
BIJLAGE 1 bij biedplichtcontract voor redispatch voor invoeders 
 
 

Contractnummer:  ………………………………… 

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

 
[Netbeheerder]        [Contractant] 

Variabele gegevens lange termijn biedplichtcontract voor marktgebaseerde redispatch (als bedoeld in artikel 9.1.2 en 
bijlage 11 van de Netcode Elektriciteit) met een CSP, dan wel aangeslotene vertegenwoordigd door een CSP, t.b.v. 
congestiemanagement in een gebied met congestie v.w.b. invoeding. 

Gegevens Contractant 
 

Naam CSP   ………………………………………………………………………… 

EAN-code CSP   ………………………………………………………………………… 

Operationeel contactpersoon   ………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer   ………………………………………………………………………… 

e-mail adres   ………………………………………………………………………… 

 

Administratief contactpersoon   ………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer   ………………………………………………………………………… 

e-mail adres t.b.v. facturatie   ………………………………………………………………………… 

Gegevens elektriciteitsaansluiting(en)  
 

Naam aangeslotene [1]   ………………………………………………………………………… 

Operationeel contactpersoon   ………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer   ………………………………………………………………………… 

e-mail adres   ………………………………………………………………………… 

 

EAN-code   ………………………………………………………………………… 

Adres waarop de aansluiting zich bevindt   ………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………… 

 

Conform de aansluit- en transportovereenkomst: 

▪ Gecontracteerde transportvermogen voor invoeding ………………………………………………………………………… 

▪ Gecontracteerd transportvermogen voor afname  ………………………………………………………………………… 

 

 [optioneel meerdere aangeslotenen toe te voegen] 

 

Gegevens congestiegebied waarop biedplichtcontract betrekking heeft 

 

Aanduiding congestiegebied   ………………………………………………………………………… 

Aanduiding te realiseren netverzwaring om congestie in 

congestiegebied op te lossen  ………………………………………………………………………… 

Indicatie geplande ingebruikneming te realiseren netverzwaring ………………………………………………………………………… 

 

Uiterste datum einde biedplichtcontract [indien van toepassing] 

 

Datum als bedoeld in Artikel 10 lid 1 sub b:    ………………………………………………………………………… 

Opzegtermijn in afwijking van Artikel 10 lid 2:   ………………………………………………………………………… 

  



BIJLAGE 1 bij biedplichtcontract voor redispatch voor invoeders 
 
 

Contractnummer:  ………………………………… 

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

 
[Netbeheerder]        [Contractant] 

Overeengekomen biedplicht  

 

[optioneel meerdere periodes toe te voegen of vaste biedplicht overeen te komen] 

 

 

Contractant ziet erop toe dat hij namens de aangeslotene(n) welke hij vertegenwoordigd, een bieding plaatst voor het 
gevraagde voor op- en/of afregelvermogen voor zover dit mogelijk is ten opzichte van de ingediende 
transportprognose, rekening houdend met eventuele aanvullende afspraken. 
 

▪ Uiterste tijdstip verzoek tot indienen biedingen redispatch door Netbeheerder:  
8:00 uur op de dag waarop de redispatch van toepassing is. 

 
▪ Uiterste tijdstip indienen bieding redispatch door Contractant:  

9:00 uur op de dag waarop de redispatch van toepassing is. 
 
Partijen kunnen bovengenoemde momenten in overleg aanpassen.  
 
Deze verplichting geldt voor de kalendermaanden vanaf ………………………………… op alle werkdagen, weekenddagen en 
officiële Nederlandse feestdagen (volgens Rijksoverheid.nl). 
 
Omvang bieding redispatch 
 
Richting biedingen:  
opregelen, afregelen, beiden [doorhalen wat niet van toepassing is] 

 

☐  Alles of niets biedingen 

 
Alleen volledige gespecificeerde transportvraag voor betreffend(e) onbalansverrekeningsperiode(s), 
conform ingediende transportprognose, is van toepassing voor bieding redispatch. De bieding is niet 
partieel afroepbaar. 
 

☐  Variabele bieding redispatch 

 
De gespecificeerde transportvraag voor betreffend(e) onbalansverrekeningsperiode(s), conform 
ingediende transportprognose, is in delen beschikbaar voor bieding redispatch. 
 

   ☐ Blokgrootte van redispatch betreft:      _____ MWh 

   ☐ Minimale transportvraag betreft:       _____ MWh 

   ☐ Maximaal mogelijke transportvraag o.b.v. opgesteld vermogen betreft:  _____ MWh 

  (Alleen bij toepassing bij opregelen) 
 
Communicatiewijze voor afroep biedplicht: 
 

☐  GOPACS 

☐  Anders, namelijk ………………………………… 
 
  



BIJLAGE 1 bij biedplichtcontract voor redispatch voor invoeders 
 
 

Contractnummer:  ………………………………… 

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

 
[Netbeheerder]        [Contractant] 

Overeengekomen specificaties voor bieding 

 
Contractant ontvangt de volgende vergoeding voor de overeengekomen biedplicht:  

 

▪ Maximale via GOPACS aan te bieden prijs per MWh: 0 € / MWh 
 
Deze optie biedt CSP de mogelijkheid om een bieding redispatch ook tegen een lagere dan wel hogere prijs op GOPACS 
in te leggen (afhankelijk of het een buy- of sell order betreft), om gegeven de marktcondities, zijn kans op afroep te 
vergroten. 
 

Compensatie SDE+/SDE++  
Bovengenoemde vergoedingen laten een eventueel gemiste SDE subsidies expliciet buiten beschouwing. Netbeheerder 
compenseert deze gemiste SDE subsidies achteraf, wanneer deze door het BPL in samenwerking met RVO zijn 
vastgesteld.  

 

In het geval van duurzame opwek geldt dat de compensatie per niet-ingevoede MWh wordt vastgesteld na afloop van 
het kalender jaar, in april-mei van het daarop volgende jaar. Deze compensatie bestaat uit de basisprijs welke van 
toepassing is op de beperkte installatie, verminderd met de definitieve correctiebedragen zoals vastgesteld door het 
PBL en gepubliceerd in het jaarlijkse rapport “Eindadvies basisbedragen SDE++ YYYY” gepubliceerd op 
https://www.pbl.nl/onderwerpen/energie-en-energievoorziening. Contractant toont in de door hem ontvangen SDE 
beschikking aan voor welke basis prijs hij in aanmerking komt.  

 

Compensatie Garanties van Oorsprong (GvO’s)   
Bovengenoemde vergoedingen laten eventueel gemiste inkomsten uit GvO’s expliciet buiten beschouwing. Voor GvO’s 
geldt dat de in het PBL Eindadvies voorgestelde “GvO_e” prijzen worden gehanteerd bij het vaststellen van eventuele 
compensatie door misgelopen GVO inkomsten. 
 

Eventuele overige afspraken 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.pbl.nl/onderwerpen/energie-en-energievoorziening

