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Contractnummer:  ………………………………… 

Datum:                     ………………………………… 

 

[Netbeheerder]        [Contractant] 

 

 

Lange termijn capaciteitsbeperkingscontract (als bedoeld in artikel 9.1.1 en bijlage 12 van de Netcode Elektriciteit)  
met 1 aangeslotene, al dan niet vertegenwoordigd door een CSP, t.b.v. congestiemanagement in een gebied met 
congestie v.w.b. invoeding. 
(05-09-2022) 

  
 

DE ONDERGETEKENDEN:  
 
…………………….,  statutair gevestigd te ……………………., ……………………., 
inschrijfnummer Kamer van Koophandel ……………………., te dezer zake rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door ……………………., in de functie van …………………….,  
hierna te noemen “Netbeheerder” 
 
en 
 
……………………. (naam aangeslotene),  statutair gevestigd te ……………………., 
……………………., inschrijfnummer Kamer van Koophandel ……………………., te dezer 
zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door  
de CSP ……………………., statutair gevestigd te ……………………., 
……………………., inschrijfnummer Kamer van Koophandel ……………………., 
(doorhalen indien er geen sprake is van CSP) 
te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………………., in de functie van 
……………………., (ingeval van CSP gegevens vertegenwoordiger van CSP invullen, 
anders gegevens bevoegde vertegenwoordiger aangeslotene invullen),  
hierna te noemen “Contractant” 
  
(Netbeheerder en Contractant worden hierna gezamenlijk ook wel aangeduid als  
“Partijen”)  
  
 
NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:  
  

A. Netbeheerder is een netbeheerder in de zin van de Elektriciteitswet 1998 en 
heeft onder andere de wettelijke taken in het voor haar vastgestelde gebied 
netten aan te leggen en te beheren, derden te voorzien van een aansluiting op 
haar net en voor derden transport van elektriciteit over haar net uit te voeren. 
 

B. Indien voor een of meer aanvragers van (extra) transportvermogen op het 
daarvoor in aanmerking komende deel van het net onvoldoende 
transportcapaciteit beschikbaar is en Netbeheerder daarvoor eerst het net moet 
verzwaren, moet Netbeheerder onderzoeken of en in hoeverre 
congestiemanagement als bedoeld in de Netcode Elektriciteit kan worden 
toegepast om de gevolgen van congestie te beperken en aanvrager(s) 
vooruitlopend op het realiseren en in gebruik nemen van de netverzwaring 
alvast het gevraagde (extra) transportvermogen geheel of gedeeltelijk toe te 
kunnen kennen.  
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Contractnummer:  ………………………………… 

Datum:                     ………………………………… 

 

[Netbeheerder]        [Contractant] 

 

 

 

C. Netbeheerder stelt aangeslotenen daartoe in staat, vrijwillig, een bijdrage te 
leveren aan het beperken van de gevolgen van congestie in het betreffende 
gedeelte van het net. Dit door voor de overeen te komen duur hun 
transportvraag te beperken en daartoe een capaciteitsbeperkingscontract met 
haar aan te gaan. Desgewenst kan een aangeslotene zich door een CSP laten 
vertegenwoordigen. 
 

D. Contractant heeft  de beschikking over de in bijlage 1 nader aangeduide 
elektriciteitsaansluiting. De betreffende elektriciteitsaansluiting maakt 
onderdeel uit van een gedeelte van een net van Netbeheerder waar sprake is 
van congestie of binnen afzienbare tijd congestie zal ontstaan. Dit  
congestiegebied wordt in bijlage 1 nader omschreven. Voor het oplossen van 
de betreffende congestie wordt het net verzwaard. 
 

E. Contractant wil graag dit capaciteitsbeperkingscontract met Netbeheerder 
aangaan. 

 
F. Netbeheerder heeft Contractant goed voorgelicht over de inhoud en gevolgen 

van dit capaciteitsbeperkingscontract.  
 

G. Contractant is ermee bekend dat vanwege dit soort contracten er door 
Netbeheerder meer transportvermogen aan andere aangeslotenen beschikbaar 
wordt gesteld dan de aanwezige transportcapaciteit (maximale capaciteit die 
een net aan kan, met inachtneming van de van toepassing zijnde 
netontwerpcriteria en operationele veiligheidsgrenzen) en dat het niet (goed) 
nakomen van een capaciteitsbeperkingscontract tot transportonderbrekingen 
bij verschillende aangeslotenen kan leiden en daardoor ernstige schade tot 
gevolg kan hebben. 

 
 
ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:  
  
Artikel 1 (Definities)          

De in dit capaciteitsbeperkingscontract gebruikte begrippen hebben de betekenis 
zoals daaraan is toegekend in of krachtens de Elektriciteitswet 1998 of de daarvoor 
in de plaats tredende Energiewet. 

  
Artikel 2  (Overeengekomen capaciteitsbeperking) 

1. Partijen komen overeen dat Contractant tegen de in dit 
capaciteitsbeperkingscontract opgenomen voorwaarden een bijdrage zal 
leveren aan het beperken van de gevolgen van congestie in het in bijlage 1 
nader omschreven congestiegebied door ten aanzien van de in bijlage 1 nader 
aangeduide elektriciteitsaansluiting zijn transportvraag te beperken tot de 
afgesproken capaciteit zoals nader omschreven in bijlage 1. 
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[Netbeheerder]        [Contractant] 

 

 

2. Het is de verantwoordelijkheid van Contractant om de 
elektriciteitsleverancier(s), balanceringsverantwoordelijke(n) en 
meetverantwoordelijke op de in bijlage 1 nader aangeduide 
elektriciteitsaansluiting van dit capaciteitsbeperkingscontract, en eventuele 
anderen met wie Contractant een overeenkomst heeft waarvoor dit 
capaciteitsbeperkingscontract gevolgen kan hebben, op de hoogte te stellen 
en voor zover nodig de gevolgen hiervan met hen te regelen. Contractant 
vrijwaart Netbeheerder voor aanspraken van de in de vorige volzin bedoelde 
elektriciteitsleverancier(s), balanceringsverantwoordelijke(n), 
meetverantwoordelijke en eventuele anderen. 

 
Artikel 3 (Vergoeding voor capaciteitsbeperking)   

1. Netbeheerder zal Contractant voor de overeengekomen capaciteitsbeperking 
de overeengekomen vergoeding zoals nader omschreven in bijlage 1 betalen. 

2. Contractant toont binnen 21 dagen na iedere kalendermaand conform de in 
bijlage 1 bij dit capaciteitsbeperkingscontract opgenomen regels aan wat de 
gemiste invoeding in de afgelopen kalendermaand is geweest ten gevolge 
van de conform dit capaciteitsbeperkingscontract overeengekomen 
capaciteitsbeperking.  

3. Netbeheerder is aan Contractant geen vergoeding verschuldigd voor gemiste 
invoeding indien aannemelijk is dat de gemiste invoeding niet het gevolg is 
van de conform dit capaciteitsbeperkingscontract overeengekomen 
capaciteitsbeperking, bijvoorbeeld door onderhoud, storing of verkoop van 
diensten buiten dit capaciteitsbeperkingscontract aan een andere 
netbeheerder of andere marktpartij. 
 

Artikel 4 (Vaststelling nakoming capaciteitsbeperking door Contractant)  

1. Netbeheerder valideert met behulp van de comptabele meetgegevens (15-
minuten-waarden), die Netbeheerder in verband met de uitvoering van haar 
wettelijke taken over de in bijlage 1 nader aangeduide elektriciteitsaansluiting 
verkrijgt, of Contractant aan de overeengekomen capaciteitsbeperking voldoet. 
Contractant geeft Netbeheerder uitdrukkelijk toestemming om bedoelde 
meetgegevens mede te verzamelen, te gebruiken en te bewaren voor de 
uitvoering van dit capaciteitsbeperkingscontract en, voor zover dit redelijkerwijs 
nodig is voor de uitvoering van diens wettelijke taken, deze meetgegevens 
vertrouwelijk aan een andere netbeheerder te verstrekken. 

2. Indien comptabele meetgegevens over een of meer 
onbalansverrekeningsperiodes ontbreken zal Netbeheerder voor de validatie 
(mede) gebruik maken van een andere validatiemethode, waarbij de 
eerstvolgende beschikbare gegevens zo mogelijk als maatstaf zullen dienen: 

a. meetgegevens betreffende de secundaire zijde van het overdrachtspunt 
van de in bijlage 1 nader aangeduide elektriciteitsaansluiting; 

b. meetgegevens betreffende de achter de in bijlage 1 nader aangeduide 
elektriciteitsaansluiting gelegen installatie van de Contractant; 
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[Netbeheerder]        [Contractant] 

 

 

c. gegevens betreffende individuele veldmeting over de in bijlage 1 nader 
aangeduide elektriciteitsaansluiting; 

d. schatting door Netbeheerder. 
3. De Netbeheerder is gerechtigd de meetverantwoordelijke van Contractant om 

nadere inlichtingen te vragen.  
4. Contractant geeft zijn meetverantwoordelijke opdracht om Netbeheerder alle 

voor de validatie redelijkerwijs relevante gegevens te verstrekken.  
 
Artikel 5 (Bevoegdheid tot afschakelen) 

1. Ingeval van een tekortkoming aan de zijde van Contractant in de nakoming 
van de overeengekomen capaciteitsbeperking is Netbeheerder te allen tijde 
(dus ook in geval van overmacht) gerechtigd de in bijlage 1 nader aangeduide 
elektriciteitsaansluiting af te schakelen respectievelijk het transport hiervoor te 
beperken of onderbreken. 

2. Voor zo ver nodig werkt Contractant eraan mee dat Netbeheerder de in bijlage 
1 nader aangeduide elektriciteitsaansluiting op afstand kan afschakelen en 
hiervoor een voorziening kan aanbrengen. 

3. Netbeheerder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van afschakeling 
of onderbreking of beperking van het transport als bedoeld in lid 1 van dit 
artikel en is in deze situatie niet gehouden tot enige vergoeding, daaronder 
begrepen compensatievergoeding.  

 
Artikel 6 (Niet-nakoming en aansprakelijkheid) 

1. Ingeval van een tekortkoming in de nakoming van de overeengekomen 
capaciteitsbeperking heeft Contractant voor de betreffende 
onbalansverrekeningsperiodes geen recht op vergoeding, ongeacht of de 
tekortkoming in de nakoming Contractant kan worden toegerekend en 
onverminderd het bepaalde in artikel 9.36 van de Netcode Elektriciteit.  

2. Ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 
overeengekomen capaciteitsbeperking (dus niet in geval van overmacht) heeft 
Netbeheerder het recht om Contractant aansprakelijk te stellen voor overige 
schade, onverminderd de verplichting van Netbeheerder om de schade zoveel 
mogelijk te beperken.  

3. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld is de aansprakelijkheid voor 
schade als bedoeld in lid 2 per dag beperkt tot de in artikel 3 lid 1 bedoelde 
vergoeding over 12 kalendermaanden.  

 
Artikel 7 (Facturering en betaling) 

1. Alle bedragen en berekeningen als bedoeld in bijlage 1 zijn exclusief BTW, 
tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.  

2. Uiterlijk 14 dagen na afloop van de in artikel 3 lid 2 bedoelde termijn wordt de 
overeengekomen vergoeding door Netbeheerder aan Contractant gefactureerd.  

3. Facturen worden uiterlijk 7 dagen na factuurdatum voldaan. 
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Artikel 8 (Algemene informatieplicht) 

Contractant is verplicht Netbeheerder zo spoedig mogelijk te informeren over alle 
gegevens en voorvallen die voor het uitvoeren van dit capaciteitsbeperkingscontract 
van belang kunnen zijn. Indien Netbeheerder daartoe aanleiding ziet treedt 
Netbeheerder in overleg met Contractant om nadere of afwijkende afspraken te 
maken over de gevolgen daarvan.  
 

Artikel 9 (Vertrouwelijkheid)  

Contractant zal de in dit capaciteitsbeperkingscontract overeengekomen 
vergoeding en de berekening daarvan geheim houden, behoudens indien en voor 
zover deze door toedoen van Netbeheerder reeds openbaar is geworden of op basis 
van een wettelijke verplichting door Netbeheerder of door Contractant met een of 
meer derden gedeeld moet worden.  

 
Artikel 10 (Aansluit- en transportovereenkomst) 

De tussen Partijen gesloten aansluit- en transportovereenkomst voor de in bijlage 1 
nader aangeduide elektriciteitsaansluiting en de daarvan deel uitmakende bijlagen, 
waaronder de toepasselijke algemene voorwaarden blijven gedurende de 
geldigheid van dit capaciteitsbeperkingscontract van toepassing. Onverminderd 
haar bestaande rechten, zal Netbeheerder er zo lang dit 
capaciteitsbeperkingscontract geldig is niet aan meewerken dat deze aansluit- en 
transportovereenkomst respectievelijk rechten uit deze aansluit- en 
transportovereenkomst aan een derde worden overgedragen of overgaan, zonder 
dat dit capaciteitsbeperkingscontract tevens wordt overgedragen aan of overgaat 
naar die derde. 

 
  Artikel 11 (Looptijd, wijzigingen en overdracht van rechten en verplichtingen)   

1. Dit capaciteitsbeperkingscontract treedt in werking na volledige ondertekening 
ervan en loopt: 

a. voor de periode totdat de congestie in het in bijlage 1 nader omschreven 
congestiegebied is opgelost door volledige ingebruikneming van de 
hiervoor geplande  netverzwaring, of om andere reden eerder is 
opgeheven, of 

b. tot de in bijlage 1 overeengekomen uiterste datum. 
2. Dit capaciteitsbeperkingscontract kan voor het overige met inachtneming van 

een opzegtermijn van zes kalendermaanden schriftelijk door Netbeheerder of 
Contractant eenzijdig tussentijds worden beëindigd. 

3. Indien dit capaciteitsbeperkingscontract op grond van het bepaalde in lid 1 sub 
a of opzegging door de Netbeheerder op grond  van lid 2 van dit artikel 2 jaar 
of meer voor de bij het aangaan van dit capaciteitsbeperkingscontract 
afgegeven indicatieve realisatiedatum van de geplande netverzwaring, eindigt 
én Contractant aannemelijk maakt dat hij voor het aangaan van dit 
capaciteitsbeperkingscontract investeringen heeft gedaan noodzakelijk voor de 
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nakoming van dit capaciteitsbeperkingscontract die door de voortijdige 
beëindiging niet terugverdiend kunnen worden, treden Partijen in overleg over 
een redelijke vergoeding in verband met de voortijdige beëindiging. 

4. Netbeheerder zal tenminste drie maanden vóór de verwachte ingebruikneming 
van de geplande netverzwaring  Contractant hiervan op de hoogte stellen. 

5. Contractant is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 
van Netbeheerder dit capaciteitsbeperkingscontract respectievelijk haar uit dit 
capaciteitsbeperkingscontract voortvloeiende rechten en verplichtingen aan 
een derde over te dragen of eraan mee te werken dat rechten en 
verplichtingen uit dit capaciteitsbeperkingscontract naar een derde overgaan.  

6. Indien Contractant zich door een andere CSP wil laten vertegenwoordigen 
informeert Contractant Netbeheerder daarover, waarna Partijen het contract 
aanpassen. De contractwijziging treedt in werking vanaf volledige 
ondertekening ervan.   
 

Artikel 12 (Bijlage 1) 

1. Nadere gegevens over Contractant, de elektriciteitsaansluiting waarmee de 
overeengekomen capaciteitsbeperking zal worden gerealiseerd, het voor dit 
capaciteitsbeperkingscontract relevante congestiegebied, de 
overeengekomen capaciteitsbeperking en de overeengekomen vergoeding 
alsmede eventuele overige bijzondere afspraken zijn vastgelegd in bijlage 1. 

2. Bijlage 1 maakt integraal onderdeel uit van dit capaciteitsbeperkingscontract. 
Bij tegenstrijdigheid tussen bijlage 1 en de rest van het 
capaciteitsbeperkingscontract, prevaleert bijlage 1. 
 

Artikel 13 (Derdenbeding)  

Voor zover de capaciteitsbeperking zoals bedoeld in dit 

capaciteitsbeperkingscontract tot stand komt op basis van een afroep als bedoeld 

in bijlage 1, kunnen deze afroep en de daarmee verband houdende rechten 

worden uitgeoefend door zowel de landelijke netbeheerder als de in het 

congestiegebied aangewezen regionale netbeheerder. De vergoeding voor de 

afgeroepen capaciteitsbeperking is verschuldigd door de netbeheerder die de 

afroep heeft gedaan. In de situatie waarin twee netbeheerders een deel van een 

capaciteitsbeperking afroepen, geldt de vergoedingsplicht voor zover de 

betreffende netbeheerder een capaciteitsbeperking heeft afgeroepen. 

Artikel 14 (Toepasselijk recht en geschillenbeslechting) 

     1.  Op dit capaciteitsbeperkingscontract en alle rechtsbetrekkingen die daaruit 
voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

     2. Alle geschillen die naar aanleiding van dit capaciteitsbeperkingscontract of 
daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen Partijen mochten ontstaan, 
zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. 
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Artikel 15 (Wijziging van dit capaciteitsbeperkingscontract)  

In het geval de wet- of regelgeving, daaronder mede begrepen de door de 
Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgestelde of goedgekeurde voorwaarden 
en methodes waarvan Netbeheerder niet mag afwijken, wijzig(t)(en) en één of 
meer bepalingen van dit capaciteitsbeperkingscontract in strijd met de gewijzigde 
wet- of regelgeving zijn of één of meer bepalingen van dit 
capaciteitsbeperkingscontract op grond van jurisprudentie nietig worden verklaard, 
vernietigd worden of niet rechtsgeldig blijken te zijn dan geldt het volgende: 

 

• de overige bepalingen blijven in beginsel in stand; 

• Partijen zullen zich inspannen om de betreffende bepalingen zo spoedig 
mogelijk te vervangen door een of meer bepalingen die zo veel mogelijk 
aansluiten bij de inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepaling(en); 

• tot een eventueel hiaat dat door een of meer nietige, vernietigde of niet 
rechtsgeldige bepalingen veroorzaakt wordt, is hersteld, zullen Partijen zich  
jegens elkaar gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid 
en zodanig handelen dat dit zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking 
van de nietige, vernietigde of niet rechtsgeldige bepaling(en). 

  
  
Aldus overeengekomen, opgemaakt en ondertekend,  
  
Op …………………..   Op ……………………… 
 
Netbeheerder     Contractant     
 
 
 
…………………………                            …………………………….  


