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Deel 2
Handvatten voor toepassing van Wet- en Regelgeving in
smart grid pilots
Deel 2 van het rapport “Handvatten voor toepassing van Wet- en Regelgeving in
smart grid pilots” biedt een naslagwerk en verdieping op de handvatten die Deel 1 aanreikt
voor juridische vragen over smart grid projecten (slimme netten). De doelgroep van Deel 2 is
divers. Deze bestaat niet alleen uit initiatiefnemers en projectontwikkelaars, maar ook uit
betrokken (juridisch) deskundigen die voorliggende plannen meer op detailniveau uitwerken.
Dit boek is niet primair bedoeld om van A tot Z te worden gelezen, maar veeleer als bron
voor specifieke informatie op relevante onderdelen. Dat neemt niet weg dat we Deel 2
zodanig hebben opgezet dat degene die een overzicht wilt van het hele juridische veld van
smart grids voor lokale energievoorzieningen daarin zijn weg kan vinden.
Een voorziening met smart grids kan verschillende gedaanten aannemen. Het kan
bijvoorbeeld gaan om een in hoge mate zelfstandig fungerend netwerk om de lokale
energievoorziening in een bepaald (stads)gebied te faciliteren of om een slim
‘grensoverschrijdend super grid’. Er zijn uiteenlopende scenario’s, modellen dan wel
toekomstbeelden in omloop voor pilots met smart grids, 1 met een variëteit aan kenmerken en
doelstellingen.
Wij besteden in dit rapport vooral aandacht aan de ontwikkelingen met betrekking tot lokale
opwek van duurzame elektriciteit, energie-efficiëntie op lokaal niveau en aan de functie van
de slimme distributienetten om deze te faciliteren.
Dit deel is evenals Deel 1 van het rapport met het oog op de komende smart grids pilots
geschreven, maar strekt verder. Ook voor andere smart grids projecten beoogt dit een bron
van juridische informatie te zijn.
Deel 2 is op zijn beurt gesplitst in twee onderdelen. In onderdeel A van Deel 2 worden de
achtergronden geschetst waartegen de smart grids pilots plaatsvinden, en de ontwikkelingen
die zich daarbij voordoen. Beschrijving van deze achtergronden laat zien dat het bij
implementatie van slimme netten om veel meer gaat dan het invoeren van nieuwe technieken.
Het gaat ook om gedragsverandering, het (verwachte) gebruik van de slimme netten, nieuwe
business modellen en dergelijke. Individuele pilots zijn kleinschalig, maar de veranderingen
die hiermee samenhangen, zijn ingrijpend voor alle partijen, zoals hieronder nader wordt
toegelicht.
Onderdeel B van Deel 2 bevat het breed overzicht van “juridische handvatten voor pilots
inzake slimme netten” (smart grids). Op de onderwerpen die zijn benoemd in Deel 1
(hoofdstuk 3), wordt dieper ingegaan. Daarnaast wordt ook een aantal andere onderwerpen
1

G. Ault, D. Frame, N. Hughes, N. Strachan, “Electricity Network Scenarios for Great-Britain in 2050 – Final Report for
Ofgem’s LENS Project”, November 2008. De opdrachtgever Office of Gas and Electricity Markets (OFGEM) is een
overheidsorgaan, dat onder leiding staat van de Gas and Electricity Markets Authority, wiens taken en bevoegdheden
opgenomen zijn in de Gas Act (1986), Electricity Act (1989) en Utilities Act (2000). Het LENS-rapport is op internet te
raadplegen: <http://www.ofgem.gov.uk/Networks/Trans/ElecTransPolicy/lens/Documents1/20081107Final20Report.pdf>.
Zie ook: Op weg naar intelligente netten in Nederland, Discussiedocument van de Taskforce Intelligente Netten, juli 2010,
Ministerie van Economische Zaken, p. 25-31.
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behandeld, die van belang zijn voor de ontwikkeling van de pilots, maar waarover minder
vragen werden ingediend, zoals het netbeheer, en die onderwerpen die niet uitdrukkelijk in
Deel 1 aan de orde zijn gesteld.
Ook voor Deel 2 geldt dat het niet bedoeld is om aanbevelingen te formuleren voor
beleidsmakers en de wetgever voor aanpassingen van wetgeving. Wel kan het voorkomen dat
een interpretatie of opvatting van onderzoekers die afwijkt van die van betrokken overheden
is opgenomen. Deel 2 maakt daarvan dan uitdrukkelijk melding.
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A.

ACHTERGRONDEN: LOKALE PILOTS, GROTE VERANDERINGEN

Dit onderdeel van Deel 2 gaat in op de achtergronden van de pilots en op de veranderingen
die een meer grootschalige uitrol van smart grids voor het systeem van de elektriciteitssector
teweeg kunnen brengen. In hoofdstuk 1 wordt eerst nader ingegaan op de pilots; vervolgens
komen in hoofdstuk 2 de veranderingen met betrekking tot lokale voorzieningen aan bod;
hoofdstuk 3 behandelt de kenmerken van de slimme distributienetten en tenslotte gaat
hoofdstuk 4 in op de verschillende partijen en hun belangen die bij de pilots betrokken zijn.

Hoofdstuk 1 De pilots
Pilots met slimme netwerken vinden plaats tegen de achtergrond van een veranderende
elektriciteitssector. De sector moet duurzamer worden en minder afhankelijk van import van
energiebronnen uit politiek instabiele landen. Dit heeft grote gevolgen voor de wijze van
productie, consumptie en distributie.
In de pilots wordt onderzocht welke bijdrage duurzame, slimme elektriciteitssystemen kunnen
leveren aan het bereiken van die doelen. Daartoe wordt ervaring opgedaan met allerlei
facetten van de voorziening: met slimme distributienetten, nieuwe vormen van (kleinschalige)
productie, andere wijzen van afname en met nieuwe methoden van netbeheer en balancering.
Vaak gaat het daarbij om technieken, die individueel al zijn uitgedacht en toegepast en ligt het
nieuwe in het verbinden van alle betrokkenen, hun gedrag, hun business modellen en
dergelijke.
De pilots met het oog waarop dit rapport is geschreven, vinden op lokaal niveau plaats. Maar
ook daarvoor geldt dat iedere pilot anders is. Dat geldt onder meer voor de betrokkenen, de
onderzoeksvraag, de toegepaste technieken en de business modellen. Juist omdat iedere pilot
anders is, is het lastig een goed inzicht te krijgen in de problematiek als geheel. Daarvoor
moeten vragen op een abstracter niveau beantwoordt worden, zoals de volgende: welke
ontwikkelingen zijn relevant en wat zijn in dat verband relevante kenmerken van slimme
netten? Wie zijn bij de ontwikkeling en implementatie van slimme netten betrokken en welke
belangen en posities hebben zij? Deze zaken zijn mede bepalend voor het functioneren van
slimme netten en voor de vraag of het bestaande juridisch kader voor slimme netten door
betrokkenen als belemmerend wordt ervaren.
Met andere woorden, de juridische kwesties die partijen bij pilots en projecten voor slimme
netten bezig houden en waarover dit rapport gaat, hebben veelal te maken met nieuwe
(toekomstige) activiteiten, zoals:
-

het zelf lokaal opwekken van duurzame elektriciteit, en wel op een rendabele wijze,
voor eigen verbruik en ook voor levering aan anderen;
het verzekerd zijn van voldoende toelevering van elektriciteit voor het opladen van
elektrische auto; of
het binnen een bepaalde woonwijk, een bepaald bedrijventerrein of ander
(kantoren)complex optimaal afstemmen van de lokale vraag op het lokale aanbod.

Iedere pilot is beperkt. Iedere pilot is uniek. Maar de ervaringen die bij al deze pilots worden
opgedaan, kunnen samen uiteindelijk een ingrijpende verandering in het systeem veroorzaken.
Deze ontwikkeling kan gevolgen hebben voor de organisatie van de sector, de innovatie, de
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positie van gevestigde partijen en van nieuwkomers, de technieken van de productie en de
duurzaamheid van de sector als geheel.

Hoofdstuk 2 Achtergrond: veranderingen in lokale vraag en aanbod
2.1

Inleiding

De (beoogde) pilots voor slimme netten, met het oog waarop het rapport is geschreven,
hebben meestal een lokaal karakter. Het Ministerie van EL&I bereidt bovendien de zogeheten
‘Green Deal’ voor ter uitvoering van het regeerakkoord. De Minister liet in dat kader de
Tweede Kamer weten dat daarbij het accent komt te liggen op elektriciteitsbesparing en
lokale duurzame elektriciteitsopwekking. 2 Met de ‘Green Deal’ wil de Minister met lokale
partijen contracten opstellen om concrete projecten tot uitvoer te brengen. Stimuleren van
lokale duurzame elektriciteitsopwekking staat dus hoog op de beleidsagenda van dit
ministerie.
In deze paragraaf beschrijven wij eerst de ontwikkelingen in de lokale productie en
consumptie, vervolgens gaan wij in op de bijdrage, die slimme netten daaraan kunnen leveren
en tenslotte beschrijven wij de lokale duurzame energievoorziening.
2.2

Functies; in het bijzonder toenemende lokale productie en consumptie

Het distributiesysteem zal de komende tijd intensiever worden gebruikt vanwege een
toenemende productie en consumptie van elektriciteit op dit spanningsniveau. Met slimme
netten kunnen deze veranderingen op doelmatige wijze worden opgevangen.
Aan de zijde van de productie kunnen verbruikers - variërend van grootzakelijk verbruikers
tot huishoudens - op steeds grotere schaal zelf duurzame elektriciteit produceren. Dit
geschiedt met behulp van zonnecellen, al dan niet geplaatst op eigen daken of die van anderen,
of met behulp van (kleine) windmolens, warmtekracht en HRe-ketels of opwekking uit afval,
mest en dergelijke. Voor een deel zijn dat intermitterende bronnen, wat extra eisen stelt aan
het systeem. De lokale productie van duurzame elektriciteit vindt dan vaak primair plaats ten
behoeve van eigen verbruik van elektriciteit, maar ook voor het verbruik door anderen.
Elektriciteit die bij eigen productie overblijft, kan geleverd worden aan bijvoorbeeld buren en
vlakbij gelegen percelen, om bij te dragen aan de instandhouding van de vereiste balans op
het elektriciteitdistributienet of om te verhandelen aan een elektriciteitleverancier.
Het aantal initiatieven van bedrijven en burgers tot participatie in nabij gelegen installaties
voor productie van duurzame elektriciteit kan groeien, al dan niet gesteund door de
provinciale of gemeentelijke overheid. Burgers en bedrijven kunnen daarbij installaties in
eigendom en verbruik delen, bijvoorbeeld in de vorm van een (energie)coöperatie.
Aan de zijde van de consumptie kunnen elektrische auto’s het gebruik van elektriciteit aan het
distributienet fors doen toenemen. Als bezitters van elektrische auto’s massaal op hetzelfde
tijdstip hun auto zouden opladen, kan dat leiden tot grote pieken in de vraag naar elektriciteit,
2

Regeerakkoord VVD-CDA en lokale energievoorzieningen, Vrijheid en verantwoordelijkheid p. 12-13 en Brief van de
Minister van EL&I aan de Tweede Kamer, van 22 maart 2011, betreffende antwoord op verzoeken van 2 maart 2011 en 16
maart 2011, Kenmerk ETM/ED / 11041730. Zie ook Minister van Economische Zaken, Innovatie en Landbouw,
Energierapport 2011, Den Haag juni 2011, p. 44 e.v. (par. 5.2).
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daarmee tot aanzienlijk stijgende belasting van het distributienet en, als daarvoor geen
voorzieningen worden getroffen, tot ‘over’belasting en storingen.
Met de elektrificatie van het vervoer kunnen de komende jaren ook mogelijkheden ontstaan
om elektriciteit op economisch verantwoorde wijze op te slaan, bijvoorbeeld met behulp van
de accu’s. De behoefte aan opslagmogelijkheden zal groeien naar mate het percentage
duurzame elektriciteit dat wordt opgewekt met ‘niet-stuurbare’ bronnen, zoals zon en wind,
groter wordt. Geregeld waait de wind of schijnt de zon op momenten dat de behoefte aan de
daarmee opgewekte elektriciteit relatief beperkt is. Daarentegen kan de wind zijn geluwd of
de zon niet schijnen op het moment dat juist de elektriciteitsbehoefte zeer groot is.
Daarnaast doet de toename van warmtepompen de behoefte aan elektriciteit stijgen. Als
warmtepompen in alle huishoudens tegelijkertijd worden aangezet, kan dat ook grote pieken
in de vraag veroorzaken. Het temporiseren van het gebruik of opslag van elektriciteit kunnen
hiervoor oplossingen vormen.
Elektriciteit-efficiëntie neemt aan belang toe. Meestal is dit een doel dat per gebouw of
onroerend goed wordt nagestreefd, 3 maar dat kan ook gezamenlijk door een aantal partijen in
een gebied gerealiseerd worden. Streven daarbij kan zijn lokaal opgewekte elektriciteit die
niet voor eigen verbruik wordt geconsumeerd, aan anderen te leveren en om pieken in vraag
of aanbod te voorkomen. Transport van elektriciteit over zo kort mogelijke afstanden over het
net, draagt daaraan bij. Naar mate de afstanden groter zijn, gaat meer elektriciteit onderweg
verloren.
2.3

Pilots met slimme netten voor inpassing van productie en consumptie

Slimme netten bevorderen de goede werking van het distributiesysteem tegen de achtergrond
van de toename van verbruik en van de productie met intermitterende duurzame bronnen. Het
distributiesysteem moet immers toegesneden zijn op een efficiënte aansluiting van vele lokale
installaties voor opwek van intermitterende duurzame elektriciteit en op het goed opvangen
van fluctuaties in invoeding en op en afname van elektriciteit. Daarbij is de balanshandhaving
van de stroomvoorziening cruciaal en is vereist dat vraag en aanbod van elektriciteit constant
in evenwicht zijn teneinde leveringszekerheid te kunnen waarborgen. 4
Integratie van grote aantallen lokale installaties voor opwek van duurzame elektriciteit heeft
vergaande consequenties voor het gebruik van het net en voor de balanshandhaving. Als veel
installaties tegelijk elektriciteit opwekken, wordt het netwerk zwaar belast. Fluctuaties stellen
bovendien extra eisen. Dat geldt ook voor de elektrificatie van de verwarming en het vervoer,
die kunnen leiden tot hoge pieken in de vraag. Substantiële, maar ook dure verzwaring van
het distributienet kan daarvoor een oplossing bieden. Een andere oplossing kan zijn het
moment van de vraag te beïnvloeden en de vraag beter te spreiden in de tijd of aan te passen
aan het aanbod (vraagsturing). Slimme netten die faciliteiten bieden om vraag en aanbod op
elkaar af te stemmen, kunnen een relatief ‘goedkoop’ alternatief voor netverzwaring zijn. 5

3

Zie L. Smorenburg-van Middelkoop, ‘Meer wortels en stokken: duurzame energie en energie-efficiënte in de (bestaande)
gebouwde omgeving’, in: Duurzame energie. Juridische kansen en belemmeringen (red. B. Krot en L. Smorenburg-van
Middelkoop), Centrum voor Milieurecht Universiteit van Amsterdam, Europa Law Publishing, Groningen 2010, p. 97 e.v.
4
Clingendael International Energy Programme, Energiebeleid en de Noordwest-Europese markt, Brandstofmix en
infrastructuur, Den Haag, februari 2010 (CIEP-rapport), p. 23-24.
5
NMa, Energiekamer, ‘Bespiegelingen op de toekomst van de regulering van het netbeheer’, maart 2009, p. 28.
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Door de vraagzijde te (gaan) beïnvloeden, voor zover mogelijk, kan bevorderd worden dat er
op het moment van extra aanbod daar tegenover (lokaal) voldoende vraag staat. Te denken
valt aan verschuivingen in momenten waarop airco’s aangaan, gebouwen worden verwarmd,
vrieskisten worden gekoeld en elektrische auto’s worden opgeladen (zie paragraaf 4.2).
Maar dan moeten aangeslotenen wel daadwerkelijk bereid ‘gevonden’ worden om flexibel om
te gaan met hun elektriciteitsvraag. Het ontbreekt aan wettelijk instrumenten om hen daartoe
te dwingen. Zij zullen verleid moeten worden, bijvoorbeeld met prijsprikkels of andere
instrumenten. Hoeveel en wanneer zij afnemen is immers aan de vrije marktwerking
overgelaten.
2.4

Specifiek: het ontstaan van lokale duurzame energievoorzieningen

De pilots, en daarmee slimme netten, spelen een rol bij de inpassing van de toenemende
productie en consumptie aan het distributienet. Hiermee dragen zij bij aan het ontstaan van de
lokale, duurzame energievoorziening (LDE). Bij een lokale duurzame energievoorziening
worden productie en consumptie van elektriciteit, gas en warmte lokaal geoptimaliseerd.
Intelligente netten maken het mogelijk om energie uit deze bronnen op elkaar af te stemmen
teneinde te komen tot een zo goedkoop en/of zo duurzaam mogelijke voorziening.
Op dit moment zijn er op vele plaatsen in Nederland partijen die een LDE willen oprichten.
LDE’s komen op de tekentafel en in werkelijkheid in alle soorten en maten voor. Soms gaan
ze over één aspect van de voorziening, bijvoorbeeld de duurzame productie van elektriciteit,
de inpassing van warmtepompen of wordt onderzoek gedaan naar consumentengedrag. In
andere gevallen zijn de pilots uitgebreider. Betrokken overheden en (markt)partijen hebben
vaak hoge ambities, zonder dat duidelijk is wat de inrichting van de LDE is en hoe deze valt
te realiseren. Omdat gerealiseerde LDE’s en plannen daartoe zo variëren, is het lastig om een
eenduidige beschrijving daarvan te geven.
Wij volstaan hierbij dan ook met het noemen van enkele kenmerken die naar onze mening al
dan niet tezamen aan de orde kunnen zijn. Dee omschrijving die wij hanteren is ruimer dan
wat regelmatig onder een decentrale energievoorziening wordt verstaan. De oriëntatie daarbij
is veelal eenzijdig gericht op decentrale of lokale productiecapaciteit (‘decentralized
generation’). 6
In onze omschrijving van LDE’s gaat het niet alleen om lokale productiecapaciteit, maar
speelt ook het lokale gebruik een rol. Het gaat niet alleen om productie en gebruik van
elektriciteit, maar ook van gas en warmte. Bij deze voorziening ontstaan andere (nieuwe
soorten) afspraken tussen marktpartijen, met een nieuw soort ‘prikkels’ voor gebruikers om
een actieve rol te vervullen. Hierdoor worden vanuit de markt andere eisen aan het
distributiesysteem gesteld.

6

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. COM(2008) 19 final - 2008/0016 (COD)
(2009/C 77/12; Art. 2 sub 31 Derde Elektriciteitsrichtlijn (Richtlijn 2009/72/EG): “gedistribueerde productie": productieinstallaties die aangesloten zijn op het distributiesysteem; Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van
26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van
Richtlijn 96/92/EG: de Europese elektriciteitsrichtlijn definieert decentrale elektriciteitsproductie (distributed generation) als
elektriciteitsopwekking die is aangesloten op de elektriciteitsdistributienetten; vgl. Standpuntendocument Decentrale
Opwekking, Gevolgen van decentrale opwekking voor de regulering van elektriciteitsnetwerken, DTe, mei 2004.
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Ten eerste springt in het oog, dat bij vrijwel alle initiatieven voor LDE’s duurzaamheid hoog
in het vaandel staat. Dat uit zich met name in duurzame productie, vaak dicht bij de plaats van
het verbruik opdat intermitterende productie en verbruik efficiënt op elkaar aangepast kunnen
worden. Voorts is kenmerkend dat vaak diverse soorten marktpartijen betrokken zijn.
Participerende overheden streven veelal naar samenwerking met andere partijen. 7 Overigens
hoeft van participatie van de betrokken lokale overheid geen sprake te zijn. De
totstandbrenging en exploitatie van LDE’s kan ook geheel in handen liggen van marktpartijen.
De energie kan afkomstig zijn uit één bron, maar is vaak afkomstig uit verschillende bronnen,
zoals elektriciteit uit wind en zon, hergebruik van restwarmte, warmtekrachtkoppeling en
opwek van energie uit verwerking van afval. Binnen LDE’s kunnen de energiestromen op
elkaar afgestemd worden teneinde het energieverbruik te optimaliseren. Voorts wordt het
verbruik vaak aangepast aan het aanbod (de zogenaamde vraagsturing).
Het gaat bij LDE’s dus vaak om meer dan de afzonderlijke duurzame energievoorziening
voor één gebouw of met behulp van één energiebron. 8 Het gaat veeleer om het verbinden van
de voorzieningen van verschillende partijen binnen een bepaald gebied, met verschillende
doelen, bijvoorbeeld om energie-efficiëntie te verhogen, toename van verbruik en opwek van
duurzame energie te realiseren; maar dat kan ook zijn om lokaal de energievoorziening te
waarborgen.
Een LDE kan, zo bezien, diverse delen van de energiewaardeketen omvatten: productie,
levering, handel (ook op onbalansmarkten), distributie en verbruik.
Een intelligent functionerend distributienetwerk vormt een essentiële schakel in het optimaal
afstemmen van vraag en aanbod in het kader van een LDE. Let wel, een LDE is veel meer dan
alleen een “slim net”. Het gaat bij een LDE niet zozeer om het fysieke net, maar vooral om de
daaraan gekoppelde voorzieningen. Een slim net is één van de essentiële voorwaarden om tot
een goed functionerende LDE te komen.
De casus (nummers 1 tot en met 4) beschreven in hoofdstuk 3 van Deel 1 van dit rapport
illustreren een en ander.

Hoofdstuk 3 Kenmerken slimme netten in slimme distributiesystemen
3.1

Inleiding

Om de relevante juridische kwesties goed te kunnen begrijpen is het van belang dat duidelijk
is wat verstaan wordt onder slimme netten en waarin deze zich onderscheiden van de
bestaande distributienetten of (ruimer) distributiesystemen. Het betreft onder meer de rol van
ICT, de centrale en actieve rol van consumenten/verbruikers, interactie tussen onder meer de
7

Overheden dienen daarbij wel de voor hen geldende Europese en nationale wetgeving voor aanbesteding en steunverlening
in acht te nemen.
8
Er bestaan wel (duidelijke) Europese en nationale bindende normen inzake energie-efficiëntie. Deze worden aangescherpt.
Deze bestaan op nationaal niveau uit bebouwingseisen, vastgelegd en aan te scherpen in het Bouwbesluit en uit
milieunormen bij en krachtens de Wet Milieubeheer en heden ook de Wet omgevingsrecht te stellen. Die milieunormen
gelden in concrete gevallen voor belanghebbenden krachtens een omgevingsvergunning (voorheen milieuvergunning) of op
basis van het Besluit omgevingsrecht (voorheen het Activiteitenbesluit). Zie voor een overzicht Zie L. Smorenburg-van
Middelkoop, ‘Meer wortels en stokken: duurzame energie en energie-efficiënte in de (bestaande) gebouwde omgeving’, in:
Duurzame energie. Juridische kansen en belemmeringen (red. B. Krot en L. Smorenburg-van Middelkoop), Centrum voor
Milieurecht Universiteit van Amsterdam, Europa Law Publishing, Groningen 2010, p. 97 e.v., i.h.b. par. 3. Deze bundel is
tevens op de website van het Centrum voor Milieurecht UvA gepubliceerd.
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consument en de leverancier (“tweerichtingenverkeer”), flexibiliteit en het optimaal
aanpassen van vraag en aanbod van elektriciteit.
3.2

Intelligente netten; functies van toegevoegde ICT/slimme meters

De eerste stap op weg naar slimme distributiesystemen is de toevoeging van slimme nieuwe
geavanceerde ICT, zoals een slimme meter.
De intelligentie die deze ICT brengt, bestaat uit verschillende componenten. Centraal staat
daarbij het meten; continu en op vele plaatsen tegelijk. Deze metingen staan aan de basis van
allerlei toepassingen. In een intelligent netwerk worden de meetgegevens verwerkt,
gecombineerd met andere gegevens, zoals prijzen, en vervolgens weer bewerkt. Op grond
daarvan kunnen administratieve verrekenprocessen worden uitgevoerd of kan randapparatuur
worden aangestuurd. Daarbij kunnen de grootschalig uit te rollen slimme meters een
belangrijke functie vervullen. Deze bieden (afhankelijk van hun daadwerkelijke inrichting) de
technieken om het gebruik van elektriciteit real-time of bijna real-time te meten en om deze
metingen vervolgens te verwerken en te combineren met andere gegevens.
Beheerders van distributienetten kunnen de netwerken op basis van de meetgegevens
efficiënter beheren door productie en gebruik nauwkeurig en real-time te meten, door
piekvraag en (dreigende) overbelasting van het net tijdig te signaleren of zelfs te voorspellen,
en vervolgens eventueel vraag en aanbod te beïnvloeden om deze te vermijden. Of
netbeheerders daadwerkelijk deze vraag volgens hun bestaande limitatieve wettelijke taken
mogen beïnvloeden, bespreken wij elders (zie paragraaf 10.3). Het spreekt vanzelf dat er bij
het gebruik van de gegevens rekening gehouden moet worden met alle bepalingen rondom de
privacy, welke zijn vermeld in de Elektriciteitswet en in andere wetten op dat gebied.
Bij de producent of verbruiker bestaat de slimheid mogelijk ook uit het (real-time of bijna
real-time) meten van productie en/of afname, en de mogelijkheid om deze gegevens te
verwerken, te verbinden met andere gegevens, zoals prijzen, en om eventueel apparaten aan te
sturen.
Voor een verbruiker kan het efficiënter en bewuster met elektriciteitsverbruik omgaan een
doel zijn. De verbruiker kan met toepassing van nieuwe ICT-technieken meer inzicht krijgen
in zijn eigen elektriciteitsverbruik en dit stelt hem beter in staat dit efficiënter te maken.
Een ander doel is het meten van de omvang van (zelf) opgewekte elektriciteit die op het net
wordt ingevoed; of zijn vraag afstemmen op het aanbod, dat afhankelijk is van de
beschikbaarheid van de bronnen wind en zon; waarbij flexibele elektriciteitsprijzen een rol
kunnen spelen. 9
Metingen ten behoeve van de verbruikers kunnen plaatsvinden met de slimme meter die door
de netbeheerder wordt geïnstalleerd, of ‘achter de aansluiting’ (dus niet op het openbare net),
bijvoorbeeld voor het op- en afschakelen van apparaten of voor de ‘interne’ verdeling van
verbruik van elektriciteit. De laatste jaren is een aantal meetinstrumenten op de markt
gekomen waarmee huishoudens zelfstandig, onafhankelijk van de elektriciteitsmeter van de
netbeheerder en hun energieleverancier, hun verbruik kunnen meten en de gegevens kunnen
verwerken.
9

ERGEG, Position Paper on Smart Grids, 10 December 2009, p. 21.
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De aangeslotenen kunnen de verkregen meetgegevens zelf gebruiken, of ze kunnen deze aan
derden ter beschikking stellen, bijvoorbeeld ten behoeve van (nieuwe) dienstverlening of ter
regulering van hun verbruik.
De toepassing van nieuwe ICT en datacommunicatietechnieken leidt tot een sterke
verwevenheid van twee te onderscheiden netwerken, namelijk het fysieke
elektriciteitsnetwerk en het daaraan gekoppelde netwerk van informatiestromen dat via
internet en andere ICT-netwerken verloopt. Met een ‘intelligent’ elektriciteitnetwerk 10 doelt
de Taskforce Intelligente Netwerken op dit kenmerk. Een deel van het in het voorliggend
rapport beschreven juridisch kader heeft betrekking op de ICT-netwerken bij het
elektriciteitsdistributiesysteem (zie met name de paragrafen 12.1 tot en met 12.5). Dit betreft
de wetgeving inzake slimme meters, en ook de eventuele toepasselijkheid van
telecommunicatiewetgeving.
Door middel van ICT kan het netwerk ook geschikt gemaakt worden voor de interactie tussen
markpartijen (“tweerichtingsverkeer”). Het tweerichtingsverkeer is fysiek van aard, in die zin
dat aangeslotenen in toenemende en wisselende mate zowel elektriciteit kunnen leveren als
afnemen. Met behulp van de ICT is het bijvoorbeeld ook mogelijk voldoende nauwkeurige
data te genereren om lokaal vraag en aanbod flexibel op elkaar af te stemmen. 11
3.3

De centrale rol van verbruikers; van passief naar actief

Omdat slimme netten interactie mogelijk maken, waarbij verbruikers elektriciteit kunnen
afnemen en invoeden, stellen deze hen in staat om een actieve rol in te nemen in de
elektriciteitsvoorziening. Er worden vele redenen aangevoerd om verbruikers tot activiteit te
stimuleren, zoals emancipatie en zelfbeschikking.
Voorts is relevant dat de verbruiker een belangrijke rol kan vervullen bij realisatie van de
Europese klimaat- en milieudoelstellingen. 12 Zijn gedrag wordt als een essentiële schakel
beschouwd om overheidsdoelstellingen inzake CO2-emissiereductie, energie-efficiëntie en
duurzame elektriciteit te bereiken, betreffende de zogeheten 20%-20%-20% doelstellingen
voor 2020. 13 Slimme netten kunnen het gedrag dienaangaande gunstig beïnvloeden.
Met consumenten worden in deze context bedoeld alle eindverbruikers, zowel huishoudens,
als kleine en middelgrote ondernemingen alsook de grootzakelijk verbruikers. Het begrip
‘consument’ heeft hier dus een ruime betekenis. Dit onderscheid lichten wij in de paragraaf
over betrokkenen, hun (wettelijke) positie en belangen nader toe (zie paragraaf 4.2).
Slimme netten stellen de consument onder meer in staat om op basis van real-time informatie
afname en invoeding van elektriciteit te laten afhangen van de elektriciteit- en onbalansprijs,
de beschikbaarheid van elektriciteit, zijn behoefte aan elektriciteit en de mogelijkheden om
deze behoefte uit te stellen, zoals in de vorige paragraaf beschreven. Bij deze afweging
kunnen prijsprikkels bepalend zijn.

10

Vgl. art. 1 sub c Instellingsbesluit Taskforce Intelligente Netwerken.
ERGEG, Position Paper on Smart Grids 2009, p. 23.
12
G. Ault, D. Frame, N. Hughes, N. Strachan, “Electricity Network Scenariosfor Great-Britain in 2050 – Final Report
forOfgem’s LENS Project”, November 2008.
13
Zie voor een nadere toelichting: S. Pront-van Bommel, Het Derde Energiepakket, SEW (11) 2010, p. 264.
11
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Van flexibele prijzen voor de levering van elektriciteit is, afgezien van dag- en nachttarief, in
de praktijk op dit moment voor kleinverbruikers (nog) geen sprake. 14 In de praktijk vindt
prijsstelling door energieleveranciers meestal plaats op basis van profielen. De hoeveelheid af
te nemen elektriciteit wordt op basis daarvan geschat en een eindafrekening aan de
kleinverbruiker van de daadwerkelijk afgenomen elektriciteit vindt plaats na afloop van het
desbetreffende jaar.
Flexibele prijzen voor de levering kunnen een bijdrage leveren aan vraagsturing. 15 Onder
vraagsturing wordt verstaan dat het gebruik wordt afgestemd op het aanbod in plaats van
andersom, wat nu gebruikelijk is. Voor de inpassing van intermitterende duurzame
elektriciteitbronnen is vraagsturing van groot belang.
Van flexibele tarieven voor distributie van elektriciteit (transport), afhankelijk bijvoorbeeld
van de afstanden waarover de gekochte elektriciteit wordt getransporteerd, het tijdstip van
afname of van de hoeveelheid die een kleinverbruiker afneemt, is nu evenmin sprake. Dit zou
een ander tariefsysteem dan het bestaande vergen (zie paragraaf 11.2).
De wijze waarop de meetgegevens ter beschikking komen, heeft ook invloed op de
mogelijkheden van actieve participatie. Het maakt bijvoorbeeld uit of consumenten
daadwerkelijk zelf kunnen beschikken over de gegevens die slimme meters genereren, en of
deze voor hen op toegankelijke wijze worden aangeleverd en verwerkt.
De mogelijkheden zijn niet alleen afhankelijk van wetgeving omtrent slimme meters (zie
daarover de paragrafen 9.1 tot en met 9.3), maar uiteindelijk ook van producten en diensten
die straks in de markt worden aangeboden door leveranciers of anderen (zie paragrafen 9.4 tot
en met 9.5). Een vraag die wij daarbij in dit rapport in ogenschouw nemen, is welke taak in
dat verband is weggelegd voor de netbeheerder, mede gelet op de limitatieve opsomming in
wetgeving van zijn taken (zie paragraaf 9.5).
Of consumenten in de toekomst massaal een actieve rol zullen vervullen, is dus van diverse
ontwikkelingen afhankelijk. Dalende prijzen van zonnepanelen, windmolens, en prijsprikkels
om de vraag te sturen (zie paragraaf 4.2.2) kunnen dit bevorderen.16 Slimme netten kunnen
een gedragsverandering faciliteren van een grote groep kleinverbruikers. Deze worden in
plaats van passieve, actieve verbruikers en gaan bovendien interactief op de
elektriciteitsmarkten opereren, mogelijk in georganiseerd verband. 17
Eén van de prangende vragen in verband met slimme netten is welke factoren uiteindelijk
bepalen of passieve consumenten massaal en op interactieve wijze en als prosument op
elektriciteitsmarkten gaan opereren. 18 Naast juridische factoren, zijn vooral ook economisch-

14
Zie Annelies Huygen, De consument en de (on)vrije elektriciteitsmarkt’, in: De consument en de andere kant van de
elektriciteitsmarkt’ (red. Simone Pront-van Bommel), Amsterdam 2011, website van het Centrum voor Energievraagstukken
UvA.
15
Energierapport 2008, p. 110.
16
De daling van de kosten is vooral te wijden aan de groeiende vraag en verbeterde technieken. Zo werkt ECN bijvoorbeeld
aan zonnepanelen met kristalachtige siliconen en zeer dunne zonnepanelen. Zie voor resultaten bijvoorbeeld: A.W. Weeber
e.a., Recent developments on low-costindustrial processing of n-type silicon solarcells, ECN-M--10-065; oktober 2010 van
S.H.M. Harkema e.a., Balancing en capsulation quality and robustness of filsilion PV technology for optimald urability and
cost, ECN-M--10-006; september 2010.
17
Zie Maarten Wolsink, De homo economicus onder stroom. Energie-opwekking en -gebruik in ‘smart grids’ in: De
consument en de andere kant van de elektriciteitsmarkt’ (red. Simone Pront-van Bommel), Amsterdam 2011, website van het
Centrum voor Energievraagstukken UvA.
18
L. Steg en C. Vlek, Encouraging pro-environmental behaviour: An integrative review and research agenda, Journal of
Environmental Psychology, 2008, p. 1 e.v.: een overzicht van studies naar bepalende factoren en te plegen interventies.
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financiële en gedragsfactoren van belang; deze laatstgenoemde factoren vallen verder buiten
het bereik van dit rapport.
3.4

Flexibiliteit

Flexibiliteit is een ander belangrijk kenmerk van slimme netten. Het kwam hierboven al aan
de orde bij de rol van de verbruikers. Onder flexibiliteit verstaan we het adequaat kunnen
reageren op fluctuaties in aanbod en vraag van elektriciteit. Het is in dit verband van belang
om bij flexibiliteit een onderscheid te maken tussen het technische en het economische aspect.
Het technische aspect betreft vooral de fysieke balanshandhaving op het net. Voor een
elektriciteitsnet is cruciaal dat aanbod en vraag op elk moment in evenwicht zijn. Een slim
distributienet is voldoende toegerust om adequaat om te gaan met een intensiever gebruik van
het netwerk, waarbij aanbod en vraag voortdurend kunnen fluctueren. Het distributienetwerk
is dan niet langer een passief systeem, dat elektriciteit die opgewekt wordt met centrales aan
het hoogspanningsnet, doorgeeft aan consumenten. Het distributienet zou dan actief beheerd
worden, door vraag en aanbod op dit netwerk continu aan elkaar aan te passen. 19
Balanshandhaving geschiedt daarbij op basis van prognoses, meetgegevens en monitoring van
vraag en aanbod. 20 Voor partijen die zich met netbeheer bezighouden betekent deze
dienstverlening dat zij dienen te beschikken over efficiënte monitor- en meettechnieken om
vast te stellen waar fysieke onbalans dreigt en over mogelijkheden om in te grijpen bij
(dreigende) onbalans. Een slim elektriciteitdistributiesysteem zou ons inziens mede ten doel
hebben om daarin te voorzien, alsmede te faciliteren dat relevante data ter beschikking komen
van partijen die daarom vragen. Het kwam al ter sprake in relatie tot de betekenis van slimme
meters voor netbeheerders (zie paragraaf 3.2). Welke rol netbeheerders in dat verband
juridisch mogen vervullen wordt behandeld in hoofdstuk 10.
Een doel daarbij kan zijn het optimaliseren van het gebruik van het netwerk. Zonder slim
netwerk moet een netbeheerder de capaciteit van het netwerk uitbreiden tot een dusdanig
niveau dat iedereen tegelijkertijd voorzien kan worden van elektriciteit. Bij een slim netwerk
kan vraagsturing worden toegepast, of kan de beschikbare productiecapaciteit aan het net
worden beïnvloed, zodat de capaciteit van het netwerk lager kan blijven.
Het economische aspect van flexibiliteit betreft vooral het gedrag van aangeslotenen op het
net, bijvoorbeeld de invloed van fluctuaties in elektriciteit- en onbalansprijzen op hun
gedrag. 21
Beide aspecten houden met elkaar verband. Deze flexibiliteit van slimme netten betekent dat
de besturing en de beveiliging van het net in de toekomst anders zullen plaatsvinden, namelijk
door lokaal vraag en aanbod van elektriciteit met elkaar in balans te brengen, al dan niet met
behulp van prijsprikkels. 22

19

Actief netbeheer is een vertaling van het begrip Active Network Management, dat internationaal gangbaar is.
Regieorgaan Energietransitie Nederland, Duurzame energie in een nieuwe economische orde - Hoe maken we de
energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en klimaatneutraal?, 14 november 2008, p. 27.
21
CIEP-rapport, p. 32-33.
22
Vlg. Afscheidscollege van prof. dr. ir. Jan H. Blom, Leven met energie, uitgesproken op 27 juni 2008 aan de Technische
Universiteit Eindhoven, ISBN 978-90-386-1335-2 NUR 959, p. 21, die onder meer variabele onbalansprijzen als
sturingsinstrument noemde.
20
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3.5

Slimme meter

Een belangrijk onderdeel van slimme netten wordt gevormd door slimme meters. De slimme
meter geldt als een belangrijk instrument om op de veranderingen in productie en consumptie
in te spelen. Een slimme meter is een meter die verbruik en/of productie van elektriciteit
(bijna) real-time meet en die op afstand uitleesbaar is. Door de slimme meter komen veel
meer data over productie en gebruik op ieder moment van de dag beschikbaar. Netbeheerders
krijgen hierdoor inzicht in het gebruik van de netten. Voor verbruikers kan het een instrument
zijn om verbruik en eventueel productie te beïnvloeden.
Het spreekt overigens vanzelf dat alle betrokkenen bij het gebruik van de gegevens rekening
dienen te houden met alle bepalingen rondom de privacy, die zijn opgenomen in of krachtens
de Elektriciteitswet en in andere wetten gelden op dat gebied.
Of marktpartijen hun vraag en aanbod inderdaad op een andere manier op elkaar kunnen gaan
afstemmen, zal echter mede afhankelijk zijn van wie onder welke omstandigheden over de
meetgegevens kan beschikken en ten behoeve waarvan. Bestaande wetgeving is daarvoor
mede bepalend (zie hoofdstuk 9). Die persoon kan zijn de elektriciteitconsument zelf, ‘zijn’
elektriciteitsleverancier, één of meer andere dienstverleners waarmee hij een contract heeft
gesloten, of (uitsluitend) de distributienetbeheerder.
Daarnaast is het moment van verbruik of levering belangrijk. Daarvoor moeten marktpartijen
over ‘real-time’ gegevens kunnen beschikken en deze, voor optimale afstemming van vraag
en aanbod, in de toekomst kunnen koppelen aan andere gegevens, zoals prijsschema’s. Maar
dit laatste wordt pas echt relevant als ook leveringsprijzen en transporttarieven
gedifferentieerd worden in kader van balanshandhaving of om elektriciteit-efficiëntie te
realiseren (zie de paragrafen 11.1 tot en met 11.10).
De mogelijkheid tot deze differentiatie voor de levering, en die bestaat volgens ons nu al, is
dus geen garantie dat differentiatie ook daadwerkelijk geschiedt. Dit wordt aan de markt
overgelaten. Het (toekomstig) gedrag van consumenten is daarbij een belangrijk
aandachtspunt.
Wat betreft de tarieven voor transport is dit van andere hierna te bespreken zaken afhankelijk
(zie paragrafen 11.5 tot en met 11.10).
3.6

Verschil met huidige distributienetwerken

Op dit moment zijn de distributienetwerken met name geschikt om elektriciteit, opgewekt aan
het hoogspanningsnet, te vervoeren naar verbruikers. Er wordt maar beperkt gemeten en het is
voor betrokkenen niet goed mogelijk om in te grijpen op grond van deze data. Van verreweg
de meeste verbruikers die zijn aangesloten op het distributienet, wordt nu nog het verbruik
ingeschat op basis van een profiel, dat in belangrijke mate is gebaseerd op het verbruik van
voorafgaande jaren.
Distributienetbeheerders houden zich bovendien op dit moment niet bezig met
balanshandhaving of het actief afstemmen van vraag en aanbod. Dat mogen zij op grond van
de bestaande wetgeving ook niet doen (zie hoofdstuk 10). Heden wordt dat als weinig
problematisch ervaren, omdat de capaciteit van het netwerk op dit moment (nog) ruim
voldoende is voor het gebruik daarvan en omdat er relatief weinig productie is aan het
distributienetwerk. Mogelijk wordt deze beperking in de toekomst bij voortschrijdende
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ontwikkeling van lokale duurzame energievoorzieningen en verdere elektrificatie van onder
meer het vervoer wel als knellend ervaren door betrokken partijen.
Wij verwachten dat met de in paragraaf 2.2 genoemde ontwikkelingen in de
elektriciteitssector de behoefte aan ‘actief netbeheer’ toeneemt en zullen het bestaande
juridische kader voor smart grids mede vanuit die blik hierna omschrijven (zie vooral de
hoofdstukken 9 tot en met 11). In dit rapport zien wij onder meer de vraag onder ogen of het
tot de taak van de distributienetbeheerders behoort om vraag en aanbod op elkaar af te
stemmen en andere (systeem)diensten in het kader van actief netbeheer te verrichten (zie
paragraaf 10.4).

Hoofdstuk 4 Betrokkenen: hun belangen en positie
4.1

Inleiding

Voor een goed begrip van de mogelijkheden en belemmeringen in wet- en regelgeving, welke
verschillende betrokkenen ervaren, is inzicht in hun posities en hun belangen noodzakelijk.
Het gaat daarbij om verbruikers, producenten, netbeheerders en ook om andere (nieuwe)
marktpartijen, de toetreders. Hun posities en belangen bepalen mede of zij regels voor
distributienetten in de praktijk als een knelpunt ervaren.
Letten consumenten en andere verbruikers straks meer op het moment waarop zij elektriciteit
verbruiken en van wie zij deze afnemen? Wordt hun vraag straks flexibel(er) of niet? Gaan zij
op grote schaal zelf duurzaam elektriciteit produceren? Dat is mede afhankelijk van hun
belangen. Of slimme netten uiteindelijk ook slim functioneren en of de nieuwe technieken
slim worden benut, is vooral afhankelijk van de keuzes die betrokkenen (straks) maken.
Wat de één als een juridische belemmering ervaart, kan veelal een kans opleveren voor een
andere partij. Een beperking voor een eindverbruiker die ook zelf produceert, om resterende
elektriciteit te leveren aan een ander dan ‘zijn’ leverancier, versterkt de positie van de
laatstgenoemde. Een eventuele toekomstige exclusieve taak voor bestaande
distributienetbeheerders om vraag en aanbod van (rest)elektriciteit tussen de verschillende
(kleine) aangeslotenen op hun netten bij elkaar te brengen (als onderdeel van actief netbeheer),
beperkt mogelijkheden voor andere (nieuwe) partijen om daarvoor diensten aan te bieden.
De leveranciers werden nog niet genoemd. Ook hun activiteiten en belangen bepalen of het
toekomstig distributienet, ofschoon voorzien van alle nieuwe ICT en andere technologieën om
dit slim te maken, ook daadwerkelijk slim fungeert en hoe dit er dan uitziet. Een grote vlucht
in nieuwe vormen van lokale duurzame energievoorzieningen, waarbij eindverbruikers een
actieve rol vervullen, kan bijvoorbeeld ten koste gaan van de afname van elektriciteit van
traditionele elektriciteitleveranciers. Dit gebeurt ook als nieuwe partijen bij het opzetten en
exploiteren van de lokale duurzame energievoorzieningen het voortouw nemen, daarover
zeggenschap hebben en deze voorzieningen exploiteren. Diverse gemeentelijke overheden
nemen bijvoorbeeld veelal in samenwerking met andere partijen initiatieven tot oprichting
van lokale voorzieningen voor energieproductie en -levering. 23

23

Zie bijvoorbeeld <www.duurzaamgebouwd.nl/projecten>. Op deze site wordt melding gemaakt van dergelijke voorbeelden.
Zie bijvoorbeeld ook <www.apeldoornvooropinduurzaamheid.nl> of <http://duurzaamstestad.groningen.nl/>.
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Het is de vraag in welke mate de traditionele leveranciers dit verlies aan omzet kunnen
compenseren, bijvoorbeeld door het aanbieden van nieuwe diensten. De leveranciers komen
hierna niet meer afzonderlijk aan de orde, maar worden genoemd in relatie tot andere partijen.
Voor de beschrijving van posities en belangen van betrokkenen is ook het volgende
aanleiding.
Juridische aspecten kunnen indirect van groot belang zijn voor het toekomstig beheer van
deze netten, namelijk voor de mate waarin aangeslotenen slimme distributienetten ook
werkelijk slim kunnen gebruiken.
Het gaat daarbij om mogelijkheden voor elektriciteitconsumenten om eigen opgewekte
elektriciteit die zij over hebben, te ‘salderen’, dat wil zeggen te verrekenen met de door hen
verbruikte elektriciteit (zie paragraaf 6.2). Het betreft bijvoorbeeld ook het transporttarief, dat
verschillend uitpakt voor de verschillende soorten productie-installaties: de grote
productiecentrales die aangesloten zijn op het hoogspanningsnet en de kleinere productieinstallaties die zijn aangesloten op het distributienet (zie paragraaf 11.4 tot en met 11.8). Het
gaat voorts om positieve financieel-economische en gedragsprikkels om een flexibele vraag te
stimuleren. Deze zijn gedeeltelijk in verband te brengen met wettelijke regelingen (zie
paragrafen 2.3 en 3.3).
4.2

Verbruikers; verschillende groepen en hun belangen

Vrijwel iedereen verbruikt elektriciteit. De verbruikers kunnen worden ingedeeld in
verschillende groepen. Allereerst: huishoudens hebben andere belangen dan ondernemingen.
Daarnaast onderscheidt de wet twee categorieën verbruikers, te weten de klein- en
grootverbruikers. Het wettelijk regime verschilt voor deze groepen. Deze paragraaf gaat eerst
in op de belangen van de verbruikers in het algemeen. Daarna worden de groepen verbruikers
besproken, die in de praktijk worden onderscheiden. Tenslotte gaan we in op de klein- en
grootverbruikers, zoals de wet deze onderscheidt.
4.2.1 Verbruikers: algemeen
De meeste verbruikers willen verzekerd zijn van levering van elektriciteit tegen de laagst
mogelijke kosten. Het streven naar elektriciteit-efficiëntie en een groter aandeel van duurzame
elektriciteit in opwek en verbruik, mag voor hen niet ten koste gaan van de betrouwbaarheid
en zekerheid van de levering. Hun belang is dat slimme netten vooral ook betrouwbare netten
zijn.
Een deel van de verbruikers streeft naar het verhogen van het aandeel duurzame elektriciteit
en het vergroten van de elektriciteit-efficiëntie; niet alleen om de energiekosten te drukken,
maar vaak ook om aan klimaat- en milieudoelstellingen bij te dragen.
Bij de koplopers, de zogeheten ‘early adopters’, mag eigen opwek of inkoop van duurzame
energie soms extra kosten meebrengen. Voor hen zijn vooral bestaande instituties, zoals
bestaand beleid en elektriciteitregelgeving, regelmatig belastend en belemmerend. 24

24

Zie Maarten Wolsink, De homo economicus onder stroom. Energie-opwekking en -gebruik in ‘smart grids’ in: De
consument en de andere kant van de elektriciteitsmarkt’ (red. Simone Pront-van Bommel), Amsterdam 2011, website van het
Centrum voor EnergievraagstukkenUvA.
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Andere gebruikers geven de voorkeur aan duurzame elektriciteit als dat op een niet al te lange
termijn rendabel is of een financieel voordeel oplevert. Wij gaan er vanuit dat de prijsprikkel
een belangrijke factor is voor gedrag.
Verbruikers hebben belang bij keuzevrijheid, zowel bij de keuze van een leverancier, als in
toenemende mate bij aanvullende diensten met betrekking tot (elektriciteit-)efficiëntie en bij
eigen productiemogelijkheden. Als zij zelf produceren, willen zij hun resterende elektriciteit
zo gunstig en gemakkelijk mogelijk aan anderen verkopen. Zij willen gemakkelijk kunnen
kiezen en de consequenties van hun keuze kunnen overzien. Zij worden afgeschrikt door extra
(administratieve) rompslomp, die ‘bewust en actief’ omgaan met elektriciteit kan opleveren.
Slimme distributiesystemen moeten voor hen ook administratieve processen slim vormgeven.
Wellicht is een (kleine) groep van verbruikers bereid om genoegen te nemen met minder
zekerheid en een groter risico op storingen, als daar een substantiële kostenbesparing
tegenover staat. Wij weten dit niet. In ieder geval zijn volgens bestaande wetgeving
leveringszekerheid voor kleinverbruikers en de betrouwbaarheid van het net essentiële
voorwaarden die bij inrichten en investeren in distributienetten strikt worden gehanteerd.
De belangen - redelijke kosten, leveringszekerheid en betrouwbaarheid - wegen voor de
verschillende groepen eindverbruikers niet even zwaar. Een tariefverhoging voor transport
van elektriciteit of een prijsverhoging van de elektriciteitslevering kan (verhoudingsgewijs)
zwaar drukken op het budget van een (gemiddeld) huishouden. Voor een (grote) onderneming
in de dienstverlenende sector bedragen elektriciteitkosten soms slechts enkele procenten van
de totale kosten.
Leveringszekerheid kan voor verschillende partijen een verschillende waarde
vertegenwoordigen. Vrijwaring van storingen is voor datacentra van eminent belang,
tenminste als zij zelf geen voorzieningen hebben getroffen voor reservecapaciteit. Het is best
mogelijk dat groepen huishoudens een verminderde leveringszekerheid zouden accepteren, als
daar een prijsverlaging tegenover staat.
Verbruikers hebben voorts belang bij waarborgen voor de privacy van persoonsgegevens
(over hun gebruik en productie) en bescherming van vertrouwelijke commerciële fabricageen bedrijfsgegevens. Dit belang weegt zwaarder bij het gebruik van slimme
distributiesystemen, alleen al omdat daarbij het gegevensverkeer over afname en invoeding
van elektriciteit op het net verveelvoudigt (zie paragrafen 3.1 tot en met 3.6).
Hieronder worden de verschillende groepen verbruikers, die in de praktijk worden
onderscheiden, apart besproken.
4.2.2 Huishoudens, kleine ondernemingen en beroepsbeoefenaars
Huishoudens hebben op dit moment bij hun elektriciteitcontracten relatief weinig keuze in
leveringsvoorwaarden. Ze kunnen elektriciteit produceren, en bij het consumeren kunnen ze
kiezen tussen verschillende ‘vaste’ tarieven, zoals dag- en nachttarieven.
Ingeval van stijgende prijzen van fossiele elektriciteit, 25 kan het voor huishoudens (nog)
aantrekkelijker worden minder elektriciteit te verbruiken; en om bij (invoering van) flexibele
25

A. Willis, ‘Nuclear debatesees rise in EU carbon prices’, EU Observer, 15 maart 2011. Zie voorspellingen over de prijzen:
International Energy Outlook 2010, p. 25 e.v., <www.eia.gov/oiaf/ieo/index.html>. Voor meer informatie over de
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elektriciteitsprijzen vooral veel elektriciteit te verbruiken op het moment dat de prijs laag is;
en tevens om te voorzien in eigen opwek van duurzame elektriciteit, temeer als er goede
mogelijkheden bestaan tot het verkopen van het overschot van de door hen zelf opgewekte
elektriciteit tegen een goede verkoopprijs.
Vergelijkbare belangen kunnen spelen voor kleine ondernemingen en zelfstandige
beroepsoefenaars.
4.2.3 Kantoren en bedrijven; in het bijzonder de dienstverlenende sector
De energierekening bedraagt voor menig grote dienstverlenende onderneming slechts enkele
procenten van de totale kosten. Daarmee vormt de elektriciteitsprijs voor deze ondernemingen
nauwelijks een prikkel om naar elektriciteit-efficiëntie te streven en om op eigen opwek van
duurzame elektriciteit over te stappen.
Wel kunnen andere commerciële overwegingen, zoals een ‘duurzaamheidsimago’, van belang
zijn. Dit is mede afhankelijk van de branche waarin de onderneming actief is, de doelgroep
van afnemers en van wat het aan te trekken personeel belangrijk vindt. Bij openbare
aanbestedingen worden regelmatig duurzaamheidseisen gesteld.
4.2.4 Energie-intensieve bedrijven en industrie
Bij elektriciteit-intensieve industrieën en de land- en tuinbouw kan dit compleet anders liggen.
De elektriciteitsrekening is voor deze ondernemingen veelal juist een grote kosten- of zelfs
batenpost. Door slim elektriciteit te produceren, te verbruiken en te verhandelen valt deze
energiepost te drukken of valt zelfs te verdienen op het (niet) verbruiken van elektriciteit. Wij
besteden daaraan hierna extra aandacht. Deze activiteit biedt namelijk een mooi voorbeeld
van de voordelen van het afstemmen van vraag en aanbod en het flexibel omgaan met de
vraag
naar
elektriciteit.
Daartoe
biedt
onder
meer
het
zogeheten
26
programmaverantwoordelijkheidsstelsel mogelijkheden, in combinatie met een geavanceerd
ICT-stelsel. Technisch kunnen slimme distributiesystemen dit faciliteren.
Op dit moment bestaat een dergelijk systeem van programmaverantwoordelijkheid bij het
hoogspanningsnet (zie paragraaf 4.2.6 en paragrafen 10.1 tot en met 10.3). Dit biedt
bijvoorbeeld voor een tuinder in het Westland de mogelijkheid op gezette tijden te verdienen
door het eerder of later ‘aanzetten van de lampen’ om op die manier extra te verbruiken ter
compensatie van wat een ander teveel aan elektriciteit produceert en op het net invoedt. Voor
zover zij als grootverbruiker zijn aan te merken, kunnen zij zelfstandig aan dit systeem
deelnemen als programmaverantwoordelijke, mits aan een aantal niet verder te bespreken
nadere eisen is voldaan. Een programmaverantwoordelijke is een persoon die de wettelijk
vereiste elektriciteitprogramma’s kan en moet indienen bij TenneT. 27
Als zij daarentegen kleinverbruiker zijn, gelden zij niet als programmaverantwoordelijke. Zij
zouden dan alleen een financieel voordeel kunnen behalen door bij te dragen aan de fysieke
zogenaamde energietransitie zie; Meer met energie. Kansenvoor Nederland, Taskforce Energietransitie, 2EOS-04.08, herdruk,
januari 2006 en GroenboekEnergietransitie, Platform Groene Grondstoffen, april 2007.
26
Zie art. 1 lid 1 onder o Elektriciteitswet: ‘programma-verantwoordelijkheid’: de verantwoordelijkheid van afnemers, niet
zijnde afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, en vergunninghouders om programma's met betrekking tot de productie,
het transport en het verbruik van elektriciteit op te stellen of te doen opstellen ten behoeve van de netbeheerders en zich met
inachtneming van de voorwaarden, bedoeld in artikel 31, te gedragen overeenkomstig die programma's. Zievoorts hoofdstuk
3 van de Systeemcode Elektriciteit.
27
Zie Systeemcode, onderdelen 3.1. en 3.2.
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balans door tussenkomst van een partij die wel wettelijk als programmaverantwoordelijke
geldt, dit terzijde opgemerkt. Dit heeft te maken met de bepaling uit de Elektriciteitswet dat
programmaverantwoordelijkheid op afnemers rust, met uitzondering van de beschermde
afnemers (kleinverbruikers). Alle kleinverbruikers zijn per definitie alle beschermde afnemers.
Afnemers zijn volgens de Elektriciteitswet overigens zowel verbruikers als producenten. 28
Voor de bereidheid om in deze compensatie te voorzien, vraagt de tuinder een bepaalde prijs
aan degene die ‘teveel’ produceert. Deze prijs ligt in ons voorbeeld lager dan de op- of
afregelprijs en de prikkelcomponent (ook wel te zien als contractuele ‘boete’) die de
‘teveelproducent’ anders aan TenneT, de systeembeheerder, zou moeten betalen voor het
veroorzaken van onbalans. 29 Deze tuinder zal op andere momenten juist bereid zijn om de
‘lampen uit te zetten’ en de elektriciteit die hij zelf produceert of gekocht heeft, tegen een
gunstige prijs ‘door te verkopen’ aan een ander die meer elektriciteit nodig blijkt te hebben
dan hij had geprogrammeerd. Het stelsel van programmaverantwoordelijkheid dient als
(ondersteunend) instrument voor TenneT om de balans op het hoogspanningsnet te handhaven
(zie paragraaf 10.4).
Dit
voorbeeld
laat
tevens
zien
dat
van
het
wettelijk
stelsel
van
programmaverantwoordelijkheid een belangrijke (financiële) prikkel kan uitgaan om, voor
zover de bedrijfsvoering dit toestaat, flexibel om te gaan met vraag en aanbod van elektriciteit.
Het beheren van het stelsel van programmaverantwoordelijkheid valt onder de taken van
TenneT. Wij geven dit voorbeeld echter om te laten zien dat door middel van prijsprikkels het
verbruikersgedrag van in ieder geval een deel van de aangeslotenen valt te beïnvloeden.
Op dit moment balanceert TenneT voor het gehele systeem in Nederland, ook voor de
distributienetten. Dit past bij de configuratie van het huidige netwerk, waarbij in hoge mate
sprake is van eenrichtingsverkeer: van grote producenten wordt de elektriciteit
getransporteerd naar verbruikers.
Een dergelijk stelsel om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen ontbreekt als instrument
van de netbeheerder van het distributienet om de balans te handhaven (zie de paragrafen 10.1
tot en met 10.3).
Vergelijkbare prijsprikkels zouden ook belangrijk kunnen worden voor balanshandhaving op
het distributienet als instrument om vraag en aanbod op het niveau daarvan af te stemmen,
ingeval grote aantallen zonnepanelen en windturbines op het distributienet worden
aangesloten of verdergaande elektrificatie plaatsvindt, door bijvoorbeeld toenemend gebruik
van warmtepompen en elektrische auto’s. Wij gaan echter in dit rapport niet verder in op de
vraag of dit een wenselijke ontwikkeling zou zijn en of daarbij het stelsel van
programmaverantwoordelijkheid een goed instrument is.

28

Art. 1 onder c Elektriciteitswet.
Zie onderdeel 3.6.12 Systeemcode Elektriciteit: voor het geval een programmaverantwoordelijke met een volledige of met
handelserkenning in zijn energieprogramma een energietransactie heeft opgenomen die niet strookt met hetgeen omtrent die
transactie is opgenomen in het energieprogramma van een andere programmaverantwoordelijke en deze inconsistentie niet
vóór het tijdstip van ingang van dat energieprogramma is weggenomen, wordt het aldus niet-verantwoorde deel van de
energietransactie door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bij beide betrokken
programmaverantwoordelijken in rekening gebracht tegen de onbalansprijs die behoort bij de van de beheerder van het
landelijk hoogspanningsnet afgenomen en geleverde elektrische energie.
Zie onderdeel 3.9.2 Systeemcode Elektriciteit: Voor het geval het door een programmaverantwoordelijke met volledige
erkenning ingediende energieprogramma voor de aansluitingen waarvoor hij programmaverantwoordelijk is, afwijkt van de
op die aansluitingen daadwerkelijk afgenomen en ingevoede energie, wordt de ten belope van de afwijking per programmatijdseenheid aan het systeem onttrokken dan wel in het systeem ingevoede energie met de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet verrekend tegen een prijs per kWh, hierna te noemen de onbalansprijs.
29
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4.2.5 De actieve eindverbruiker, alsmede de prosument
In het geval dat de kleinverbruiker/consument zelf produceert, wordt hij ook wel ‘prosument’
genoemd. Als de eigen productie op een bepaald moment niet aan zijn behoefte voldoet, zal
hij de mogelijkheid moeten hebben om de resterende hoeveelheid te kunnen ‘bijkopen’.
Indien hij eigen opgewekte elektriciteit over heeft, zal hij deze tegen zo gunstig mogelijke
prijscondities en zonder te veel administratieve rompslomp aan anderen willen
leveren/verkopen.
Die ander kan ‘zijn’ leverancier zijn. In dat geval wordt van ‘teruglevering’ gesproken en zijn
regels over salderen relevant (zie de paragrafen 6.1 tot en met 6.3). Mogelijk wil hij de
resterende elektriciteit aan een ander dan zijn eigen leverancier (kunnen) leveren,
bijvoorbeeld aan zijn buurman (zie paragrafen 7.1 tot en met 7.3). De vraag is of dit kan.
Wellicht willen deze prosumenten voor levering aan anderen een beroep doen op ‘nieuwe
dienstverleners’ die de markt betreden; of willen zij zich aansluiten bij een organisatie,
bijvoorbeeld een (energie)coöperatie, of misschien willen zij in een ander georganiseerd
verband als leverancier fungeren. Nieuwe dienstverleners kunnen bijvoorbeeld
telecombedrijven of ICT-bedrijven zijn.
Voor levering kan een leveringsvergunning vereist zijn, afhankelijk van aan wie wordt
geleverd: alleen (grote) zakelijk verbruikers of (ook) aan kleinverbruikers. Het rapport gaat
ook op deze kwestie in (zie paragraaf 7.2).
Bewuste prosumenten die naar optimalisatie van elektriciteitsverbruik streven, hebben er
belang bij over meetdata over hun invoeding en afname op het net te kunnen beschikken om
op die manier ook frequent te kunnen nagaan waar zij kunnen besparen of verdienen en een
actieve rol te vervullen. Dit betreft niet alleen hun real-time verbruik en de prijzen, maar ook
informatie over het gebruik van apparaten.
Voor deze actieve elektriciteitconsument zijn geavanceerde ICT en slimme
elektriciteitsmeters van groot belang om ‘slim’gebruik te maken van een ‘slim’
distributiesysteem. Juridische kaders zijn mede bepalend of deze ICT-technieken zijn
belangen dienen (zie de paragrafen 9.2 en 9.5).
Dat is ook het geval als hij daarbij van de diensten van een derde gebruik wilt maken. Ook
dan moet hij frequent kunnen beschikken over real-time data betreffende het verbruik, opwek,
levering en afname van elektriciteit, al was het maar om het aan deze derde ter beschikking te
stellen. Deze dienstverlener kan een ander zijn dan ‘zijn’ netbeheerder of ‘zijn’
energieleverancier.
Om een actieve rol als consument te kunnen vervullen is deze ook gebaat bij een integraal
transparant informatieoverzicht, voorzien van een duidelijke, compacte toelichting van de
diverse energiekostenposten, zonder te veel administratieve rompslomp. Deze services zijn
deels afhankelijk van innovaties en ontwikkelingen in de markt, daarnaast ook van wat
daarover in wetgeving bepaalt. Momenteel is hij voor informatie over zijn
elektriciteitsverbruik vaak aangewezen op het zelf uitlezen van zijn meter, het bijhouden van
de meetstanden en zijn elektriciteitsrekening. Wat betreft de rol van het recht is de nieuwe
wetgeving over de slimme meter van belang (zie hoofdstuk 9).
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Bestaande wetgeving kent voor de leverancier enkele verplichtingen over hoe hij de
energierekening van consumenten moet inrichten. 30 Maar dat is te beperkt om goed inzicht te
krijgen waar en wanneer valt te besparen. Toepassing van nieuwe ICT kan de consument
straks wel van deze informatie voorzien (zie paragraaf 3.2).
4.2.6 Juridische categorieën van verbruikers
De wet onderscheidt twee categorieën verbruikers: de kleinverbruikers en de grootverbruikers.
Deze worden hieronder besproken.
a.

Kleinverbruikers; elektriciteitconsumenten (in beperkte zin)

De wet onderscheidt geen aparte categorie huishoudens die elektriciteit verbruiken. Wel kent
de wet de zogeheten ‘kleinverbruikers’.
Kleinverbruikers zijn aangeslotenen die beschikken over een aansluiting met een maximale
doorlaatwaarde van 3*80 Ampère. Daartoe behoren in ieder geval huishoudens en het
midden- en kleinbedrijf. Maar een kleinverbruiker kan ook de exploitant van een
kantoorgebouw zijn dat van een kleine aansluiting op het distributienet is voorzien. De groep
van kleinverbruikers vormt meer dan 90% van alle aangeslotenen op het net. Zij zijn vrijwel
steeds aangesloten op een distributienet. 31
Voor deze grote groep aangeslotenen gelden onder meer diverse speciale wettelijke
beschermingseisen voor levering. Wij noemen hier de eis dat degene die aan kleinverbruikers
levert, moet beschikken over een leveringsvergunning. Deze eis komt ook elders in de
rapportage aan de orde (zie de paragrafen 7.2 en 7.3).
Het is voorts relevant om de groep van kleinverbruikers goed te onderscheiden van de andere
aangeslotenen vanwege het wettelijk ingevoerde capaciteitstarief. Dit capaciteitstarief betreft
een vast bedrag voor het transport van elektriciteit, afhankelijk van de omvang van de
aansluiting. Dit is in de plaats gekomen van het transporttarief, dat mede afhankelijk was van
de hoeveelheid getransporteerde elektriciteit (kWh). 32
Dit tarief is mede bedoeld om voldoende inkomsten voor netbeheerders te waarborgen ingeval
straks het net minder belast wordt, vanwege massale eigen productie van duurzame
elektriciteit door eindverbruikers en een beperkter elektriciteitstransport. 33 De prikkel die van
dit tarief uit gaat voor aangeslotenen om het verbruik af te stemmen op het beschikbare
30

Zie voorts: Richtlijn energierekening voor consumenten 2010 van 31 maart 2010 van de NMa. Deze richtlijn biedt een
leidraad voor energieleveranciers, consumenten en toezichthouder en heeft ten doel dat de consument zijn energierekening
beter kan begrijpen en kan controleren. Deze richtlijn is echter niet dwingend.
Zie ook: NMa, Zorgen voor optimale concurrentie – Visie van de toezichthouder op de facturering binnen de leveringsmarkt,
Den Haag, januari 2011. De conclusie is dat er sprake is van een ongelijk speelveld door het bestaan van twee verschillende
factureringsmodellen voor de combifactuur, hetgeen de marktwerking op de Nederlandse energiemarkt negatief beïnvloedt.
31
EnergieNed en Netbeheer Nederland, Energie in Nederland 2010, p. 48: Uit de gegevens van Energie in Nederland blijkt
dat er in 2009 in totaal 7,861 miljoen kleinverbruikers waren, waaronder 7,030 miljoen huishoudens. Onder de
kleinverbruikers bevinden zich dus 831.000 ondernemingen. Dit staat tegenover het aantal grootverbruikers, dat 65.000
bedraagt. Volgens een rapport van SEO valt 96,7% van het aantal ondernemingen onder de groep kleinverbruikers. Zie R.
van der Noll, M. de Nooij, B. Tieben, Kwaliteitsregulering levering elektriciteit en de grootverbruiker, SEO, 2010, p.13.
< http://www.seo.nl/uploads/media/2010-09_Kwaliteitsregulering_levering_elektriciteit_en_de_grootverbruiker.pdf >,
laatstelijk geraadpleegd op 20 december 2010.
32
Zie art. 29 Elektriciteitswet.
33
Zie Kamerstukken II 2007/08, 31374, nr. 3 (MvT), p. 6 ev; Regeling van de Minister van Economische Zaken van 3 juli
2008, nr. WJZ/8080769, tot wijziging van de Regeling van de Minister van Economische Zaken van 1 juli 1999, nr.
E/EE/AE/99043158, houdende vaststelling tariefdragers tarieven transport en levering elektriciteit en de Regeling inzake
tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit (Stcrt. 127). Per 1 januari 2009 is het variabele transporttarief per kWh vervallen
en een capaciteitsafhankelijk transporttarief (capaciteitstarief) ingevoerd.
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aanbod of de beschikbare transportcapaciteit is overigens nihil.34 De hoeveelheid van het door
een kleinverbruiker van het net afgenomen elektriciteit is namelijk sinds invoering van het
capaciteitstarief van geen invloed op het te betalen tarief (zie daarover verder de paragrafen
11.5 en 11.10).
Verder is relevant dat de afrekening voor kleinverbruikers in de toekomst zal plaatsvinden
volgens het zogeheten ‘leveranciersmodel’. Deze eis geldt niet voor de elektriciteitsrekening
aan andere verbruikers. Volgens dit model dienen 35 kleinverbruikers van hun leverancier één
rekening te ontvangen waarin is opgenomen zowel het tarief voor hun aansluiting op en het
gebruik van het distributienetwerk, alsmede de prijs die zij verschuldigd zijn aan de
leveranciers voor de door hen verbruikte elektriciteit. Kleinverbruikers krijgen dan niet langer
twee rekeningen, één van de netbeheerder voor het gebruik van het netwerk en een andere van
de leverancier voor levering van de elektriciteit. De wet is op dit punt in overeenstemming
met een al langer bestaande praktijk.
Praktisch gezien leidt dit model ertoe dat kleinverbruikers voor levering op één leverancier
tegelijk zijn aangewezen. Zij kunnen steeds een nieuwe leverancier kiezen, maar het wordt
lastig om meer dan één leverancier tegelijk te hebben, bijvoorbeeld als hij ook elektriciteit
zou willen afnemen van een lokale bron, naast de elektriciteit van zijn eigen leverancier. Wij
besteden, gelet op de reikwijdte van deze rapportage, verder geen aandacht aan de kwestie of
dit vervolgens ook (belangrijke) praktische belemmeringen oplevert om als kleinverbruiker
ook prosument te worden.
Voorts
is
in
dit
verband
van
belang
dat
kleinverbruikers
geen
36
programmaverantwoordelijkheid hebben en dat zij bovendien, anders dan voor de hiervoor
genoemde tuinder in het Westland (zie paragraaf 4.2.4),vanwege hun maatschappelijke positie
jegens hun leverancier veelal niet in de positie verkeren om indirect actief deel te nemen aan
de balancering en door ‘te spelen’ met vraag en aanbod kosten te besparen of inkomsten te
genereren.
met
de
De
leverancier
van
de
kleinverbruiker
is
wettelijk
belast
37
programmaverantwoordelijkheid. Deze schat het verbruik in van de consumenten waaraan
hij levert, op basis van in de praktijk ontwikkelde verbruikersprofielen (paragraaf 3.6). 38
34
Zie Annelies Huygen, De consument en de (on)vrije elektriciteitsmarkt’, in: De consument en de andere kant van de
elektriciteitsmarkt’ (red. Simone Pront-van Bommel), Amsterdam 2011, website van het Centrum voor Energievraagstukken
UvA.
35
Het leveranciersmodel is opgenomen in de Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de
Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt, Stb. 2011, 130. Deze wet zal per 1 juli in werking
treden, zie Besluit van 27 april 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van
de wet van 2 december 2010 tot wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de
gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame
elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten (Stb. 810) en enkele onderdelen van de wet van 26 februari
2011 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en
gasmarkt (Stb. 130), Stb. 203 (2011). In werking treding is gedifferentieerd.
36
Art. 1 onder o Elektriciteitswet: programmaverantwoordelijkheid is de verantwoordelijkheid van afnemers, niet zijnde
beschermde afnemers, en vergunninghouders om programma's met betrekking tot de productie, het transport en het verbruik
van elektriciteit op te stellen of te doen opstellen ten behoeve van de netbeheerders en zich met inachtneming van de
voorwaarden, bedoeld in artikel 31, te gedragen overeenkomstig die programma's;
37
Zie: NMa, Energiekamer, Systeemcode Elektriciteit, Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, lid 1, sub c van de
Elektriciteitswet 1998, Den Haag, 16 februari 2011.
Zie hoofdstuk 3 inzake Programmaverantwoordelijkheid, in het bijzonder 3.1.1 – 3.1.12 en 3.2.1 – 3.2.15.
De volgende bepalingen zijn relevant, maar hierin wordt niet expliciet gesteld dat het de leverancier is die automatisch PV
uitoefent voor de kleinverbruiker: part. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.7 en 3.2.2. Impliciet is dit wel het geval.
38
Zie onder andere paragraaf 4.2 Meetcode.
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Dat maakt dat de elektriciteitsconsument in het algemeen niet in de positie verkeert om met
zijn leverancier te onderhandelen over het slim afstemmen van vraag en aanbod op de
omstandigheden in de markt en om zo te profiteren van prijsverschillen op de markt voor
onbalans.
Dat er voor kleinverbruikers geen prikkels zijn om hun vraag af te stemmen op het aanbod of
de beschikbare transportcapaciteit, is wellicht geen (financieel-economische) stimulans voor
hem voor het slim benutten van distributiesystemen. Het zou hierbij dan gaan om een
financieel-economische beperking, die in verband valt te brengen met het wettelijk stelsel
voor programmaverantwoordelijkheid, wat overigens een beschrijving van het bestaande
juridisch kader te buiten gaat.
De andere kant van de medaille is - en dit is een belangrijk punt - dat de
elektriciteitconsument op grond van het bestaande wettelijk systeem van
programmaverantwoordelijkheid ook niet het financiële risico loopt forse vergoedingen te
moeten betalen aan TenneT vanwege niet naleving van ingediende programma’s.
b.

Andere verbruikers met een andere rechtspositie

Verbruikers, die niet onder de wettelijke categorie kleinverbruikers vallen, worden in het
spraakgebruik de grootverbruikers genoemd. De regels die speciaal zien op de
kleinverbruikers gelden niet voor hen. Aan hen kan worden geleverd zonder
leveringsvergunning. Bovendien is het door hen te betalen tarief voor transport meestal mede
afhankelijk van de hoeveelheid getransporteerde elektriciteit (kWh). Er geldt voor hen dus
ook een variabel transporttarief, anders dan het geval is voor kleinverbruikers. Voorts lijken
er voor hen geen praktische belemmeringen te bestaan om van verschillende leveranciers
naast elkaar in een bepaalde periode elektriciteit af te nemen.
Verder is van belang dat zij programmaverantwoordelijkheid hebben en bij TenneT het
verzoek zouden kunnen indienen om ook als programmaverantwoordelijke erkend te worden.
Indien gewenst kunnen zij hun programmaverantwoordelijkheid ook laten uitoefenen door
een programmaverantwoordelijke van hun keuze. Diegene hoeft niet dezelfde te zijn als hun
‘leverancier’, en zij kunnen met de gekozen programmaverantwoordelijke onderhandelen
over financiële (contractuele) condities. 39
4.3

Netbeheerders

Voor implementatie van slimme netten is de positie van distributienetbeheerders van groot
belang. Zij zijn wettelijk belast met diverse beheerstaken voor het net. Wie netbeheerders zijn
en met welke taken zij wettelijk belast zijn, is beschreven in paragraaf 10.3.
Netbeheerders kunnen - technisch gezien - met behulp van slimme netten voorzien in een
flexibel geavanceerd systeem 40 op lokaal niveau dat hen in staat stelt hun taak inzake de
leveringszekerheid van elektriciteit en veiligheid te vervullen; anders gezegd, om in een
complexer wordende markt tot systeemoptimalisatie te komen. 41 Wat juridisch mogelijk is
komt elders in het rapport aan de orde (zie de paragrafen 10.2 tot en met 10.5).
Verder is relevant dat distributienetbeheerders wettelijk verantwoordelijk zijn voor de
betrouwbaarheid van de netten. Voorts zijn zij verplicht om een ieder die daarom vraagt van
39

Systeemcode Elektriciteit, onderdelen 3.1. en 3.2.
Regieorgaan Energietransitie Nederland, Duurzame energie in een nieuwe economische orde, 14 november 2008, p. 20.
41
Netbeheer Nederland, Smart grids, 2009, p. 2.
40

21

een aansluiting op het net te voorzien. Tenslotte moeten zij ter uitvoering van hun wettelijke
taken voldoende investeren in hun netten en moeten zij, als alternatief voor uitbreiding, lokale
productie en vraagsturing in ogenschouw nemen. 42
Wij denken dat netbeheerders er belang bij hebben dat de overgang naar slimme
distributiesystemen voor hen geleidelijk en controleerbaar geschiedt om hun taak de
veiligheid en betrouwbaarheid van het net hanteerbaar te kunnen uitoefenen.
Bovendien hebben zij belang bij zoveel mogelijkheid zekerheid dat hun investeringen in
slimme netten gedekt worden door wettelijk gereguleerde aansluitings- en transporttarieven.
Deze belangen kunnen leiden tot een zekere behoudendheid ten aanzien van de invoering van
slimme distributiesystemen. De vraag is echter of netbeheerders de ontwikkelingen (nog) in
de hand kunnen houden, als bijvoorbeeld de prijzen van zonnepanelen enorm dalen en
verbruikers op grote schaal tot aanschaf daarvan willen overgaan. Marktpartijen hebben
immers een recht op aansluiting binnen een redelijke termijn, 43 waarvan alleen bij wijze van
uitzondering vanaf kan worden geweken (zie paragraaf 8.1). De netbeheerders hebben
bovendien in principe de verplichting om die elektriciteit te transporteren.
Het belang van netbeheerders bij een geleidelijke overgang naar een ‘slim’ distributiesysteem
kan op gespannen voet staan met het belang van andere marktpartijen. Te denken valt aan de
belangen van verbruikers/prosumenten en lokale (nieuwe) producenten van duurzame
elektriciteit. De vraag is in hoeverre netbeheerders (tijdelijk) aansluiting of transport van
elektriciteit ten behoeve van hen kunnen weigeren om geleidelijk tot realisatie van smart grids
over te gaan (zie paragraaf 8.1). Wij gaan in dit rapport niet verder in op dit soort
overwegingen.
Wel komen de juridische mogelijkheden en beperkingen voor slim en actief netbeheer door
distributienetbeheerders later nog uitgebreid aanbod (zie paragraaf 10.3). 44
Netbeheerders vervullen echter een cruciale rol in de overgang naar slimme
distributiesystemen. Dat heeft te maken met hun wettelijk vastgelegde monopoliepositie. Zij
zijn met uitsluiting van anderen aangewezen voor één bepaald gebied. 45 De wetgever is er
daarbij van uitgegaan dat het gaat om een natuurlijk monopolie. Reden om hen ook wettelijk
een monopoliepositie toe te kennen is dat het in het algemeen economisch niet interessant is
en maatschappelijk onwenselijk wordt geacht om het aan de markt over te laten om eventueel
een parallel of alternatief netwerk te kunnen aan leggen. 46
De gedachte is dat met de fysieke infrastructuur zodanig hoge verzonken kosten zijn gemoeid
dat in geval van concurrentie de benodigde investeringen in aanleg en onderhoud van de
infrastructuur niet (gauw) zullen worden gedaan. Het is efficiënt als er één infrastructuur is,
waarvan alle partijen gebruik maken. Hierdoor is er op de markt maar plaats voor één netwerk,
42

Zie art. 25 Derde Elekriciteitsrichtlijn 2009/72/EG en art. 16 lid 1 Elektriciteitswet. Zie voor aansluiten: art. 23
Elektriciteitswet.
43
Art. 23 en 24 Elektriciteitswet. Een aansluiting wordt door de netbeheerder gerealiseerd binnen een redelijke termijn. Deze
redelijke termijn is in ieder geval verstreken wanneer de gevraagde aansluiting niet is gerealiseerd binnen 18 weken nadat het
verzoek om een aansluiting bij de netbeheerder is ingediend. De vorige volzin is niet van toepassing op aansluitingen van 10
MVA of hoger (lid 3).
44
Zie art. 17 juncto 18 Elektriciteitswet1998.
45
Gebiedsindeling van 27 februari 2007, Gebiedsindeling als bedoeld in artikel 31, eerste lid, sub d van de Elektriciteitswet
1998, vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NMa op basis van art. 36 Elektriciteitswet.
46
Christopher W Jones, EU Energy Law, Volume 1: The international energy market, Claeys&Casteels, 2006, second edition
Introduction, p. 4: ‘Third, the construction and operation of the network is either a natural monopoly or, even if parallel
network can legally be constructed, it is not in normal circumstances feasible in economic terms for gas and electricity
suppliers to construct a new comprehensive competing network with full coverage in order to sell in a new market.’ Derde
Energienota Kamerstukken II 1995-96, 24525, nr. 2, p. 79 en Kamerstukken II 2005-06, 30212, nr. 6, p. 15.
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waarvan alle partijen gebruik maken. Dit soort omstandigheden zouden leiden tot een
natuurlijk monopolie met betrekking tot elektriciteitsnetten; die bovendien volgens gangbare
opvattingen wettelijke ‘bescherming’ legitimeren om een betaalbare elektriciteitsvoorziening
aan burgers te waarborgen.
4.4

Producenten

Hiervoor kwam aan bod dat balanshandhaving op het niveau van het distributienet vooral met
de komst van een groot aantal lokale installaties voor productie van duurzame elektriciteit
complexer wordt. Voorts stelden wij al aan de orde dat bestaande distributiestelsels veelal nog
onvoldoende afgestemd zijn op een wisselend aanbod van elektriciteit.
De eventuele grootschalige aansluiting op die netten van vele (kleine) windmolens,
zonnecellen en andere installaties voor opwek van duurzame elektriciteit zal naar verwachting
ook grote gevolgen hebben voor functies en inrichting van elektriciteitsdistributiesystemen.
Inpassing van deze installaties stelt immers andere eisen aan de netopbouw, bijvoorbeeld
omdat invoeding van elektriciteit op de netten daarbij dikwijls op andere locaties plaatsvindt,
namelijk aan distributienetten, dan bij aansluiting van grote conventionele (fossiele)
elektriciteitscentrales op het landelijk transportstelsel, het hoogspanningsnet.
Dit heeft ook consequenties voor wat van distributiesysteembeheerders wordt verwacht. Zij
moeten dan de levering van elektriciteit aan de verbruikers waarborgen, maar er (gelet op hun
wettelijke taak) ook voor zorgen dat de lokale producenten die op hun net zijn aangesloten, in
staat zijn daarop in te voeden (zie paragraaf 10.4). Voor betrokken producenten is van belang
dat daarin - tijdig en daadwerkelijk - is of wordt voorzien.
De druk dat distributienetbeheerders zich meer gaan bezig houden met actief netbeheer kan
toenemen. Wij verstaan daarbij onder actief netbeheer toepassing van diverse instrumenten
om vraag en aanbod aan het distributienet te sturen. Een en ander stelden wij hiervoor als aan
de orde en zie merendeels paragraaf 10.4 daarover.
Lokale producenten hebben bovendien onder meer in (prijs)concurrentie met grote
conventionele productiecentrales belang bij zo laag mogelijke aansluitings- en
transporttarieven. 47 Maar zij verkeren hierin wat betreft de transporttarieven in een andere
positie in vergelijking met grote producenten die op het landelijk transportnet zijn aangesloten.
Dit heeft te maken met het zogeheten cascadestelsel (zie paragraaf 11.6) en het Landelijk
Uniform Producententarief, dat op nul is gesteld.

47

Zie Annelies Huygen, De consument en de (on)vrije elektriciteitsmarkt’, in: De consument en de andere kant van de
elektriciteitsmarkt’ (red. Simone Pront-van Bommel), Amsterdam 2011, website van het Centrum voor Energievraagstukken
UvA.
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DEEL B:

HET JURIDISCH KADER NADER TOEGELICHT

Hoofdstuk 5 Distributienetten en andere elektriciteitsleidingen
5.1

Inleiding

Dit hoofdstuk behandelt wat een net in de zin van de Elektriciteitswet is en wie dat mag
aanleggen en exploiteren. Die zaken zijn essentieel om na te gaan wat wel en niet mogelijk is
in het kader van slimme distributie. Als bijvoorbeeld geen sprake is van een net, dan staat het
juridisch kader vaak veel meer toe. Ook is meer toegestaan in die gevallen dat sprake is van
een zogeheten particulier net. Dan zijn vele regels uit de Elektriciteitsnet voor netbeheer niet
van toepassing. Dit soort situaties komt overigens verhoudingsgewijs niet zo veel voor. Wij
wijzen er hier echter al op dat een recentelijk ingediende wetsvoorstel ter implementatie van
de Derde Elektriciteitsrichtlijn mogelijkheden voor exploitatie van particuliere netten verder
zal beperken. 48
Dat neemt niet weg dat het voor een overzicht van mogelijkheden en beperkingen voor
slimme distributiesystemen van belang is te beschrijven, wanneer sprake is van een openbaar
net, en wanneer sprake is van een installatie dan wel van een zogeheten particulier net. Deze
onderwerpen komen hierna achtereenvolgens aan de orde dit hoofdstuk.
Een net waarop alle regels voor netbeheer uit de Elektriciteitswet onverkort van toepassing
zijn vormt daarbij de hoofdregel. De uitzonderingen kunnen echter voor slim distribueren
extra mogelijkheden bieden die betrokken partijen interessant zijn. Wij lichten dit hierna
verder toe. Voor marktpartijen is soms meer mogelijk indien de productie, het verbruik en de
levering niet via dat net verlopen, maar bijvoorbeeld binnen de eigen installatie of in het kader
van een particulier net plaatsvinden. Dit geldt ook voor de kleinverbruiker die zelf elektriciteit
opwekt, primair voor eigen verbruik; maar die ook de elektriciteit die overblijft op zo’n
rendabel mogelijke wijze en zonder teveel rompslomp aan anderen wilt leveren.
Als opwek en verbruik binnen één installatie plaatsvinden, gelden niet de regels voor
netbeheer en tarifering van aansluiting en transport van elektriciteit.
Bovendien zijn de levering en het verbruik binnen de installatie van elektriciteit vrijgesteld
van energiebelasting, mits - en dat is essentieel - het gaat om duurzame elektriciteit. 49
48

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied
van elektriciteit en gas), Kamerstukken II, 2011/12, 32 814, nr. 2. Deze zijn verschenen op 22 juni 2011.
49
Art.l 48 Wet belastingen op milieugrondslag:
1.
Onder de naam energiebelasting wordt een belasting geheven op aardgas en elektriciteit.
Artikel 50 Wet belastingen op milieugrondslag:
Met betrekking tot aardgas en elektriciteit wordt de belasting geheven ter zake van de levering via een aansluiting
1.
aan de verbruiker, alsmede ter zake van de levering van aardgas via een aansluiting aan een CNG-vulstation.
2.
Indien de verbruiker, bedoeld in het eerste lid, via een aansluiting elektriciteit op het distributienet heeft ingevoed
ter zake waarvan artikel 31c, tweede lid, dan wel artikel 95c, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 wordt toegepast, is het
eerste lid van toepassing op het positieve saldo van de via de aansluiting geleverde elektriciteit minus de via de aansluiting
ingevoede elektriciteit. (salderingsregeling)
3.
Indien een levering van aardgas of elektriciteit via een aansluiting wordt verricht aan een organisatorische eenheid
die zich bezighoudt met het leveren van aardgas of elektriciteit dan wel aan een verbruiker die op zijn beurt het geleverde
product geheel of gedeeltelijk via een aansluiting levert aan een verbruiker, wordt eerstgenoemde levering niet aangemerkt
als een levering als bedoeld in het eerste lid.
4.
Als een levering als bedoeld in het eerste lid wordt mede aangemerkt het verbruik van aardgas en elektriciteit,
indien:
a.
deze producten op andere wijze zijn verkregen dan door een levering als bedoeld in het eerste lid;
b.
deze producten zijn verkregen door tussenkomst van een gasbeurs of een elektriciteitsbeurs;
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Voor particuliere netten geldt een apart, summier, stelsel van regels bij en krachtens de
Elektriciteitswet. Dit stelsel bestaat vooral uit aan de ontheffing voor particuliere netten te
verbinden voorschriften. Deze kunnen per geval verschillen. Deze hebben veelal betrekking
op aansluitingsmogelijkheden en tariefmethoden en -opbouw. 50 In de loop van de tijd zijn de
voorschriften die aan een ontheffing worden verbonden aangescherpt. Dit heeft te maken met
jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU (22 mei 2008, C-439/06), het Citiworksarrest. Uit dit arrest blijkt dat de regels voor netbeheer uit de (toen nog geldende) Tweede
Elektriciteitsrichtlijn ook voor een particulier elektriciteitsnet gelden. De inwerkingtreding
van de Derde Elektriciteitsrichtlijn heeft hierin geen verandering aangebracht. Een belangrijke
regel die blijkens dit arrest van het Hof van Justitie EU op grond van het Europese recht geldt
is bijvoorbeeld dat een aangeslotene altijd zijn eigen leverancier moet kunnen kiezen.
Ingeval van verbruik en opwek van elektriciteit door verschillende personen aan een
particulier net is daarentegen wel energiebelasting verschuldigd.
Het maakt in dat verband uit of de opwek geschiedt in de eigen woning of op het eigen
perceel, met behulp van een installatie waarvan de verbruiker eigenaar is, de installatie voor
opwek is geplaatst op het onroerend goed van een ander, of dat bijvoorbeeld sprake is van een
gezamenlijke exploitatie door kleinverbruikers van een installatie dan wel installaties (veelal
zonnepanelen) op een flatgebouw - verdeeld in appartementsrechten - of op een
(gemeenschappelijk) bedrijfsterrein. In het ene geval is geen sprake van distributie via het net
en in de andere gevallen veelal wel of bestaat daarover discussie. Wij gaan daarop hierna
nader in.
Voor zowel sprake is van distributie binnen een installatie (niet via het net) of via een
particulier net, kan transport van elektriciteit geschieden door dezelfde (rechts)persoon of
groepsmaatschappij (in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek) die elektriciteit opwekt
en levert. De bepalingen in de Elektriciteitswet die verplichten tot volledige scheiding van
eigendom van netbeheer van productie en levering zijn dan niet van toepassing (dit geldt ook
voor zogeheten particuliere netten, zie paragraaf 5.5). 51 In die gevallen kunnen marktpartijen

c.
het verbruik betreft door degene die leveringen via een aansluiting aan de verbruiker verricht.
5. Het vierde lid is niet van toepassing met betrekking tot de verbruiker die:
a.
elektriciteit heeft opgewekt door middel van hernieuwbare energiebronnen, met uitzondering van elektriciteit uit
biomassa die niet als zuivere biomassa wordt aangemerkt;
b.
elektriciteit heeft opgewekt door middel van een noodinstallatie in geval van storingen bij de levering via het
distributienet;
c.
stortgas, rioolwaterzuiveringsgas of biogas heeft gewonnen;
d.
elektriciteit heeft opgewekt door middel van een installatie voor warmtekrachtkoppeling.
Bij regeling van Onze Minister worden nadere regels gesteld ten behoeve van de uitvoering van dit artikel.
50
Zie bijvoorbeeld Besluit tot verlening van ontheffing aan GTi Energy Solutions B.V. van de plicht een netbeheerder aan te
wijzen ex artikel 15 Elektriciteitswet 1998, 101695-16, 27 juli 2004 en Besluit van de raad van bestuur van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit als bedoeld in Artikel 15 Elektriciteitswet, 102701 / 8, 22 augustus 2007.
51
Art.10b Elektriciteitswet:
1. Een netbeheerder maakt geen deel uit van een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
waartoe ook een rechtspersoon of vennootschap behoort die in Nederland elektriciteit produceert of levert of daarin handelt.
2. Rechtspersonen en vennootschappen die deel uitmaken van een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek waartoe ook een rechtspersoon of vennootschap behoort die in Nederland elektriciteit produceert of
levert of daarin handelt, houden geen aandelen in een netbeheerder of in een rechtspersoon die deel uitmaakt van een groep
waartoe ook een netbeheerder behoort en nemen niet deel in een vennootschap die deel uitmaakt van een groep waartoe ook
een netbeheerder behoort.
De beheerder van een particulier net is niet gebonden aan bovenstaande eis uit artikel 10b Elektriciteitswet 1998. De definitie
van netbeheerder (zoals genoemd in artikel 10b) is namelijk als volgt: een vennootschap die op grond van artikel 10, 13 of 14
is aangewezen voor het beheer van een of meer netten, artikel 1 lid 1 onder K Elektriciteitswet 1998. Een beheerder van een
particulier net voldoet hier niet aan.
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bijvoorbeeld in een rechtspersoon of binnen een (ander) samenwerkingsverband zowel opwek,
(onderlinge) levering als distributie integreren.
Dat is niet mogelijk ingeval van een openbaar net. In dat geval is de netbeheerder exclusief
bevoegd om het aan te leggen en te beheren. Als een ander (toch) een elektriciteitsnet aanlegt,
moet hij met instemming van de Minister van EL&I een netbeheerder aanwijzen. Op de
exclusieve taak om het net aan te leggen is overigens een uitzondering gemaakt voor
gemeentebesturen gemaakt die het Besluit aanleg energie-infrastructuur toepassen (artikel
5). 52
5.2

Wat is een net?

Een net wordt in artikel 1 onder i Elektriciteitswet omschreven als “een of meer verbindingen
voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator- schakel- verdeelen onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en
hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een producent of van een afnemer”. Dit is een
brede definitie. Alleen de verbindingen voor het transport van elektriciteit binnen een
installatie zijn hiervan uitgezonderd.
De definitie van een ‘net’ in de Elektriciteitswet is van belang, omdat de regels voor
netbeheerders en hun taken alleen gelden met betrekking tot wat tot het net valt te rekenen.
Het gaat daarbij om wettelijk geregelde exclusieve taken. Ter uitoefening daarvan komt aan
netbeheerders een wettelijk verankerd monopolie toe. Dat betekent dat zij deze taken met
uitzondering van anderen mogen en moeten uitoefenen voor een bepaald aangewezen
gebied. 53
Netten dienen daarnaast indirect (via 100%-aandeelhouderschap) in handen te zijn van een
krachtens het publiekrecht opgerichte rechtspersoon: gemeenten, provincies, de staat en
andere openbare lichamen (zie paragraaf 5.3). 54
Dit net wordt hier in het vervolg, gelet op deze karakteristieken, van dit rapport ook wel
aangeduid als het ‘openbare net’, dit om het verschil met een particulier net of installatie te
benadrukken.
Openbare netten dient men dus van de hierna te bespreken particuliere netten te
onderscheiden waarvoor een ander, veel lichter, juridisch regime geldt (zie daarvoor verder
paragraaf 5.5).

52

Besluit van 6 maart 2001, houdende regels betreffende de aanleg van de energie-infrastructuur door anderen dan de
netbeheerders van het desbetreffende gebied. Dit besluit is vastgesteld op grond van artikel 20 lid 2 Elektriciteitswet. Deze
bepaling luidt als volgt: “ 2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen met betrekking tot daarbij aan te wijzen gebieden
regels worden gesteld over de wijze waarop, gelet op het belang van een betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en
milieuhygiënisch verantwoord functionerende energiehuishouding, een afweging wordt gemaakt met betrekking tot de aanleg
van een net en de aanleg van leidingen voor het transport van gas of warmte.”
53
Art. 16 lid 1 Elektriciteitswet en de technische code ‘Gebiedsindeling’.
54
Art. 93 Elektriciteitswet:
(...)
2. De eigendom van een net of rechten op een net berusten direct of indirect bij de staat, provincies, gemeenten of andere
openbare lichamen.
3. De aandelen van een netbeheerder berusten direct of indirect bij de staat, provincies, gemeenten of andere openbare
lichamen.
4. Onder indirect berusten als bedoeld in het tweede en derde lid wordt verstaan dat de eigendom van een net of rechten op
een net, dan wel aandelen in een netbeheerder, berusten bij een of meer rechtspersonen waarvan alle aandelen worden
gehouden door de staat, provincies, gemeenten of andere openbare lichamen of bij een rechtspersoon die een volledige
dochtermaatschappij is van een of meer rechtspersonen waarvan alle aandelen worden gehouden door de staat, provincies,
gemeenten of andere openbare lichamen.
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Het openbare net bestaat uit twee categorieën netten: de regionale netten, door ons ook
genoemd distributienetten, en de hoogspanningsnetten. De regels die voor deze twee typen
netten gelden, verschillen. Volgens de Elektriciteitswet (artikel 10 lid 1) omvat het landelijk
hoogspanningsnet immers de netten die bestemd zijn voor transport van elektriciteit op een
spanningsniveau van 110kV of hoger en die als zodanig worden bedreven, alsmede het
landsgrensoverschrijdende net op een spanningsniveau van 500kV of hoger. De term
distributienet komt echter niet voor in de Elektriciteitswet.
Aan de beheerder van het hoogspanningsnet, TenneT, zijn daarnaast extra wettelijke taken
toegekend die niet aan de beheerders van de distributienetten toekomen (zie paragraaf 10.3).
Het gaat daarbij vooral om de zogeheten systeemdiensten. Dit rapport beperkt zich tot slimme
distributienetten omdat pilots vrijwel steeds hiermee verbonden zijn (zie paragraaf 1.1 Deel 1).
Tot het net behoort ook de aansluiting. De aansluiting, de verbinding tussen het net en de
onroerende zaak, markeert het punt of deel waar het openbare net overgaat in het private
domein van de aangeslotene, en waar de installatie zich dan zou bevinden; of waar het
openbare net overgaat in een ander net, bijvoorbeeld in een particulier net. Producenten en
afnemers hebben een aansluiting nodig om elektriciteit via het openbare netwerk te kunnen
transporteren. Een ieder heeft recht op aansluiting binnen een redelijke termijn van maximaal
18 weken, dus zowel om van het net af te nemen als daarop in te voeden, tenzij het gaat om
een aansluiting van meer dan 10 MVA of hoger. 55
De (contractuele) omvang van de aansluiting is medebepalend voor de hoogte van de
transportkosten. Als de productie en verbruik in grote mate binnen de installatie of aan het
particuliere net plaatsvinden, kan het transport van elektriciteit via de aansluiting op het
openbare net beperkt blijven. Mogelijk valt dan met een kleine(re) aansluiting te volstaan, wat
tot uitsparing van aansluitings- en transportkosten kan leiden.
Een aansluiting is gedefinieerd als “één of meer verbindingen tussen een net en een
onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering
onroerende zaken, dan wel tussen een net en een ander net op een ander spanningsniveau”
(artikel 1 lid 1b Elektriciteitswet).
De wettelijke definitie van aansluiting brengt mee dat het begrip onroerende zaak een
essentiële rol vervult bij het bepalen of sprake is van een aansluiting in de zin van de
Elektriciteitswet. Soms rijst de vraag of er sprake is van één of meer aansluitingen.
Beantwoording van die vraag is mede afhankelijk van het aantal roerende zaken waarmee het
net is verbonden. Voor de aangeslotene is de vraag of er sprake is van één of meer
aansluitingen van groot belang, omdat de transportkosten (deels) per aansluiting worden
berekend en deze dus afhangen van de vraag of er één of meer aansluitingen zijn. Het verband

55

Art. 23 Elektriciteitswet:
1. De netbeheerder is verplicht degene die daarom verzoekt te voorzien van een aansluiting op het door hem beheerde net
tegen een tarief en tegen andere voorwaarden die in overeenstemming zijn met de paragrafen 5 en 6 van dit hoofdstuk. De
netbeheerder verstrekt degene die om een aansluiting op het net verzoekt een gedetailleerde en volledige opgave van de uit te
voeren werkzaamheden en de te berekenen kosten van de handelingen, onderscheiden in artikel 28, eerste lid.
2. De netbeheerder onthoudt zich van iedere vorm van discriminatie tussen degenen jegens wie de verplichting, bedoeld in
het eerste lid, geldt.
3. Een aansluiting wordt door de netbeheerder gerealiseerd binnen een redelijke termijn. Deze redelijke termijn is in ieder
geval verstreken wanneer de gevraagde aansluiting niet is gerealiseerd binnen 18 weken nadat het verzoek om een aansluiting
bij de netbeheerder is ingediend. De vorige volzin is niet van toepassing op aansluitingen van 10 MVA of hoger.
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tussen aansluiting en onroerende zaak is echter niet eenduidig. Wij gaan hierna in op de
diverse aspecten die de Energiekamer en de bestuursrechter kennelijk bepalend achten.
Uit de definitie van aansluiting volgt dat in ieder geval één aansluiting kan bestaan uit
verschillende verbindingen tussen de onroerende zaak en het net. Bij één onroerende zaak
kunnen er dus verschillende verbindingen zijn met het net, die tezamen onder één aansluiting
vallen.
Dit betekent echter niet dat alle verbindingen tussen een onroerende zaak en het net altijd
onder dezelfde aansluiting vallen. Uit de jurisprudentie blijkt dat het mogelijk is dat één
onroerende zaak verschillende aansluitingen heeft met het net, die ieder apart als aansluiting
worden aangemerkt. Er zijn evenveel aansluitingen als er galvanisch van elkaar gescheiden
netaansluitingspunten zijn (HR 30 maart 2007, Prorail BV/NV Continuon Netbeheer). 56
De vraag kan zich dus voordoen of er sprake is van verschillende aansluitingen, doordat er
sprake is van meerdere onroerende zaken, zodat de eigenaar van deze onroerende zaken over
verschillende aansluitingen transportkosten moet betalen.
Dat zal veelal het geval zijn, maar niet altijd. Als er sprake is van ‘een samenstel van
eigendommen’ die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik is en die, naar de
omstandigheden beoordeeld, bij elkaar horen, is er sprake van één onroerende zaak voor
toepassing van de Elektriciteitswet (HR 30 maart 2007, Prorail BV/NV Continuon Netbeheer,
LJN AZ4063). 57 Dan kan sprake zijn van één aansluiting. Let wel, ingeval echter sprake is
van galvanisch van elkaar te scheiden netaansluitingspunten is sprake van meerdere
aansluitingen. Of sprake is van één of meerdere aansluitingen is dus in een dergelijk geval
vooral technisch bepaald.
De netbeheerder is verplicht om de aansluiting te realiseren op het dichtstbijzijnde punt in het
net (artikel 27 lid 2 onder d). De aangeslotene heeft recht op een aansluiting op het door hem
gewenste spanningsniveau, tenzij dit redelijkerwijze niet van de netbeheerder gevergd kan
worden (artikel 27 lid 2 onder a). Voor een aangeslotene kan dit spanningsniveau belangrijk
zijn, omdat het van invloed is op de transportkosten.
Als het gaat om een aansluiting van meer dan 10 MVA, dan mag de netbeheerder echter
aansluiten op het dichtstbijzijnde punt in het net waar voldoende netcapaciteit beschikbaar is.
Wie een onroerend goed heeft, heeft recht op een aansluiting voor elektriciteit. Maar betekent
dit ook dat ieder onroerend goed een aparte aansluiting zou moeten krijgen? Met andere
woorden: mogen verschillende particulieren die samen een lokale, duurzame
energievoorziening exploiteren, daarbij samen doen met één aansluiting op het openbare net?
Daarvoor is bepalend of voor deze onroerende zaken een gemeenschappelijke installatie
geëxploiteerd wordt of dat deze onroerende zaken door een particulier net worden verbonden.
Het particuliere net zal meestal ook diverse verbindingen met onroerende zaken omvatten,
maar deze moeten voor toepassing van de Elektriciteitswet worden onderscheiden van de
aansluitingen op het openbare net. Er is alleen sprake van een aansluiting op het openbare net
op die punten waarop particuliere netten gekoppeld zijn aan het openbare net. In welke
56

Zie voor het begrip aansluiting ook het Besluit van de Nma inzake zaak 102392; Geschilbeslechting Europees MassagoedOverslagbedrijf B.V. vs, van 21 maart 2007, nr. 102392/22, p. 8 e.v.
57
In de zaak Prorail werd echter vervolgens voor het daarin aan de orde zijn geval geoordeel dat sprake was van één
onroerend goed met 160 aansluitingen. Dit valt mogelijk mede in verband te brengen met door Prorail zelf gekozen
‘standpunten’ en inrichting. Vindplaats: NJ 2007, 190.
JOL, 2007, afl. 25, nr. 228. Zie voor het begrip aansluiting ook het Besluit van de Raad van bestuur NMa inzake zaak 102392;
Geschilbeslechting Europees Massagoed-Overslagbedrijf B.V. vs, van 21 maart 2007, nr. 102392/22, p. 8 e.v. (bijlage 3).
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gevallen sprake is van een installatie en wat de eisen zijn voor de exploitatie van een
particulier net, komt in de volgende paragrafen aan de orde.
5.3

Aanleggen van netten

Het behoort tot de taak van netbeheerders, als dat nodig is, om in voldoende
transportcapaciteit te voorzien door netten aan te leggen (artikel 16 lid 1c). Het aanleggen van
de netten geldt als exclusieve taak van netbeheerders. 58 Indien een ander een net zou
aanleggen, kan dit ertoe leiden dat hij alsnog een netbeheerder die voldoet aan de wettelijke
eisen, met instemming van de Minister van EL&I moet aanwijzen en het eigendom van het
net aan deze moet overdragen. 59 Dit is anders als diegene (alsnog) een ontheffing voor een
particulier net van de Minister van EL&I verkrijgt, als sprake is van een installatie (zie hierna)
of in het volgende geval.
In bijzondere gevallen, namelijk als in een gebied waarin projecten voor de bouw of
vernieuwing van tenminste 500 woningen of woningequivalenten worden ontwikkeld, kan het
Besluit aanleg energie-infrastructuur toepassing vinden (zie ook paragraaf 5.1). 60 Het gaat de
reikwijdte van deze rapportage te buiten om deze regel verder toe te lichten.
5.4

Installaties

Met de vraag of sprake is van een installatie of van een net, zijn grote belangen gemoeid.
Binnen de installatie zijn immers de regels voor netbeheer niet van toepassing, inclusief die
met betrekking tot tarifering van het net (paragraaf 6.1). Met name in een situatie waarin
verschillende bewoners/bedrijven gevestigd zijn in één pand, zoals kantoren, flatgebouwen,
winkelcentra, wensen zij vaak een ruime uitleg van dit begrip, veelal met als doel efficiënt en
op rendabele wijze tot eigen productie van duurzame elektriciteit over te gaan. De bewoners
58 Zie de toelichting bij het Besluit aanleg energie-infrastructuur: “ Besluit van 6 maart 2001, houdende regels betreffende de
aanleg van de energie-infrastructuur door anderen dan de netbeheerders van het desbetreffende gebied (Besluit aanleg
energie-infrastructuur), par. 2”. De achtergrond voor deze beperking van de exclusiviteit van het netbeheer is de volgende
overweging. Het uitgangspunt voor “vrije netaanleg” is dat in het algemeen de eigenaar van grond met die grond mag doen
wat hij zelf wil, tenzij de wet dat recht beperkt. De eigenaar is dus in beginsel gerechtigd om de grond te bebouwen of daarin
elektriciteitsnetten en gasleidingen aan te leggen, behalve wanneer een wet daar regels voor stelt die ertoe leiden dat niet of
niet zonder meer gebouwd of aangelegd kan worden. Beperkingen kunnen voortvloeien uit overwegingen op grond van
ruimtelijke ordening of milieu, neergelegd in, onder meer, de Wet op de ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer,
alsmede de gemeentelijke verordeningen ter zake. Ook kunnen beperkingen voortvloeien uit de Elektriciteitswet 1998 uit een
oogpunt van een betrouwbare, duurzame, doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde elektriciteitsvoorziening. Aangezien
de wet ervan uit gaat dat onafhankelijke netbeheerders een dergelijke elektriciteitsvoorziening moeten en kunnen waarborgen,
is de vrije netaanleg voor elektriciteitsnetten beperkt tot gevallen waarin een net van een beperkte omvang wordt aangelegd
(art. 15 van de Elektriciteitswet 1998 alsmede landsgrensoverschrijdende netten die door anderen dan de landelijk
netbeheerder worden aangelegd) of waarin anderen dan de netbeheerder even goed of beter een duurzame
elektriciteitsvoorziening kunnen waarborgen (art. 20).
59 Art. 10 lid 3 en art. 10a lid 2 Elektriciteitswet. Art. 10a lid 2 luidt: Bij gelegenheid van een aanwijzing als bedoeld in
artikel 10, derde lid, vindt voor zover nodig overdracht van de economische eigendom aan de aangewezen netbeheerder
plaats.
60
Besluit van 6 maart 2001, houdende regels betreffende de aanleg van de energie-infrastructuur door anderen dan de
netbeheerders van het desbetreffende gebied (Besluit aanleg energie-infrastructuur), Stb., 2001, 126.
Zie art. 3:
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin een gebied als bedoeld in artikel 2 is gelegen bepaalt
met inachtneming van het belang van een betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord
functionerende energiehuishouding of de aanleg van de energie-infrastructuur in dat gebied plaatsvindt:
a. door de netbeheerder, bedoeld in de Elektriciteitswet 1998, voor zover het de aanleg van het net betreft, al dan niet
tezamen met anderen, voor zover het de aanleg van het gastransportnet of leidingen voor het transport van warmte betreft,
dan wel
b. door een natuurlijke persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 5.
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en bedrijven die huisvesten in een dergelijk pand, hebben geen ‘eigen’ dak of ‘eigen’ grond
voor het plaatsen van een (kleine) windmolen of voor zonnepanelen, maar zouden deze
bijvoorbeeld wel gemeenschappelijk willen exploiteren.
Zij hebben er voordeel van als de zonnepanelen binnen één installatie zijn verbonden met de
eigen voorziening. In dat geval kunnen zij dat ‘interne’ netwerk zelf beheren en is het
mogelijk om opgewekte en gebruikte elektriciteit gemeenschappelijk op elkaar af te stemmen.
Het begrip installatie is niet gedefinieerd in de Elektriciteitswet, anders dan het begrip
productie-installatie (artikel 1 lid 1 onder ad Elektriciteitswet). Ook de Europese Derde
Elektriciteitsrichtlijn biedt geen aanknopingspunten voor uitleg van dit begrip.
Volgens de Begrippenlijst van Energiekamer van de NMa is een installatie: het samenstel van
elektrisch materieel en leidingen van ‘een aangeslotene’, te rekenen na het overdrachtspunt
van de aansluiting. Op diverse plaatsen wordt de Begrippenlijst in de Codes van toepassing
verklaard 61 en deze biedt verder voor de praktijk belangrijke handvatten, alleen al omdat de
raad van bestuur van de NMa deze toepast, bijvoorbeeld bij het beslechten van
aansluitingsgeschillen.
Een installatie bevindt zich dus als het ware achter een aansluiting op het net. 62 In het
spraakgebruik wordt dit ook wel “achter de meter” genoemd. In plaats van het begrip
‘installatie’ wordt ook wel gesproken van een ‘intern elektriciteitsnetwerk’. Om het verschil
aan te geven tussen het juridische begrip net en het fysieke net, zoals het is aangelegd in of
tussen gebouwen hebben wij in hoofdstuk 2 van Deel I soms de term ‘netwerk’ gebruikt voor
een (fysiek) samenstel van elektriciteitsleidingen (zie paragraaf 3.3 Deel I).
De bovengenoemde omschrijving van het begrip installatie in de Begrippenlijst is summier.
Daaruit blijkt volgens ons dat in ieder geval moet worden uitgegaan van één rechthebbende
met betrekking tot het samenstel van elektrisch materieel en leidingen dat tezamen de
installatie vormt. Er wordt immers uitgegaan van “een aangeslotene”.
Van een installatie is gelet daarop in ieder geval sprake ingeval van een kabelverbinding met
het zonnepaneel op het dak van één huis dat in eigendom is van één persoon. Van een
installatie kan ook sprake zijn ingeval van een kabel van een productie-installatie op een
onroerend goed naar het gebouw, met dezelfde eigenaar, waar het verbruik van de
geproduceerde elektriciteit plaatsvindt. Een installatie zou zich zelfs over enkele kilometers
kunnen uitstrekken. Daarbij valt te denken aan een uitgestrekt industriecomplex van één
bedrijf.
Van een installatie kan ook sprake zijn indien één rechthebbende een gebouwencomplex of
onroerend goed, bijvoorbeeld een recreatieterrein, exploiteert en daarvan onderdelen verhuurt.
Uit de aan de Begrippenlijst ontleende definitie blijkt niet dat de installatie tot één onroerende
zaak of één perceel beperkt moet zijn. Deze zou ook meer onroerende zaken en percelen
kunnen omvatten.

61

Zie bijv. par. 1.2.2. van de SysteemCode; art. 1.1.5 van de NetCode; par 1.1.4 van de MeetCode.
Verwezen wordt naar de MvT Elektriciteitswet: “Voor zover het een producent van elektriciteit betreft, wordt hieronder
verstaan de elektriciteitscentrale als geheel; voor zover het een afnemer van elektriciteit betreft, wordt hieronder verstaan
alles wat - doorgaans achter de elektriciteitsmeter - in de woning of vestiging elektriciteit verbruikt. Tot de installatie kan ook
behoren de verbinding tussen een vestiging van een aangeslotene en het punt waarop de aangeslotene is voorzien van een
aansluiting op het net.”
62
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Uit deze definitie blijkt ook niet dat is vereist dat deze enige rechthebbende tevens (de enige)
verbruiker moet zijn. Volgens deze definitie kunnen er van de installatie diverse verbruikers
elektriciteit afnemen.
Daarom zou naar onze mening in het gegeven voorbeeld van Vereniging van Eigenaren (VvE)
voor een flatgebouw met zonnepanelen op het dak, sprake kunnen zijn van een installatie en
één gemeenschappelijk aansluiting (van de VvE) op het net. Maar dan moet deze vereniging
wel tevens de enige rechthebbende zijn met betrekking tot het samenstel van elektrisch
materieel en leidingen. In de praktijk wordt over dit voorbeeld echter verschillend gedacht en
wordt daarentegen veelal aangenomen dat in dat geval eveneens geen sprake is van een
installatie, ook door de raad van bestuur van de NMa. De restrictieve interpretatie blijkt uit
besluiten van dit bestuursorgaan. 63
Als wij de hierboven genoemde ruime lijn (van onze interpretatie) consequent door zouden
trekken, dan kan ook een N.V., een B.V. of een vereniging van partijen dan wel een
(energie)coöperatie binnen een bepaald gebied een installatie exploiteren. Deze rechtspersoon
is dan de ‘ene’ rechthebbende van het samenstel van elektrisch materieel en kabel
(opwekcapaciteit en een ‘netwerk’). Wij kennen daarvan echter geen (door de Energiekamer
67

NMa, Nummer 102739/36.BT1050, betreffende de zaak: Bezwaar tegen besluit inzake handhavingsverzoek Linsen/Breuer
vs. Emsrent/Emslandermeer”:
“11. In het bestreden besluit heeft de Raad vastgesteld dat het stelsel van elektriciteitsleidingen op Parc Emslandermeer niet
is aan te merken als net in de zin van artikel 1, eerste lid sub i, van de Elektriciteitswet, maar als installatie. De Raad komt tot
dit oordeel doordat hij Parc Emslandermeer beschouwt als één onroerende zaak in de zin van artikel 16 van de Wet
waardering onroerende zaken (hierna: WOZ). Daaruit volgt dat de bungalows van bezwaarden geen aansluiting op een net
hebben en dat artikel 95a van de Elektriciteitswet niet van toepassing is….
30. Het begrip installatie wordt in de Elektriciteitswet niet gedefinieerd. In de Memorie van Toelichting bij art. 15 van de
Elektriciteitswet wordt evenwel overwogen dat:
“[g]een ontheffing behoeft te worden aangevraagd door een eigenaar van elektriciteitsverbindingen waarop slechts de
eigenaar zelf is aangesloten. Dergelijke <<netten>> worden voor de toepassing van de regels voor het netbeheer aangemerkt
als installaties zolang slechts de eigenaar daarop is aangesloten. Krijgt ook een derde aansluiting op die verbindingen, dan
wordt het net wel als zodanig aangemerkt. Dan moet de eigenaar een ontheffing aanvragen op grond van het voorgestelde
artikel 15, tweede lid, of anders een netbeheerder aanwijzen (Tweede Kamer, 2003-2004, 29 612, nr. 7, pag. 2 en 3).”
31. De Raad acht de vraag van belang of, gelet op de inhoud en strekking van het begrip ‘installatie’ zoals hiervoor is
overwogen, sprake is van op de elektriciteitsleidingen van Emslandermeer aangesloten derden.
(…)
35. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat sprake is van elektriciteitsleidingen van
Emslandermeer waarop derden zijn aangesloten. De elektriciteitsleidingen van
Emslandermeer moeten dan ook worden gekwalificeerd als net in de zin van artikel 1, lid 1, aanhef en onder i, van de
Elektriciteitswet.
Zie voorts: NMa, Nummer 102739/36.BT1050, betreffende de zaak: Bezwaar tegen besluit inzake handhavingsverzoek
Linsen/Breuer vs. Emsrent/Emslandermeer”:
“11. In het bestreden besluit heeft de Raad vastgesteld dat het stelsel van elektriciteitsleidingen op Parc Emslandermeer niet
is aan te merken als net in de zin van artikel 1, eerste lid sub i, van de Elektriciteitswet, maar als installatie. De Raad komt tot
dit oordeel doordat hij Parc Emslandermeer beschouwt als één onroerende zaak in de zin van artikel 16 van de Wet
waardering onroerende zaken (hierna: WOZ). Daaruit volgt dat de bungalows van bezwaarden geen aansluiting op een net
hebben en dat art. 95a van de Elektriciteitswet niet van toepassing is.
(…)
30. Het begrip installatie wordt in de Elektriciteitswet niet gedefinieerd. In de Memorie van Toelichting bij art. 15 van de
Elektriciteitswet wordt evenwel overwogen dat:
“[g]een ontheffing behoeft te worden aangevraagd door een eigenaar van elektriciteitsverbindingen waarop slechts de
eigenaar zelf is aangesloten. Dergelijke <<netten>> worden voor de toepassing van de regels voor het netbeheer aangemerkt.
als installaties zolang slechts de eigenaar daarop is aangesloten. Krijgt ook een derde aansluiting op die verbindingen, dan
wordt het net wel als zodanig aangemerkt. Dan moet de eigenaar een ontheffing aanvragen op grond van het voorgestelde
artikel 15, tweede lid, of anders een netbeheerder aanwijzen (Tweede Kamer, 2003-2004, 29 612, nr. 7, pag. 2 en 3).”
31. De Raad acht de vraag van belang of, gelet op de inhoud en strekking van het begrip ‘installatie’ zoals hiervoor is
overwogen, sprake is van op de elektriciteitsleidingen van Emslandermeer aangesloten derden.
(…)
35. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat sprake is van elektriciteitsleidingen van
Emslandermeer waarop derden zijn aangesloten. De elektriciteitsleidingen van
Emslandermeer moeten dan ook worden gekwalificeerd als net in de zin van artikel 1, lid 1, aanhef en onder i, van de
Elektriciteitswet.”
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erkende) voorbeelden en betwijfelen of een zo’n ruime interpretatie van het begrip installatie
strookt met de huidige opvattingen om distributienetten strikt te regelen en daarbij exclusief
bepaalde taken aan netbeheerders toe te kennen, onder meer om de leveringszekerheid voor
kleinverbruikers te waarborgen. Ons zijn in ieder geval daarvan geen voorbeelden bekend.
De interpretatie van de raad van bestuur van de NMa van het begrip “installatie” is dus veel
beperkter dan die van ons. Dit valt ook af te leiden uit een beslissing van de raad van bestuur
inzake een recreatieterrein. De raad van bestuur heeft geoordeeld dat er op een recreatieterrein
sprake is van een installatie, indien de exploitant van dat terrein enkel elektriciteit levert aan
zichzelf. Levert hij ook aan (andere) eigenaren van bijvoorbeeld bungalows, dan wordt dit
aangemerkt als een net. 64 Dit betekent dat de kabels binnen een installatie een net worden,
zodra er wordt geleverd aan andere eigenaren van onroerend goed. Volgens deze interpretatie
vormen de installaties van een woningcorporatie, inclusief de zonnepanelen op het dak, één
installatie als de corporatie eigendom is van alle percelen in deze flat. Zodra er echter een
perceel wordt verkocht aan een ander, wordt er geleverd aan een andere eigenaar, en dan
veranderen de kabels in de installatie in een net, waarvoor een netbeheerder aangewezen moet
worden.
5.5

Particuliere netten

Voor bijzondere gevallen kan de Minister van EL&I ontheffing verlenen voor een particulier
net op grond van artikel 15 Elektriciteitswet. Deze mogelijkheid is pas aan de orde, nadat is
vastgesteld dat van een installatie geen, maar wel van een net sprake is. Op een installatie zijn
immers de regels uit Elektriciteitsnet voor elektriciteitsnetten in het geheel niet van toepassing.
Particuliere netten komen voor ten behoeve van industrieterreinen, ziekenhuizen,
universiteiten, maar ook bijvoorbeeld op het terrein van Schiphol, of aan de Zuidas in
Amsterdam (het Mahler4project). Een ontheffing voor een particulier net zal daarentegen naar
verwachting niet gauw worden verleend voor een woonwijk of een groot bedrijven- en
kantorenterrein, uitzonderingen daargelaten. Alleen al de wettelijke eis van een beperkt aantal
aangeslotenen voor verlening van de ontheffing staat daaraan in de weg, 65 mede gelet op de
strikte interpretatie van deze eis door de raad van bestuur van de NMa (namens de Minister
van EL&I) bij de beoordeling van aanvragen voor ontheffingen. Er zijn nauwelijks
voorbeelden van particuliere netten waarop ook huishoudens zijn aangesloten. De
ontheffingsverlening voor de Zuidas biedt mogelijk een voorbeeld daarvan. De vraag is echter
of heden, met aanscherping van het beleid van de minister, nog voor een vergelijkbaar geval
een ontheffing zou worden verleend. 66

64

Besluit, namens de Minister van Economische Zaken, van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit
als bedoeld in artikel 7:11 van de Algemene wet Bestuursrecht, 102739/36.BT1050, 7 februari 2008.
65
Daarvoor geldt volgens diverse besluiten van de Minister: “In de wetsgeschiedenis wordt aangegeven dat er geen scherpe
getalsgrens valt te geven om te bepalen of aan een net een beperkt aantal afnemers is verbonden. Mede in dit verband is
ervoor gekozen de beoordeling of er wel of niet sprake is van een beperkt aantal aansluitingen afhankelijk te laten zijn van de
mate waarin het publiek belang wordt gediend. Het is aan de ontheffingsaanvrager zelf om te onderbouwen op welke wijze
bij verlening van een ontheffing het publiek belang wordt gediend.” Zie Besluit van de Raad van bestuur van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit als bedoeld in Artikel 15 Elektriciteitswet, 102701 / 8, 22 augustus 2007; Besluit tot verlening van
ontheffing aan GTi Energy Solutions B.V. van de plicht een netbeheerder aan te wijzen ex artikel 15 Elektriciteitswet 1998,
101695-16, 27 juli 2004 (Zuidas ontheffing).
Zie ook: Besluit tot verlening van ontheffing aan Martens Kunststoffen B.V. van de plicht een netbeheerder aan te wijzen ex
artikel 15 Elektriciteitswet 1998, 101786_7-9, 30 augustus 2004:
66
Uit het besluit op de aanvraag blijkt dit niet. Er is geen lijst bijgevoegd van bekende aangeslotenen. Op het moment van de
aanvraag waren 10 natuurlijke personen en rechtspersonen bekend. Het besluit is op 27 juli 2004 genomen. Bekend is wel dat
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De mogelijkheden voor particuliere exploitatie van een distributienet ten behoeve van LDE’s
zullen naar verwachting in vergaande mate beperkt worden, ingeval van ongewijzigde
invoering van het recentelijk ingediende wetsvoorstel ter implementatie van de Europese
Derde Elektriciteitsrichtlijn. Wij noemden dit wetsvoorstel al aan het begin van dit hoofdstuk.
Voor ons is dat reden om in dit rapport slechts summier mogelijkheden voor particuliere
netten te bespreken, temeer omdat al bestaande particuliere netten na ongewijzigde invoering
van dit wetsvoorstel opnieuw moeten worden beoordeeld.
De Minister van EL&I heeft een discretionaire bevoegd om ontheffing te verlenen van de
verplichting om een netbeheerder aan te wijzen en daarmee tevens van de wettelijke regels uit
de Elektriciteitswet voor netbeheer als aan een van de in de Elektriciteitswet genoemde
gronden is voldaan. De volgende gronden zijn heden nog in de Elektriciteitswet genoemd:
a. het net bestemd is om de aanvrager te voorzien van elektriciteit dan wel om het
centrale bedrijfsproces van de aanvrager te ondersteunen, of;
b. het net bestemd is om een aantal samenwerkende natuurlijke personen of
rechtspersonen te voorzien van elektriciteit en de samenwerking van deze personen
een betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord
functionerende energiehuishouding in hun vestigingen ten doel heeft, of;
c. ten aanzien van het net kwaliteitseisen van toepassing zijn die in betekenende mate
afwijken van de kwaliteitseisen die voor een elektriciteitstransportnet gebruikelijk zijn,
en;
d. de aanvrager geen (openbare) netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij met
een netbeheerder verbonden is.
Voor slimme netten ten behoeve van LDE’s is de b-grond volgens ons de meest belangrijke
en deze komt nu juist bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel, als dit niet nog wordt
aangepast, te vervallen.
Verder gelden voor ontheffing verlening nog de volgende dwingende eisen:
•
•
•
•

Het moet om een beperkt gebied gaan. Ingeval twee of meer gebieden betrokken zijn,
mogen deze bovendien niet uit elkaar zijn gelegen; het moet gaan om één geografisch
gebied. 67
Het aantal aangeslotenen moet beperkt zijn. Enkele tientallen roept al gauw vragen op
bij de Energiekamer en kan een reden zijn om de aanvraag af te wijzen. 68
Er dient aan de hiervoor genoemde 50%-eis te zijn voldaan.
In feite moet de aanvrager voldoende overtuigend kunnen beargumenteren wat de
meer- of eigenwaarde is van het particuliere net is in vergelijking met een openbaar
net. Een (aanmerkelijk) kostenvoordeel geldt niet als een op zichzelf staande
aanvaardbare reden voor verlening van de ontheffing; wel aanvullend.

in diezelfde maand Vesteda een woontoren heeft gekocht, met het doel om er appartementen van te maken. Er zijn 193
appartementen gevestigd. Mogelijk zijn ook betrokken huishoudens ook op het private net aangesloten.
67
Bijv. Besluit van de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 15 Elektriciteitswet,
102640 / 11, 26 juli 2007.
68
Bijv. Besluit van de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 15 Elektriciteitswet,
102701 / 8, 22 augustus 2007; Besluit tot verlening van ontheffing aan Martens Kunststoffen B.V. van de plicht een
netbeheerder aan te wijzen ex artikel 15 Elektriciteitswet 1998, 101786_7-9, 30 augustus 2004; Besluit tot verlening van
ontheffing aan Martens Kunststoffen B.V. van de plicht een netbeheerder aan te wijzen ex artikel 15 Elektriciteitswet 1998,
103526/21, 9 maart 2011 (Gilze en Rijen).
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Het is dus van groot belang om in de gaten te houden of het wetsvoorstel al dan niet in
gewijzigde vorm als wet zal worden aangenomen en om na te gaan welke regels dan gaan
gelden voor bestaande en nieuwe aan te leggen netwerken voor bedrijfs-, kantoor en
industrieterreinen en dergelijke na deze implementatie. Als dit wetsvoorstel ongewijzigd
wordt aangenomen, is het nodig om voor bestaande particuliere netten opnieuw ontheffing
aan te vragen van het aanwijzen van een netbeheerder. Deze aanvraag dient volgens het
wetsvoorstel aan de nieuwe criteria te voldoen.
5.6

Directe lijnen

Voorts kent de Europese wetgeving nog een uitzondering op de wettelijke regels voor netten,
netbeheer en (overige) regulering daarvan die van belang kan zijn voor pilots voor slimme
netten. Het gaat om de voorziening voor een zogeheten ‘directe lijn’. 69 Een directe lijn is
volgens deze wetgeving een elektriciteitsrichtlijn die een geïsoleerde afnemer verbindt, of een
elektriciteitslijn die een elektriciteitsproducent en een elektriciteitsleverancier met elkaar
verbindt om hun eigen vestigingen, dochterondernemingen en in aanmerking komende
afnemers direct te bevoorraden. Deze voorziening blijkt in de praktijk nauwelijks aan de orde
te zijn en het gaat hier om een regeling die, naast de voorziening voor installaties en
particuliere netten, een ondergeschikte betekenis heeft.
Lidstaten moeten deze directe lijnen op grond van deze richtlijn mogelijk maken. Artikel 34
Derde Elektriciteitsrichtlijn bepaalt immers dat lidstaten maatregelen nemen om het mogelijk
te maken, dat alle op hun grondgebied gevestigde elektriciteitsproducenten en bedrijven die
elektriciteit leveren aan hun eigen vestiging, dochterondernemingen en in aanmerking
komende afnemers via een directe lijn elektriciteit leveren en alle in aanmerking komende
afnemers die op hun grondgebied gevestigd zijn, via een directe lijn kunnen worden
bevoorraad door een producent en door een bedrijf dat elektriciteit levert. De lidstaten stellen
criteria vast voor de toekenning van vergunningen voor de aanleg van directe lijnen op hun
grondgebied. Deze criteria moeten objectief zijn en niet discrimineren.
Wel geldt ook ingeval van een directe lijn de verplichting van derdentoegang ex artikel 34 lid
3 Derde Elektriciteitsrichtlijn. Deze derdentoegang houdt in dat een afnemer die kan worden
voorzien via een directe lijn, altijd zijn ‘eigen’ leverancier moet kunnen kiezen.
In de Nederlandse elektriciteitswetgeving is echter geen uitdrukkelijk geregelde voorziening
voor directe lijnen gegeven. In het verleden werd de regeling inzake particuliere netten nog
wel als zodanig beschouwd. Inmiddels blijkt uit onder meer een reeks van
ontheffingsbesluiten dat het om twee verschillende typen netten gaat. Ten eerste kunnen
particuliere netten vele afzonderlijke percelen en onroerende goederen omvatten en bovendien
voorzien in belevering van verscheidene afnemers. Daarnaast kunnen op een particulier net
ook diverse productie-installaties van verschillende rechthebbenden aangesloten zijn..

69
Art. 1 onder 15 Derde Elektriciteitsrichtlijn EG 2009/72: een directe lijn is een elektriciteitsrichtlijn die een geïsoleerde
afnemer verbind, of een elektriciteitlijn die een elektriciteitsproducent en een elektriciteitsleverancier met elkaar verbindt om
hun eigen vestigingen, dochterondernemingen en in aanmerking komende afnemers direct te bevoorraden. In art. 34 van de
richtlijn zijn specifieke regels voor directe lijnen opgenomen.
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Hoofdstuk 6 Salderingsregeling
6.1

Inleiding

Verbruikers zullen eerder overgaan tot aanschaf van eigen productie-installaties, zoals
zonnepanelen, ingeval daarmee ook op elektriciteitkosten valt te besparen. Men wil de
investering daarin veelal ook kunnen terugverdienen. In dat verband is het van belang of zij
financieel voordeel kunnen genieten van het invoeden van eigen geproduceerde elektriciteit,
die ‘over’ is. De mogelijkheid van salderen van deze resterende elektriciteit wordt in de
praktijk als een belangrijke stimulans beschouwd voor kleinschalige lokale opwek van
duurzame elektriciteit. De zogeheten wettelijke salderingsregeling beoogt daarin te voorzien
(artikel 31c Elektriciteitswet). Het zogenaamde salderen houdt in dat de zelfopwekker de
door hem zelf geproduceerde elektriciteit mag verrekenen met de ingekochte elektriciteit.
Elektriciteit die de zelfopwekker meteen zelf gebruikt, valt niet onder de salderingsregeling
omdat deze elektriciteit niet wordt ingevoed op het net en in beginsel ook niet langs de meter
gaat. Het salderen heeft alleen betrekking op elektriciteit die de zelfopwekker op het ene
moment invoedt op het net, omdat hij deze op dat moment niet zelf kan gebruiken. Deze
elektriciteit wordt dan afgetrokken van de elektriciteit die hij op andere momenten afneemt.
6.2

De salderingsregeling

De regeling voor het salderen is in het leven geroepen voor kleinverbruikers die zelf
elektriciteit produceren. Zij zullen soms de door hen geproduceerde elektriciteit niet zelf
kunnen of willen consumeren, bijvoorbeeld als de zon schijnt en zij niet thuis zijn. In dat
geval voeden zij die elektriciteit in op het net. Op andere momenten zal de eigen productie te
laag zijn, en neemt de kleinverbruiker af van het openbare netwerk, bijvoorbeeld in de avond
als de zon niet schijnt. Bij het salderen mag op jaarbasis de hoeveelheid op het net ingevoede
elektriciteit worden verrekend met de hoeveelheid afgenomen elektriciteit. De consumenten
hoeven op grond van deze regeling voor de zelf geproduceerde elektriciteit, die zij invoeden,
geen aparte contracten te sluiten met een leverancier om deze te verkopen.
Het salderen gaat als volgt: de netbeheerder is verplicht om ten behoeve van de jaarlijkse
afrekening met de leverancier de hoeveelheid afgenomen elektriciteit te verminderen met de
hoeveelheid ingevoede elektriciteit, indien de hoeveelheid ingevoede elektriciteit minder
bedraagt dan 5000 kWh (artikel 31c Elektriciteitswet). Het recht op salderen is dus voor de
verbruiker aan een bepaald maximum gebonden. De meeste verbruikers zullen niet aan dit
maximum komen. Het staat leveranciers overigens vrij om te salderen als er meer dan 5000
kWh wordt ingevoed.
Bij salderen gaat het in feite om een wettelijk recht van kleinverbruikers jegens hun
leverancier om de zelf geproduceerde elektriciteit die zij op het net invoeden, in mindering te
brengen op de elektriciteit die zij hebben afgenomen van deze leverancier. Op basis van het
nettoresultaat wordt de jaarlijkse rekening voor levering van elektriciteit vastgesteld.
Als een kleinverbruiker elektriciteit, die hij zelf heeft geproduceerd, bijvoorbeeld dat deel van
zijn productie dat hij niet kan salderen, wil leveren aan een leverancier, dan is deze dus
verplicht om dit te accepteren en daar een redelijke vergoeding voor te betalen (artikel 95c
leden 2 en 3 Elektriciteitswet).
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Ingeval consumenten een meter hebben met één telwerk, dan wordt er automatisch gesaldeerd.
De meter draait terug wanneer er elektriciteit wordt ingevoed. Als de consument méér
elektriciteit dan 5000 kWh invoedt en ook méér afneemt, wordt dat bij een dergelijke meter
ook automatisch gesaldeerd en dan wordt niet opgemerkt hoeveel er is ingevoed. Als het gaat
om een meter met aparte telwerken voor ingevoede en afgenomen elektriciteit, dan is de
leverancier bij het doorgeven van de meterstanden verplicht om 5000 kWh te salderen en om
voor het overige aan de leverancier door te geven hoeveel elektriciteit werd ingevoed en
hoeveel elektriciteit werd verbruikt.
Een consument, die zelf elektriciteit produceert, kan overigens een dergelijke meter
aanvragen (artikel 31c Elektriciteitswet). Hij kan ingeval van zo’n meter exact bijhouden
hoeveel zelf geproduceerde elektriciteit hij op het net heeft ingevoed en heeft geleverd.
Leveranciers krijgen door het salderen geen inzicht in wat zij zelf leveren aan die
kleinverbruikers en wat de kleinverbruikers aan hen leveren, omdat de netbeheerders alleen
de gesaldeerde hoeveelheden aan hen doorgeven. Dit heeft te maken met het feit dat de
informatie-uitwisseling over invoeding en afname op een aansluitingspunt via de netbeheerder
loopt. 70 Heden wordt meestal volstaan met het opnemen van de meterstanden bij
kleinverbruikers door eenmaal per jaar (ter plekke) de meterstanden op te (laten) nemen. Op
basis vindt één keer per jaar een definitieve (eind)afrekening plaats. De salderingsregeling
gaat eveneens uit van een jaarlijkse afrekening (artikel 31c Elektriciteitswet). Een slimme
meter kan overigens vaker worden uitgelezen dan een keer per jaar.
6.3

Voor- en nadelen van de wettelijke salderingsregeling

Salderen is voordelig voor kleinverbruikers, omdat zij geen aparte contracten hoeven af te
sluiten voor de op het net ingevoede elektriciteit, omdat zij zeker weten dat zij daarvoor
dezelfde prijs krijgen als de inkoopprijs en omdat zij geen energiebelasting betalen over het
gesaldeerde.
De wetgever heeft echter geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat een
kleinverbruiker níet wil salderen, maar de opgewekte elektriciteit zelf wil verkopen aan een
ander dan ‘zijn’ leverancier. Apart verkopen van opgewekte elektriciteit lijkt volgens de
systematiek van de wettelijke salderingsregeling lastig, omdat de netbeheerder verplicht is de
gesaldeerde hoeveelheid elektriciteit door te geven aan de leverancier en omdat veelal de door
de kleinverbruiker ingevoede elektriciteit niet apart wordt gemeten. Om alle zelf
geproduceerde elektriciteit apart te kunnen verkopen aan anderen, zal de kleinverbruiker
maatregelen moeten nemen om de meterstanden voor de productie apart te laten uitlezen door
de partij aan wie hij de elektriciteit verkoopt.
Een ander aspect van het salderen is dat ervan wordt uitgegaan dat elektriciteit op ieder
moment dezelfde prijs heeft. Productie in daluren wordt verrekend met afname in piekuren en
vice versa. Vanuit de huidige praktijk is dat logisch, omdat de consumentenprijzen voor
elektriciteit gedurende de dag niet variëren (met uitzondering van het dag/nachttarief). 71
Voor de toekomst is het de vraag of dat zal veranderen met de invoering van de slimme meter
en de toename van lokale duurzame energievoorzieningen. De slimme meter stelt immers
70

Het hoofdstuk 3 Informatiecode: Periodieke uitwisseling van meetdata en (andere) verbruikersgegevens is nog niet
ingevuld. Zie wel 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6 e.v. 3.1.1.4 en 1.3.1a Meetcode.
71
Het dag- en nachttarief zijn overigens op leveringspraktijken gebaseerd en niet op een wettelijke regeling. De
Elektriciteitswet biedt ruimte voor gevarieerde tarieven.
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consumenten en leveranciers (desgewenst) in staat om vaker met elkaar definitief af te
rekenen (niet op basis van inschatting) dan eens per jaar. Bovendien is het ook mogelijk om
tot andere leveringsprijsschema’s komen.
Een voordeel van salderen voor de kleinverbruiker is dat er minder energie- of omzetbelasting
betaald hoeft te worden. De energiebelasting wordt berekend over het totaal van wat de
leverancier geacht wordt te hebben geleverd aan de zelf producerende kleinverbruiker.
Daarbij geldt de salderingsregeling: de totale opwek in een jaar wordt afgetrokken van de
totale afname. Energiebelasting wordt betaald over het verschil.
De kleinverbruiker die teruglevert, is niet verplicht om BTW in rekening te brengen voor de
elektriciteit die hij ‘teruglevert’.72
Ingeval de zelf opgewekte elektriciteit die een kleinverbruiker invoedt op het net, het
maximum van 5000kWh overschrijdt, geldt geen verplichting voor een leverancier om te
verrekenen. De leverancier mag dat overigens wel doen. In dat geval hoeft geen
energiebelasting te worden betaald over het gesaldeerde.
Voor grootverbruikers is er geen gelijksoortige salderingsregeling in de wet opgenomen.
Grootverbruikers regelen zelf de contracten met de leveranciers en de voorwaarden van
(terug)levering van resterende eigen opgewekte elektriciteit. Leveranciers zijn niet verplicht
hun aanbod te aanvaarden.

Hoofdstuk 7 Leveren en verhandelen van eigen opgewekte duurzame elektriciteit aan
anderen
7.1

Inleiding

Een verbruiker die eigen elektriciteit opwekt en over heeft, zou financieel voordeel kunnen
genieten als hij deze elektriciteit kan en mag leveren aan een ander, bijvoorbeeld zijn
buurman, een nabij liggend bedrijf of aan een elektriciteitsleverancier.
Hij zal in bepaalde gevallen een leveringsvergunning nodig hebben. Het vereiste van een
leveringsvergunning kan ook aan de orde zijn ingeval van levering door kleinverbruikers,
bijvoorbeeld als hij met zonnecellen op zijn dak, geproduceerde elektriciteit aan zijn buurman
- eveneens kleinverbruiker - wil leveren.
7.2

Leveringsvergunning voor levering aan kleinverbruikers en uitzonderingen

De productie en handel in elektriciteit zijn vrij. In beginsel kan iedereen produceren,
verhandelen en leveren, ook kleinverbruikers. Een volledig vrije markt voor productie, handel
en verbruik is het uitgangspunt van de Elektriciteitswet.

72

Rb Arnhem, EK, 2 februari 2006, s nr. AWB 05/2766 (Smit), Vakstudienieuws 2007/32.25: “Dit brengt naar het oordeel
van de rechtbank mee dat de activiteiten van eiser niet kunnen worden geacht te worden verricht in het economische verkeer
en dus geen economische activiteiten zijn. Eiser is daarom niet aan te merken als ondernemer in de zin van artikel 7, eerste
lid, Wet OB, uitgelegd in het licht van artikel 4, eerste lid, Zesde Richtlijn”. De annotator merkt op dat mogelijk wel BTW
verschuldigd zou zijn als de ‘verbruikers’ tegen een vergoeding levert aan zijn buurman.
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Op dit beginsel is echter een belangrijke uitzondering gemaakt voor de levering aan
kleinverbruikers. De gedachte hierachter is dat leveringszekerheid ten behoeve van
kleinverbruikers gewaarborgd moet zijn. Wie aan een kleinverbruiker wil leveren, moet in
beginsel beschikken over een leveringsvergunning (artikel 95a Elektriciteitswet). 73
Er staat hier ‘in beginsel’, omdat een aantal uitzonderingen op deze regel bestaat. Deze
worden hieronder gecategoriseerd in vier groepen.
Uitzondering 1: Geen leveringsvergunning bij samenwerkingsverband met kleinverbruikers
Een vergunning is niet nodig indien de elektriciteit is opgewekt met een installatie die voor
rekening en risico van de afnemer, alleen of voor een evenredig deel tezamen met andere
afnemers, in werking wordt gehouden en de afnemer de geleverde elektriciteit verbruikt.
Dit betekent dat een kleinverbruiker in een samenwerkingsverband een installatie mag
exploiteren en ook zelf daarvan mag afnemen. Dit kan echter geen energiecoöperatie zijn
waarvan verschillende afnemers/verbruikers lid zijn. Dan is niet meer voldaan aan de eis
‘voor rekening en risico’ van de afnemer, omdat de coöperatie een rechtspersoon is. Het is
dan immers de coöperatie die de installatie exploiteert en dienaangaande het risico loopt. De
leden/kleinverbruikers zijn de afnemers.
Aangezien de wet niets zegt over de locatie van deze installatie, gaan wij ervan uit dat deze
installatie niet gesitueerd hoeft te zijn op het perceel van die verbruikers.
Er mag alleen zonder leveringsvergunning worden geleverd aan afnemers die mede-exploitant
zijn van de installatie en niet aan andere kleinverbruikers. Voor levering aan anderen is in
beginsel wel een vergunning vereist. Aan grootverbruikers mag wel zonder
leveringsvergunning worden geleverd.
Uitzondering 2: Geen leveringsvergunning bij één contract met een groep van afnemers
Als er een leveringsovereenkomst is met een groep afnemers, waarbij de meerderheid van die
groep bestaat uit rechtspersonen of afnemers die handelen in de uitoefening van een beroep of
bedrijf, kan er ook zonder vergunning worden geleverd aan kleinverbruikers. Hierbij moet
voldaan worden aan de voorwaarden van artikel 95a lid 1e juncto artikel 95n Elektriciteitswet.
Dit artikel zegt het volgende:
Er moet sprake zijn van een overeenkomst tot levering van elektriciteit aan een groep
afnemers, waarbij:
a. de meerderheid van deze afnemers rechtspersoon is of handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf;
b. alle afnemers in de overeenkomst vertegenwoordigd worden, en
c. deze vertegenwoordiger er zorg voor draagt dat hij ten aanzien van alle aansluitingen
met een doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 A over toestemming tot
vertegenwoordiging in het kader van de overeenkomst beschikt.
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Zie voor de lijst met vergunningshouders: Zie Energiekamer, Register vergunninghouders elektriciteit kleinverbruik
<http://www.energiekamer.nl/nederlands/energiebedrijven/wie_is_wie_op_de_energiemarkt/vergunninghouders_elektriciteit
_kleinverbruik.asp>.
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Uitzondering 3: Geen leveringsvergunning bij kleinverbruikers in dezelfde
groepsmaatschappij (artikel 95a lid c Elektriciteitswet)
Er is ook geen leveringsvergunning vereist voor levering aan een kleinverbruiker, indien deze
aan dezelfde rechtspersoon toebehoort als de producent die de elektriciteit heeft opgewekt dan
wel een dochtermaatschappij daarvan in de zin van artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek en de afnemer de geleverde elektriciteit verbruikt.
Uitzondering 4: Anders dan bedrijfsmatige levering van elektriciteit
Daarnaast maakt artikel 95a lid 2 onder d Elektriciteitswet het mogelijk om zonder
vergunning te leveren indien de elektriciteit anders dan bedrijfsmatig wordt geleverd. Volgens
ministeriële regels is dit het geval indien:74
a. de leverancier niet het recht van gebruik heeft van een net, dan wel de leverancier op
grond van artikel 15, eerste of tweede lid, van de wet vrijgesteld onderscheidenlijk
ontheven is van de plicht een netbeheerder aan te wijzen (onze toevoeging: ontheffing
heeft voor particulier net; zie verder de paragraaf 5.5);
b. de levering van elektriciteit in het geheel van de onderneming van de leverancier van
ondergeschikte betekenis is, dan wel de levering van elektriciteit een onlosmakelijk
onderdeel vormt van de handelingen, anders dan het leveren van elektriciteit, die de
onderneming van de leverancier verricht, en
c. de leverancier reeds op 29 juli 1998 elektriciteit leverde aan beschermde afnemers,
dan wel de leverancier aan niet meer dan vijftien kleinverbruikers in totaal niet meer
dan 0,25GWh per jaar levert.
Vooral de uitzonderingen 2 en 4 bieden mogelijkheden voor kleinverbruikers om zonder
vergunning te leveren aan een klein aantal andere kleinverbruikers. In alle andere gevallen is
een vergunning vereist voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers.
7.3

Eisen en verplichtingen

De Minister van EL&I verleent op aanvraag de leveringsvergunning, als de vergunninghouder
onder meer genoegzaam aantoont dat hij beschikt over de benodigde organisatorische,
financiële en technische eisen voor de vervulling van zijn taak en redelijkerwijze in staat kan
worden geacht de verplichtingen als opgenomen in de wet na te komen (artikel 95d
Elektriciteitswet). Als aan deze eisen is voldaan, is de minister verplicht om de vergunning te
verlenen, waarbij wij opmerken dat de wettelijk eisen voor een dergelijke vergunning wel
veel ruimte bieden voor een nadere invulling en uitleg.
Is de vergunning eenmaal verkregen, dan moet de vergunninghouder voldoen aan een aantal
verplichtingen (artikel 95b). Hiervan noemen wij kort de volgende: de vergunninghouder is
verplicht om iedere kleinverbruiker die daarom verzoekt elektriciteit leveren (artikel 95b lid 1)
Voor een kleinverbruiker, die zijn overtollige elektriciteit aan derden wil leveren, is dit een
zware eis. Hij zal immers maar een beperkte hoeveelheid elektriciteit ter beschikking hebben.
Wij concluderen hieruit dat de leveringsvergunning daarom niet geschikt is voor leveranciers
die zelf op kleinere schaal elektriciteit produceren en deze willen leveren aan kleinverbruikers.
Een andere eis die geldt voor de vergunninghouder is dat hij aan de raad van bestuur van de
NMa opgave moet doen van de “tarieven” (lees: leveringsprijzen) (artikel 95b lid 2
74

Regeling niet-bedrijfsmatige levering aan kleinverbruikers Elektriciteitswet 1998,Stcrt, 2001, 248, 18 december 2001.
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Elektriciteitswet) De raad van bestuur van de NMa (namens deze de Energiekamer)
beoordeelt dit en kan de leveringsprijs vervolgens bestempelen als onredelijk. Het gaat daarbij
om een beoordeling ‘achteraf’. Ook dit is voor een leverancier met een beperkte productie een
zware eis. Op andere eisen, waaraan vergunninghouders moeten voldoen, gaan we hier niet
in. 75
Daarmee wordt in feite de weg voor levering door een prosument van de resterende zelf
opgewekte elektriciteit aan de naast hem wonende buurman afgesloten.
7.4

Kleinverbruikers met meer dan één leverancier

Er is geen wetgeving over de kwestie of een kleinverbruiker meer dan één leverancier kan
hebben. De wet bevat daarvoor geen expliciete bepaling. Aannemelijk is dat dit op zich zelf
niet (expliciet) verboden is. Het past immers binnen een model met vrije mededinging met
een vrije keuze van leverancier(s).
Echter, in de praktijk is het meestal door toepassing van het zogeheten ‘leveranciersmodel’
praktisch niet goed mogelijk om meerdere leveranciers te hebben. 76 Dit model wordt naar
verwachting binnenkort wettelijk verplicht, maar vindt nu al op grote schaal toepassing.
Volgens dit model dient iedere kleinverbruiker slechts één rekening te krijgen voor zowel de
kosten van het netbeheer als de kosten voor de levering van elektriciteit. Dit model laat
praktisch gezien geen ruimte voor twee leveranciers die in dezelfde periode aan één
kleinverbruiker leveren. Er kan er maar één van hen tevens de transport- en aansluittarieven
ten behoeve van de desbetreffende netbeheerder factureren. Zie verder over het
leveranciersmodel paragraaf 4.2.7. Voor een kleinverbruiker kan dat lastig zijn, als hij
bijvoorbeeld - naast de elektriciteit van zijn leverancier - ook elektriciteit wil afnemen van een
lokale bron, bijvoorbeeld van zonnepanelen op het dak van zijn flatgebouw die in eigendom
zijn van een ander.
Die beperking geldt daarentegen niet voor grootverbruikers. Voor hen is zelfs in de Europese
Derde Elektriciteitsrichtlijn (artikel 41) expliciet het recht vastgelegd om met meer
leveranciers gelijktijdig contracten af te sluiten. Kleinverbruikers zouden dus wel zonder
leveringsvergunning aan hen kunnen leveren, maar of dit voor de praktijk een reële juridische
optie is, is de vraag.
In beginsel mag iedereen volgens de Elektriciteitswet deelnemen aan de APX, dus ook
kleinverbruikers. Er zijn echter door de exploitant van deze energiebeurs algemene

75
Art. 95b Elektriciteitswet:
3. Indien de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit van oordeel is dat de tarieven die houders van een vergunning
berekenen onredelijk zijn, omdat daarin de effecten van een doelmatige bedrijfsvoering, die mede inhoudt de inkoop van
elektriciteit en van energiebronnen bestemd voor opwekking daarvan, in onvoldoende mate leiden tot kostenverlaging, kan
hij een tarief vaststellen dat leveranciers ten hoogste mogen berekenen voor de levering van elektriciteit aan afnemers als
bedoeld in artikel 95a, eerste lid.
4. Na de vaststelling van het maximumtarief, bedoeld in het derde lid, worden de tarieven voor de levering van elektriciteit
aan afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, die hoger zijn dan dat maximumtarief, van rechtswege gesteld op dat
maximumtarief.”
76
Kamerstukken II 2007/08, 31 374, Wijziging van de Elektriciteitswet en de Gaswet ter verbetering van de werking van de
elektriciteits- en gasmarkt (marktmodel). Zie art.16b (nieuw).
Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de
elektriciteits- en gasmarkt, Stb. 2011, 130.
De inwerkingtreding geschiedt bij Koninklijk besluit, en de datum van inwerkingtreding is nog niet bekend.
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voorwaarden gesteld voor deelnemers, die voor kleinverbruikers bezwaarlijk kunnen zijn. Zo
moeten er bepaalde financiële garanties worden gesteld.

Hoofdstuk 8 Aansluiting en de EAN-code
8.1

Inleiding

Lokale productie van duurzame energie, afgifte van elektriciteit en bijvoorbeeld gebruik van
elektrische auto’s zijn volgens energiewetgeving aan de vrije marktwerking overgelaten.
Praktisch gezien komen deze zaken niet tot stand ingeval aansluiting op het net ontbreekt.
Voor daadwerkelijke toegang tot de markt is aansluiting op de markt dus essentieel.
Een ieder heeft recht op aansluiting binnen een redelijke termijn, zowel om van het net af te
nemen als daarop in te voeden. 77 Deze termijn is, bij aansluitingen lager dan 10 MVA,
maximaal 18 weken. 78
Een aansluiting is echter niet voldoende. Men dient ook verzekerd te zijn van transport van
elektriciteit op die momenten dat men daaraan behoefte heeft. Met een recht op aansluiting is
niet zonder meer ook het recht op transport verzekerd. Een netbeheerder kan het transport
gemotiveerd weigeren, indien hij redelijkerwijs geen capaciteit ter beschikking heeft. 79 Die
situatie zou zich in de toekomst kunnen voordoen als lokale productie onverwacht een enorme
toename zou laten zien.
‘Redelijkerwijs’ houdt volgens de NMa in dat de netbeheerder ook met behulp van middelen
in zijn bedrijfsvoering niet meer in staat is om de elektriciteit te transporteren. 80 Weigering

77
Par. 2.1.5 NetCode Elektriciteit; De elektrische installatie.
2.1.5.1 De elektrische installaties bevatten geen bedrijfsmiddelen die tot invoeding in het net van de netbeheerder kunnen
leiden, tenzij aan de aanvullende voorwaarden voor productie-eenheden zoals opgenomen in 2.4 of 2.5 wordt voldaan. De
aangeslotene stelt de netbeheerder tijdig op de hoogte van zijn voornemen tot invoeding, opdat de netbeheerder eventueel
noodzakelijke wijzigingen in het net kan doorvoeren.
78
Art. 23 Elektriciteitswet:
1. De netbeheerder is verplicht degene die daarom verzoekt te voorzien van een aansluiting op het door hem beheerde net
tegen een tarief en tegen andere voorwaarden die in overeenstemming zijn met de paragrafen 5 en 6 van dit hoofdstuk. De
netbeheerder verstrekt degene die om een aansluiting op het net verzoekt een gedetailleerde en volledige opgave van de uit te
voeren werkzaamheden en de te berekenen kosten van de handelingen, onderscheiden in artikel 28, eerste lid.
2. De netbeheerder onthoudt zich van iedere vorm van discriminatie tussen degenen jegens wie de verplichting, bedoeld in
het eerste lid, geldt.
3. Een aansluiting wordt door de netbeheerder gerealiseerd binnen een redelijke termijn. Deze redelijke termijn is in ieder
geval verstreken wanneer de gevraagde aansluiting niet is gerealiseerd binnen 18 weken nadat het verzoek om een aansluiting
bij de netbeheerder is ingediend. De vorige volzin is niet van toepassing op aansluitingen van 10 MVA of hoger.
79
Art. 24 Elektriciteitswet:
1. De netbeheerder is verplicht aan degene die daarom verzoekt een aanbod te doen om met gebruikmaking van het door hem
beheerde net ten behoeve van de verzoeker transport van elektriciteit uit te voeren tegen een tarief en tegen andere
voorwaarden die in overeenstemming zijn met de paragrafen 5 en 6 van dit hoofdstuk.
2. De verplichting, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor zover de netbeheerder voor het gevraagde transport redelijkerwijs
geen capaciteit ter beschikking heeft. Een weigering transport uit te voeren als bedoeld in de vorige volzin is met redenen
omkleed. De netbeheerder verschaft degene aan wie transport is geweigerd desgevraagd en ten hoogste tegen kostprijs de
relevante gegevens over de maatregelen die nodig zijn om het net te versterken.
3. De netbeheerder onthoudt zich van iedere vorm van discriminatie tussen degenen jegens wie de verplichting, bedoeld in
het eerste lid, geldt.
80
NMa, Visiedocument Transportschaarste, Beleidslijn inzake de schaarste aan transportcapaciteit op het
elektriciteitsnetwerk, Den Haag januari 2009, par. 40. Daarin valt ook te lezen: “Het feit dat er onvoldoende
transportcapaciteit is doet niet af aan de verplichting voor de netbeheerder om binnen 18 weken een aansluiting te
verzorgen.”
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van transport is het allerlaatste waarop de distributienetbeheerder mag terugvallen in geval
van overaanbod van elektriciteit aan het net of een extreme piekvraag. 81
Wat een aansluiting is, kwam ter sprake bij de beschrijving van wat een net is (zie paragraaf
5.2). De aansluiting markeert de overgang het einde van net waar deze overgaat in een ander
net, een installatie en/of ‘privé domein’ van een aangeslotene.
Eén van de kenmerken van een slim net is de toepassing van nieuwe ICT-technieken, welke
gepaard gaat met een geavanceerde uitwisseling van meetgegevens, dit om onder meer
flexibiliteit en twee richtingenverkeer mogelijk te maken (zie hoofdstuk 3).
Voor verwerking van meetgegevens over invoeding en afname door de netbeheerder, vervult
de EAN-code die gekoppeld is aan een aansluiting, een cruciale rol. In feite gaat het hierbij
om een ‘identificatienummer’ op basis waarvan een aansluiting herkenbaar, traceerbaar en
individualiseerbaar is. Bij elke aansluiting hoort een unieke EAN-code. Op basis daarvan
worden in de praktijk een groot deel van elektriciteitscontracten afgewikkeld (wettelijk
bepaald), groencertificaten afgegeven en SDE-subsidies voor opwek van duurzame energie
verstrekt. Zonder zo’n EAN-code is het in feite niet goed mogelijk om als producent en
verbruiker deel te nemen aan de elektriciteitsmarkt; ook leveranciers leveren in de praktijk op
basis van deze EAN-codes. Vanwege de cruciale rol die EAN-codes in het
datacommunicatieverkeer ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening spelen, gaan wij
daarop hierna nader in.
8.2

EAN-code en datacommunicatieverkeer

Het belang van EAN-codes voor distributie van elektriciteit valt af te leiden uit de op de
Elektriciteitswet gebaseerde Codes, die voor netbeheerders algemeen bindende werking
hebben.
Op grond van onderdeel 5 van de Samenwerkingregeling, vastgesteld ex artikel 31 lid 1
Elektriciteitswet, zijn de netbeheerders verplicht producenten, netbeheerders, particuliere
neteigenaren en andere afnemers uitsluitend op het door hem beheerde net aan te sluiten,
indien deze zich op hun beurt in of krachtens de aansluitovereenkomst verbinden aan het
volledig in acht nemen en nakomen van de op hen van toepassing zijnde passages uit de
Netcode, Meetcode, Systeemcode en Tarievencode.
Deze marktpartijen zijn derhalve aan de desbetreffende bepalingen uit de Codes gebonden op
basis van contracten die zij hebben gesloten met de netbeheerders.
Vervolgens is de netbeheerder verplicht ten behoeve van de aangeslotenen op zijn net allerlei
communicatiediensten te vervullen op basis van de Informatiecode, waarbij de EAN-code als
identificatienummer fungeert. 82
De EAN-code is opgebouwd uit een cijferreeks, waarvan een deel aangeeft op welk bedrijf,
alsmede dienst, goed, of aansluiting deze betrekking heeft. Het heeft een uniek karakter en
81

NMa, Visiedocument Transportschaarste, par. 40: “ De netbeheerder dient, teneinde aan zijn transportverplichting te
voldoen, alles wat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd in het werk te stellen. Hierbij behoort in ieder geval dat hij de
beschikbare middelen in de bedrijfsvoering benut.”
82
Netbeheerders hebben bijvoorbeeld verantwoordelijkheden als het gaat om verhuizingen. Het gaat dan zowel om meldingen
van uithuizing en inhuizing. De netbeheerder is o.a. verplicht om de uithuizingsmelding te controleren, meterstanden op te
meten en deze te communiceren naar leveranciers.
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beoogt de desbetreffende zaken identificeerbaar te maken. De meest uiteenlopende goederen
zijn van een EAN-code voorzien. Een ieder kan voor zijn goederen (of een reeks van) EANcodes aanvragen bij de Stichting EAN Nederland. Netbeheerders hebben dat gedaan ten
behoeve van de wettelijke beheertaken die zij verrichten. Ook een exploitant van een
particulier net, een elektriciteitsproducent of bijvoorbeeld een elektriciteitsleverancier kan
(voor een reeks van) EAN-codes aanvragen.
Uit onderdeel 2.1.1 Informatiecode valt af te leiden dat de netbeheerder aan elke aansluiting
op het ´eigen´ net een EAN-code (aansluiting-EAN-code) toekent. In dit verband is ook het
woord ´eigen´ in dit onderdeel van de Informatiecode relevant. Gelet daarop bestaat er geen
plicht voor een netbeheerder om een aansluiting-EAN-code toe te kennen voor aansluitingen
op andere netten en daarvoor de daarbij behorende administratieve diensten te verlenen. 83
Naar onze mening mag hij dit zelfs niet eens doen, vanwege de strikte beschrijving van zijn
taken in de wet (zie paragraaf 10.3). In dit verband zijn vooral de onderdelen 2.1.1 en 2.1.2
van de Informatiecode van belang die expliciet bepalen dat het recht op toekenning van een
aansluitings-EAN-code en opname daarvan in het aansluitingenregister door de netbeheerder
zich beperkt tot aansluitingen op het ‘eigen’ net van de netbeheerder. Zijn taakuitoefening is
beperkt tot het voor hem aangewezen gebied. Deze taken zijn limitatief en blijven beperkt tot
‘zijn net’, tenzij de Elektriciteitswet uitdrukkelijk anders bepaalt. En dat is hier niet het geval.
Dat neemt niet weg dat dit in de praktijk mogelijk wel heeft plaatsgevonden.
De netbeheerder beheert een aansluitingenregister waarin elke aansluiting op ‘zijn’ net is
geïdentificeerd op basis van een EAN-code (aansluiting-EAN-code) (zie onderdeel 2.1.2
Informatiecode). Tevens dient voor de betreffende aansluiting in het aansluitingenregister de
bedrijf-EAN-code van de leverancier en programmaverantwoordelijke voor deze aansluiting
te worden opgenomen (de bedrijf-EAN-code). Het aansluitingenregister dient dus ter
identificatie van niet alleen de betreffende aansluiting, maar ook van de daarbij behorende
leverancier en programmaverantwoordelijke. Kennelijk is de netbeheerder van het net waarop
de eventuele afnemer/koper is aangesloten, ook verplicht om een bedrijf-EAN-code van de
leverancier in zijn register te doen opnemen. Deze leverancier vraagt deze bedrijf-EAN-code
zelf aan bij de Stichting EAN Nederland.
Het aansluitingenregister en de daarbij behorende administratieve werkzaamheden van de
netbeheerder vervullen een centrale rol in het kader van de uitwisseling van data tussen
marktpartijen over de feitelijke omvang van de afname en invoeding door een aangeslotene
gedurende een bepaalde tijdseenheid op een bepaalde aansluiting. Dit valt bijvoorbeeld af te
leiden uit de onderdelen 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6 e.v. 3.1.1.4 en 1.3.1a Meetcode.
Onderdeel 1.3.4 Meetcode bepaalt dat een aangeslotene die de meetverantwoordelijkheid voor
zijn netaansluiting(en) niet zelf uitoefent, een erkende meetverantwoordelijke machtigt voor
het opvragen van informatie uit het aansluitingenregister van de netbeheerder, betrekking
hebbend op de netaansluiting van de aangeslotene alsmede voor het afwikkelen van het
proces van overdracht van meetverantwoordelijkheid.
Met de machtiging heeft de erkende meetverantwoordelijke toegang tot de gegevens van de
aangeslotene in het aansluitingenregister van de netbeheerder. En uit onderdeel 1.3.6 valt af te
leiden dat identificatie van de aangeslotene waarop de meetgegevens betrekking hebben, op
basis van een in het aansluitingenregister van de netbeheerder opgenomen EAN-code moet
plaatsvinden.
83

HR 12 november 2010, nr. 09/00610 RM/EE (Windnet en Windpark Kubbeweg).
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Op grond van onderdeel 3.1.1.4 Meetcode dient de meetverantwoordelijke aan de data de in
het aansluitingenregister opgenomen EAN-code toe te voegen. Onderdelen 3.1.1, 3.2.3 en
4.25 regelen de dataoverdracht in het kader van de programmaverantwoordelijkheid,
onderdeel 4.3 regelt de dataoverdracht in het kader van transport- en systeemdiensten.
Onderdeel 4.5 heeft betrekking op de dataoverdracht in het kader van de marktfacilitering. De
verstrekking van de meetgegevens vindt aan de netbeheerder plaats en door zijn tussenkomst
worden
deze
data
vervolgens
aan
de
betrokken
leverancier
en/of
programmaverantwoordelijke verstrekt. Een en ander neemt niet weg dat markpartijen
daarnaast hun eigen ICT kunnen installeren om een eigen systeem van gegevens uitwisseling
te realiseren, al zal dat in de praktijk niet gauw het geval zijn.
Ook voor de uitoefening van programmaverantwoordelijkheid van een bepaalde aangeslotene
is het dus noodzakelijk dat de aansluiting van deze aangeslotene op basis van het
aansluitingenregister van de betrokken netbeheerder identificeerbaar is.
De netbeheerders maken voor het hiervoor beschreven uitwisselen van meet- en
stamgegevens gebruik van een gestandaardiseerd systeem. Daarin is voorzien met de Energie
Data Services Nederland (EDSN) 84 en het zogeheten Centrale Postbussysteem (CPS) dat door
TenneT wordt beheerd. De wettelijke basis daarvoor is gelegen in artikel 4.1.1 Informatiecode.
EDSN en het CPS bieden ondersteunende dienstverlening voor de marktpartijen. Het systeem
ondersteunt de uitwisseling van meetdata en stamgegevens (detailgegevens over de
aansluiting) tussen netbeheerders en leveranciers, en tevens het berichtenverkeer in de
klantgerichte ketenprocessen voor programmaverantwoordelijken.
Het gaat daarbij om data die door netbeheerders zijn geregistreerd in het aansluitingenregister.
De berichten waarbij deze data worden uitgewisseld, voldoen aan elektronische
berichtenstandaarden. Deze standaarden zijn gedefinieerd op basis van EDIFACT. EDSN is
een besloten vennootschap (B.V.), waarvan alle netbeheerders aandeelhouder zijn.
Leveranciers, producenten, handelsbedrijven en meetbedrijven zijn vertegenwoordigd in de
raad van commissarissen van het bedrijf en een aan de B.V. gelieerde deelnemersvereniging
(zie in dit verband onderdeel 4.1.6 Informatiecode).
Tot deze systemen hebben in ieder geval toegang netbeheerders, leveranciers, producenten,
handelsbedrijven en meetbedrijven.
Naar verwachting verschijnt er binnenkort een voorstel tot aanpassing van de Informatiecode.

Hoofdstuk 9 De slimme meter
9.1

Inleiding I

Onder de slimme meter wordt hier verstaan de digitale meter, die in Nederland en de EU
geïntroduceerd wordt. Deze meter kan het elektriciteitsverbruik bijna real-time meten(in
intervallen van een kwartier) en is op afstand uitleesbaar. De uitrol van de slimme meters zal
leiden tot een grote uitbreiding van het aantal meetdata dat kan worden verwerkt.

84

ENSD maakt deel uit het oorspronkelijke ECH, Energy Clearing House dat zich o.a. een digitaal register van meetgegevens
van een groot deel van de kleinverbruikers hanteert.
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Het wetgevingsproces voor de invoering van de slimme meter in Nederland is zo goed als
afgerond. 85 Inwerkingtreding valt binnen afzienbare tijd te verwachten.
9.2

Wat zijn slimme meters en wat zijn hun functies

De meters die volgens de EU-richtlijn voor de energiemarkt worden verplicht, zijn als volgt
omschreven: “(...) individuele meters die het actuele energieverbruik van de eindafnemer
nauwkeurig weergeven en informatie geven over de tijd waarin sprake was van daadwerkelijk
verbruik”. 86
In de Elektriciteitswet (artikel 1 onder af) wordt straks na invoering van wetsaanpassing
‘Marktmodel’ de meetinrichting omschreven als: “het gehele samenstel van apparatuur dat
tenminste tot doel heeft de uitgewisselde elektriciteit te meten”. Deze definitie is zo ruim en
vaag dat daaronder allerlei meters kunnen vallen, ook als ze analoog zijn. Een algemene
maatregel van bestuur zal overigens bepalen waar de meetinrichting precies aan moet voldoen
(artikel 95 la). 87 Deze algemene maatregel van bestuur voorziet derhalve in de ‘slimheid’ van
de meter. Het ontwerp daarvan is inmiddels bekend. 88
De volgende functies van de slimme meter zijn in de parlementaire discussie genoemd, deze
komen min of meer overeen met de kenmerken die in de NTA (Nederlandse Technische
Afspraak) zijn genoemd:
-

-

het vereenvoudigen van administratieve processen in verband met de
meetgegevens; door de mogelijkheid om op afstand uit te lezen hoeft de gebruiker
immers niet meer handmatig de standen door te geven;
het door middel van extra functies mogelijk maken voor leverancier of derden om
modaliteiten in het kader van energiebesparing aan te bieden;
energiebesparing voor de consument;
mogelijkheid voor een prepaid betalingssysteem; of
andere nieuwe vormen van betaling;
het op afstand afsluiten van elektriciteit of gas van de gebruiker; 89 of
het op afstand beperken van de doorlaatwaarde voor elektriciteit; 90
en het monitoren van de netwerkkwaliteit.

Uit het concept Besluit blijkt dat een meetinrichting voor elektriciteit geschikt moet zijn om
onder andere;
-

het actuele vermogen in Watt te registreren, weer te geven en uit te wisselen met
een applicatie;

85

Laatste stand van zaken:
Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de
elektriciteits- en gasmarkt, Stb, 2011, 130.
Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter
verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt, Stb, 2011, 131.
Wanneer de wetten inwerking zullen treden wordt nader bepaald in Koninklijk besluit. De uitrol van slimme meters zal naar
alle waarschijnlijkheid in 2012 plaatsvinden; http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/regel/marktmodel-elektriciteit-gas
86
Richtlijn 2006/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het
eindgebruik en energiediensten en houdende intrekking van Richtlijn 93/76/EEG van de Raad.
87
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt
(Marktmodel).
88
Besluit van …., houdende regels over op afstand uitleesbare meetinrichtingen (Besluit op afstand uitleesbare
meetinrichtingen) concept 16 maart 2011. Stct.. 2011, 6087.
89
Zie ook Dutch Smart Meter Requirements (DSMR)-M 83. Dit is een bestand dat verdere standaarden voorschrijft met als
uitgangspunt de eerder opgestelde NTA8130.
90
Zie ook DSMR- M 88.
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-

-

-

9.3

de actuele meterstand in kWh voor de van het net afgenomen en verbruikte
elektriciteit en voor de op het net ingevoede elektriciteit voor de verschillende
tariefperioden te registreren, weer te geven en uit te wisselen met een applicatie;
ten minste elk kwartier de gegevens, bedoeld in onderdeel b, te registreren en deze
gegevens ten minste dagelijks op afstand met de netbeheerder uit te wisselen, op
zodanige wijze dat de netbeheerder de uitgewisselde gegevens kan lezen en
gebruiken en
het geldende leveringstarief voor de verschillende tariefperioden uit te wisselen
met een applicatie.

(Gefaseerde) verplichte uitrol van de slimme meters onder kleinverbruikers;
uitzonderingen

Terwijl de metermarkt eerst vrij was, en afnemers een meter konden kopen waar zij dat
wilden, wordt de metermarkt voor kleinverbruikers nu onder het monopolie van de
netbeheerder gebracht (artikel 16 lid 1 onder n Elektriciteitswet (nieuw)). 91 De taak van het
installeren van de meter is daarbij toebedeeld aan de netbeheerder. Anderen dan de
netbeheerder mogen bij kleinverbruikers de meter niet vervangen, als deze is geïnstalleerd na
31 december 2005 (artikel 26ad lid 9 Elektriciteitswet (nieuw)).
Er zal overigens geen verplichting gelden voor het installeren van een slimme meter voor
anderen dan kleinverbruikers. 92
De slimme meter wordt geleidelijk ingevoerd. Netbeheerders zijn maar in bepaalde gevallen
verplicht om een slimme meter te installeren, namelijk als een afnemer erom vraagt, als de
meter wordt vervangen en het kostenefficiënt is om hem te plaatsen, als het gaat om een
nieuwe aansluiting of bij ingrijpende renovatie. Daarnaast kan er bij algemene maatregel van
bestuur worden bepaald dat netbeheerders een bepaald percentage afnemers moeten voorzien
van een meter (artikel 26ae lid 11 Elektriciteitswet (nieuw)).93 Voor zover nog (voor het eerst)
een slimme meter moet worden geplaatst, biedt de wet overigens de mogelijkheid deze zelf
aan te schaffen (zie paragraaf 9.4).
Kleinverbruikers kunnen overigens de slimme meter weigeren. 94 In dat geval krijgen ze een
oude, niet op afstand uitleesbare meter (artikel 26 ad lid 10 Elektriciteitswet (nieuw)).
Bovendien kunnen zij een al aanwezige slimme meter ‘administratief uit laten zetten’ op basis
van een verzoek aan de netbeheerder 26ac lid 2. 95 In dat geval kan de kleinverbruiker de data
wel zelf uitlezen en gebruiken, maar kan de netbeheerder deze niet uitlezen. De
91

Zie art. I, onderdeel B, Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering
van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt, Stb. 2011, 130.
Art.16 lid 1 onder n (nieuw): ervoor zorg te dragen dat een afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, voor elke aansluiting
beschikt over een geïnstalleerde meetinrichting, tenzij die afnemer blijkens de voorwaarden, bedoeld in artikel 31, eerste lid,
onderdelen a of b, beschikt over een onbemeten aansluiting.
92
Art. 16 lid 1 onder p (nieuw): afnemers, niet zijnde afnemers, als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, desgevraagd een
meetinrichting ter beschikking te stellen.
93
Art. 26ae lid 11 (nieuw) Elektriciteitswet (wetsvoorstel 32 374 Novelle Marktmodel): Indien een meetinrichting als bedoeld
in artikel 95la, eerste lid, door de netbeheerder ter beschikking wordt gesteld, kan een afnemer als bedoeld in artikel 95a,
eerste lid, deze meetinrichting weigeren. In dat geval wordt door de netbeheerder een niet op afstand uitleesbare
meetinrichting ter beschikking gesteld.
94
Zie art. 26ad lid 10 (nieuw) Elektriciteitswet. Zie art. I, onderdeel D, onder 5, Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van
de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteitsen gasmarkt, Stb. 2011, 131.
95
Zie art. I, onderdeel D, onder 5, Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Wet houdende wijziging van de
Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt, Stb. 2011, 131. Zie
ook Kamerstukken II 32 374, nr. 3 (MvT), Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de
Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt (Novelle), par. 1, 2.1.1. en 3.1.
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kleinverbruiker zou dan apparatuur moeten installeren om dit te kunnen doen. In hoeverre dit
ook gebeurt, is ons niet bekend.

9.4

Keuzevrijheid ten aanzien van het type slimme meter?

De netbeheerder is belast met het installeren van de meters bij de afnemers. Hem komt anders
dan voorheen een exclusieve taak toe. Uit artikel 26ad (wijziging) Elektriciteitswet is de taak
voor de netbeheerders uitgebreid met de zorg en onderhoud voor een meetinrichting voor
kleinverbruikers. 96
Een ander dan de netbeheerder kan er weliswaar voor zorgen dat een afnemer een slimme
meter krijgt die voldoet aan de wettelijke voorwaarden. De netbeheerder moet die ander dan
een vergoeding daarvoor geven (artikel 26ad lid 7 Elektriciteitswet). 97 Maar alleen
netbeheerders mogen slimme meters vervangen (artikel 26ad lid 9 Elektriciteitswet). Hieruit
valt af te leiden dat afnemers, als ze voor het eerst een slimme meter nemen, deze kunnen
betrekken bij een ander dan de netbeheerder. Als ze eenmaal een slimme meter hebben,
mogen alleen netbeheerders deze vervangen.
De meter kan in beginsel allerlei functies omvatten. Er blijkt, afgezien van de nader aan de
slimme meter op grond van artikel 95la Elektriciteitswet te stellen eisen, geen beperking ten
aanzien van de keuze van de functies of het type van de slimme meter. Maar de
kleinverbruiker is bij de plaatsing van de meter wel afhankelijk van wat de netbeheerder hem
dienaangaande biedt, en wordt in zoverre in zijn keuzemogelijkheid beperkt.
Via de meter is communicatie mogelijk tussen de meetinrichting en overige modules, met die
restrictie dat slechts communicatie vanuit de meter naar externe modules mogelijk is, en niet
omgekeerd. Er zijn verder geen restricties op aanvullende modaliteiten, dus al naar gelang het
aanbod zal de consument zelf kunnen kiezen voor extra toevoegingen aan de meter. Uit de
NTA bleek overigens dat aangenomen werd dat de leverancier dergelijke functies zou
aanbieden. Uit de DSMR- (M 38) - hier Operational Smart Metering genoemd - blijkt nu dat
dergelijke overige functies door een derde partij verzorgd kunnen worden. Ook in de
wetsgeschiedenis wordt uitgegaan van een markt voor additionele functies. 98 Dit betekent dat
leveranciers en andere dienstverleners zich op die markt kunnen begeven. Netbeheerders
kunnen deze diensten niet aanbieden, omdat het niet bij hun taken behoort en zij zich dan op
een markt met concurrentie zouden begeven. 99
9.5

Gebruik van en beschikken over de meetgegevens

De met slimme meters gegenereerde data kunnen op allerlei manieren worden gebruikt. Zij
worden voor marktpartijen vooral van nut als deze worden gecombineerd met andere
96

Art. 16 lid 1 onder 0 (nieuw) Elektriciteitswet: zorg te dragen voor het beheer en onderhoud van de bij een afnemer als
bedoeld in artikel 95a, eerste lid, geïnstalleerde meetinrichting. Zie art. I, onderdeel B, Wet van 26 februari 2011 tot
wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt, Stb.
2011, 130.
97
Art. 26 ad lid 7 (nieuw): Een ander dan een netbeheerder kan op verzoek van een afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste
lid, er na voorafgaande melding aan de betreffende netbeheerder voor zorgdragen dat die afnemer voor een of meer
aansluitingen beschikt over een geïnstalleerde meetinrichting die tenminste voldoet aan de krachtens artikel 95la, eerste lid,
gestelde eisen die gelden op het tijdstip van terbeschikkingstelling.
98
Zie bijv. Handelingen II 32374, nr. 17 p. 15.
99
http://www.eerstekamer.nl/toezegging/inhoud_amvb_31_320_31_374.
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gegevens, bijvoorbeeld om beter inzicht te geven in het verbruik en om het verbruik te
verbinden aan prijzen (zie paragraaf 3.3).
Deze data kunnen ook (in combinatie met afstemming op de prijs) worden gebruikt om
apparaten aan te sturen (bijvoorbeeld om de wasmachine aan te zetten als elektriciteit
goedkoop is) en voor het afrekenen.
De netbeheerder 100 verzamelt de gegevens (artikel 26ab lid 1 Elektriciteitswet) 101 en kan deze
op grond van lid 2 en lid 3 van artikel 26ab Elektriciteitswet verstrekken aan de leverancier
voor zover het gaat om de betreffende afnemers van die leverancier, en voldaan is aan artikel
8 onder a Wet Bescherming Persoonsgegevens. 102 De gegevens hebben daarbij niet
betrekking op een tijdsbestek van minder dan een dag, tenzij de kleinverbruiker daarvoor
alsnog expliciet toestemming geeft (lid 3). Deze eis van een expliciete toestemming geldt ook
voor het verstrekken van de meetgegevens aan derden, ofwel anderen dan ‘zijn’ leverancier
(lid 4).
De kleinverbruiker kan de netbeheerder overigens uitdrukkelijk te kennen geven dat hij niet
wil dat de slimme meter uitleesbaar is, ook niet voor de netbeheerder en de leverancier. Hij
heeft het recht deze ‘administratief te doen uitzetten’ (zie paragraaf 9.3).
Volgens de nu voorliggende standaarden worden de gegevens elke 15 minuten uitgelezen. 103
De meter bewaart de intervaldata van de laatste tien dagen, voor het geval er niet direct
uitgelezen kon worden. 104 Bovendien slaat hij maximaal de laatste 960 actuele metingen
op. 105

100

Netbeheer NL neemt aan dat de ISO-norm ISO27002 van toepassing is voor de netbeheerders met de verplichtingen die
daaruit voortvloeien.
De netbeheerders zullen een privacygedragscode opstellen en deze laten goedkeuren bij de CBP. Netbeheer Nederland:
Privacy en Security slimme-meetinfrastructuur, Arnhem 17 september 2010, p. 17.
101
Art. 26ab lid 1:
1. Een netbeheerder verzamelt uitsluitend meetgegevens betreffende afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, indien:
a. dit noodzakelijk is voor de taken van de leverancier met betrekking tot:
1°. het verstrekken van informatie inzake het verbruik van elektriciteit op grond van artikel 95lb, 2°. facturering, 3°.
verhuizingen, 4°. wisselingen van leverancier,
b. dit noodzakelijk is voor de taken van de netbeheerder, genoemd in artikel 16.
2. Een netbeheerder verleent een leverancier toegang tot meetgegevens betreffende afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste
lid, voor zover het gaat om meetgegevens betreffende afnemers van die leverancier.
3. In afwijking van het tweede lid verleent een netbeheerder een leverancier uitsluitend toegang tot meetgegevens die
betrekking hebben op een kleiner tijdsbestek dan een dag, voor zover die leverancier de desbetreffende meetgegevens op
basis van artikel 8, onderdeel a, van de Wet bescherming persoonsgegevens mag verwerken.
4. Een netbeheerder verleent een derde uitsluitend toegang tot meetgegevens betreffende afnemers als bedoeld in artikel 95a,
eerste lid, voorzover die derde de desbetreffende meetgegevens op basis van artikel 8, onderdeel a, van de Wet bescherming
persoonsgegevens mag verwerken.
5. Meetgegevens per kwartier en per dag worden door de netbeheerder dagelijks om niet beschikbaar gesteld. Overige
meetgegevens worden door de netbeheerder tegen een vergoeding van de daaraan verbonden kosten beschikbaar gesteld.
102
Kamerstukken II, 2010/11, 32 374, nr. 3.
103
Zie DSMR- M 65: Intervalstanden: standen die per tijdseenheid worden uitgelezen, voor elektriciteit is dit iedere 15
minuten.
104
DSMR-M 52.
105
DSMR-M 74a.

48

Hoofdstuk 10 Actief netbeheer; onder
distributienetbeheerders
10.1

meer

balanshandhaving

door

en

met

Inleiding

Het kan niet anders, of de taken van de beheerders van distributienetten worden complexer
vanwege de in hoofdstuk 2 van Deel II beschreven veranderingen. Ze hoeven niet meer alleen
elektriciteit te transporteren, maar daar komt de zorg bij dat lokale producenten met duurzame,
intermitterende bronnen in staat zijn om op de netten in te voeden. Voorts neemt het verbruik
van elektriciteit toe door elektrificatie (elektrische auto, warmtepomp). De capaciteit van de
netwerken hoeft minder (snel) uitgebreid te worden als vraag en aanbod lokaal op elkaar
aangepast kunnen worden.
Dit vereist actief netbeheer, in de internationale literatuur ook wel aangeduid als Active
Network Management, alleen al om de veiligheid op het net te waarborgen. Netbeheerders
zijn verplicht om continu voor de veiligheid te zorgen. Daarvoor is onder meer nodig dat de
fysieke balans op het net wordt gehandhaafd.
De vraag rijst welke activiteiten netbeheerders en/of anderen mogen verrichten bij het lokaal
handhaven van de balans. Wij bespreken hierna in hoeverre dat volgens de bestaande
wetgeving ook een taak van de distributienetbeheerders kan zijn.
Op dit moment heeft TenneT de zorg voor de balanshandhaving voor het gehele systeem. Dit
strookt met de traditionele inrichting van de sector met eenrichtingsverkeer van grote
centrales aan het hoogspannings- of middenspanningsnet naar de laagspanningsnetten, waar
relatief beperkt productie plaatsvindt. In die situatie is het efficiënt om centraal de balans te
handhaven.
Nu de consumptie op het laagspanningsnet sterk toeneemt en er daar bovendien veel meer
productie kan plaatsvinden, kan het efficiënt worden om lokaal de balans te handhaven. De
transportverliezen zullen daardoor dalen en bovendien is uitbreiding van de netwerken minder
snel noodzakelijk. Dit zou dan betekenen dat er dan niet meer één landelijke markt is voor de
balanshandhaving, maar dat er daarnaast ook lokale markten ontstaan om de lokale balans te
handhaven. In een wijk met veel elektrische auto’s of met veel warmtepompen kan er dan
bijvoorbeeld voor gezorgd worden dat niet alle auto’s tegelijk worden opgeladen, of alle
warmtepompen tegelijk in bedrijf gaan. Voorts kan dan bevorderd worden dat lokale
producenten van elektriciteit (HRe-ketels) op de juiste momenten aanslaan. Overbelasting van
het lokale net kan zo bevorderd worden. Van deze situatie is op dit moment echter geen
sprake.
Deze volgende paragrafen gaan over taken, bevoegdheden en verplichtingen van deze
beheerders. Daarbij wordt bekeken in hoeverre zij zich met behulp van de ICT van slimme
netten met een actief netbeheer mogen bezig houden, na eerst te hebben omschreven wat wij
onder actief netbeheer verstaan.
10.2

Wat is actief netbeheer?

Bij actief beheer van distributienetten worden verbruikers en producenten geïntegreerd met
het distributienetwerk om vraag en aanbod lokaal op elkaar aan te passen en de balans op het
netwerk te handhaven. Actief beheer van distributienetten was tot nu toe niet mogelijk, omdat
de noodzakelijke ICT om te meten en de gegevens te verwerken op de distributienetten nog
niet beschikbaar was.

49

Om actief netbeheer mogelijk te maken is het nodig dat de beheerder van het netwerk - via
‘intelligentie op het net’ - op ieder moment de technische parameters van het netwerk op
belangrijke punten kan meten en dat hij invoeding en onttrekking tevens overal kan meten. De
beheerder moet in staat zijn om de resultaten van deze metingen te delen met producenten,
leveranciers, consumenten en andere netbeheerders. Tenslotte moeten er mogelijkheden zijn
voor netbeheerder, consumenten en producenten om te reageren op de metingen en het gedrag
op elkaar af te stemmen. Om deze onderlinge afstemming te bereiken, zijn er prikkels
noodzakelijk waardoor het voor partijen aantrekkelijk wordt om mee te werken. Hierbij kan
het gaan om prijsprikkels, de mogelijkheid om veilingen te houden of via direct ingrijpen in
de voorziening. Bij het hoogspanningsnet zijn er ook prikkels voor ondernemingen om mee te
doen aan het balanceren: ze krijgen hiervoor een vergoeding of een boete. Een dergelijk
systeem bestaat (nog) niet voor distributienetten.
Zoals eerder aangegeven is er bij de hoogspanningsnetten al sprake van actief netbeheer.
TenneT is een actieve netbeheerder, die producenten en afnemers betrekt bij het beheer van
het hoogspanningsnetwerk, bijvoorbeeld in de regeling van de systeemdiensten. Onder deze
systeemdiensten valt volgens artikel 1 onder p van de Elektriciteitswet onder meer de diensten
van TenneT om de energiebalans op alle netten te handhaven of te herstellen.
Dat TenneT deze taak voor alle netten kreeg, lag bij de totstandkoming van de
Elektriciteitswet 1998 voor de hand. TenneT was de enige partij met de technische
voorziening om maatregelen te treffen voor de balanshandhaving en om systeemdiensten uit
te oefenen. Door de technologische ontwikkelingen kunnen distributienetten nu ook
intelligent gemaakt worden en is lokale optimalisatie een mogelijkheid.
Een andere overweging om balanshandhaving en het verrichten van systeemdiensten exclusief
aan TenneT toe te bedelen is het waarborgen van de onafhankelijkheid van deze taak. 106
Daarvoor is van belang dat de taken van TenneT landelijk zijn en dienen ten behoeve van alle
aangeslotenen op alle distributienetten.
10.3

Taken en verplichtingen van netbeheerders

Degene aan wie een distributienet toebehoort, moet een of meer vennootschappen aanwijzen
om dat net te beheren (artikel 10 lid 3 Elektriciteitswet), tenzij hij ontheffing van de Minister
van EL&I heeft gekregen om dit net als een particulier net te exploiteren (zie paragraaf 5.5).
Deze netbeheerder heeft de verplichting om allerlei taken uit te oefenen om te zorgen dat
iedereen elektriciteit over dat net kan transporteren. Daarbij heeft de netbeheerder een
exclusief recht voor dit transport van elektriciteit. Het is anderen dan netbeheerders
daarentegen verboden om deze taken uit te oefenen (artikel 16 lid 3 Elektriciteitswet).
De taken van de netbeheerder zijn onder meer het in werking houden en onderhouden van de
netten, het waarborgen van het transport op veilige, betrouwbare en doelmatige wijze, het
aanleggen en onderhouden van de netten, het aanhouden van voldoende reservecapaciteit voor
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Zie daarvoor de wetsgeschiedenis m.b.t. art. 16 lid 3 Elektriciteitswet die betrekking heeft op de voorzieningen die
TenneT moet treffen voor het verrichten van systeemdiensten, zoals het aanhouden van reserveproductiecapaciteit: “Met de
voorgestelde regeling wordt de in artikel 16 lid 2 onderdeel d omschreven wettelijke taak van de netbeheerder van het
landelijk hoogspanningsnet gecontinueerd en nader uitgewerkt. Het is onwenselijk de regionale netbeheerders met deze taak
te belasten, aangezien hierdoor de onafhankelijkheid van het netbeheer in het geding komt.” (Kamerstukken II 2002/03,
28 174, nr. 43)”.
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het transport, het aansluiten van derden binnen zijn gebied, het zorgen dat de kleinverbruikers
(de beschermde afnemers) een meter hebben en ook het meten van de hoeveelheid elektriciteit.
Voor de lokale duurzame energievoorziening betekent dit dat het transport voor deze
voorziening verzorgd moet worden door de openbare netbeheerder. Dat is alleen anders als er
sprake is van transport binnen een installatie of van een andere uitzondering op basis van de
Elektriciteitswet, zoals transport via een particulier net (zie de paragrafen 5.3 tot en met 5.5).
Volgens de Elektriciteitswet is het uitgangspunt dat TenneT de balans handhaaft op alle
netten. Dat valt op te maken uit de definitie van systeemdiensten. Systeemdiensten zijn in
artikel 1 lid p Elektriciteitswet gedefinieerd als diensten die TenneT uitvoert om de veiligheid
van het transport op alle netten te waarborgen en om de balans op alle netten te handhaven of
te herstellen. Deze zijn exclusief aan TenneT toegekend, zoals hiervoor al ter sprake kwam.
In de wetsgeschiedenis staat het volgende over de inhoud van systeemdiensten:
“Systeemdiensten worden verricht door de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet. Deze diensten zijn noodzakelijk voor het waarborgen van
een veilig, betrouwbaar en doelmatig elektriciteitstransport. De systeemdiensten
kunnen worden onderscheiden in twee soorten diensten. Het gaat enerzijds om
de inrichting van het elektriciteitsnet op een zodanige wijze dat de
elektriciteitsvoorziening niet in gevaar komt als een of meer productieinstallaties of netten uitvallen. Ook het zoveel mogelijk voorkomen en oplossen
van grootschalige storingen door het aanhouden van reserve- en regelvermogen
en het handhaven van black-start-voorzieningen, nodig voor het opstarten van
de elektriciteitsvoorziening na een storing, moet hiertoe worden gerekend.
Anderzijds is het nodig de energiebalans op het net te handhaven: op ieder
moment moeten de afwijkingen tussen opgegeven en gerealiseerde
energieprogramma's worden opgeheven, waarbij een verrekening moet
plaatsvinden
tussen
de
systeembeheerder
en
de
programmaverantwoordelijken”. 107
(…)
De inhoud van de ‘overige diensten’ als component van de systeemdiensten
wordt afgebakend door de definitie van systeemdiensten waartoe slechts die
diensten mogen worden gerekend die worden verricht uit oogpunt van de
betrouwbaarheid van de voorziening. Het gaat hierbij om voorzieningen die
voor iedere afnemer die op het net is aangesloten, zijn getroffen, ongeacht het
feitelijk gebruik dat van de voorzieningen wordt gemaakt. De directeur van de
Dte zal bij het vaststellen van de tariefstructuren en voorwaarden kritisch
bezien of alle diensten die als systeemdiensten worden gepresenteerd, werkelijk
een collectief karakter hebben. Zo nodig zal hij een nadere afbakening geven
aan de systeemdiensten”. 108
De Systeemcode regelt vervolgens nader de wijze waarop TenneT de systeemdiensten
uitvoert.
Dat
is
onder
meer
uitgewerkt
in
het
instrument
van
de

107
108

Kamerstukken II 1998/99, 26 303, nr. 3, p. 24 (MvT).
Kamerstukken II 1998/99, 26 303, nr. 7, p. 38.
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programmaverantwoordelijkheid (zie paragraaf 4.2.4). Daarnaast kan TenneT nog diverse
andere systeemdiensten verrichten. 109
Tegelijkertijd hebben beheerders van distributienetten onder meer de wettelijke taak om het
transport via de netten op doelmatige wijze te waarborgen (artikel 16 e.v. Elektriciteitswet).
Hiertoe moeten zij voldoende reservecapaciteit aanhouden (artikel 16 lid 1 onder d
Elektriciteitswet). De tarieven en overige voorwaarden voor het transport zijn wettelijk
bepaald. De netbeheerder onthoudt zich daarbij van iedere vorm van discriminatie (artikel 24
lid 3 Elektriciteitswet). In beginsel maakt het dus niet wie elektriciteit wil laten transporteren.
10.4

Mag een beheerder van distributienetten activiteiten ontplooien om de balans op het
netwerk te handhaven?

De vraag is of een beheerder van distributienetten zijn netten actief kan beheren, waarbij hij
productie, transport en consumptie integreert om de balans lokaal op het netwerk te
handhaven. Zoals hierboven uitgelegd is dit efficiënt als productie en gebruik aan het
distributienetwerk toenemen. Op dit moment verricht de distributienetbeheerder deze taken
niet of nauwelijks.
De taak om de elektriciteitsbalans op alle netten te handhaven, een onderdeel van de
systeemdiensten, is in artikel 16 lid 2 immers uitdrukkelijk aan TenneT toegewezen. Uit
artikel 16 lid 3 blijkt dat het beheerders van distributienetten (anderen dan de desbetreffende
netbeheerder) verboden is om een taak uit te oefenen als bedoeld in het eerste of tweede lid en
dat het derhalve aan anderen dan TenneT verboden is om systeemdiensten uit te voeren.
Dit blijkt ook uit de opbouw van de Elektriciteitswet (artikel 16). Eerst is in artikel 16 lid 1
een limitatieve opsomming van de taken van alle netbeheerders gegeven, zowel die van de
distributienetbeheerders als die van TenneT. Vervolgens noemt artikel 16 lid 2 een aantal
taken dat alleen aan TenneT toekomt, onder meer het verrichten van de systeemdiensten. Een
andere interpretatie van wat distributienetbeheerders wel en niet in het kader van actief
netbeheer mogen doen, sluiten wij overigens niet uit, gelet op het volgende.
Bij het aanleggen van de netten dient iedere netbeheerder maatregelen op het gebied van
lokale productie, vraagsturing en duurzame elektriciteit in overweging te nemen, waardoor de
noodzaak van vervanging of vergroting van de productiecapaciteit ondervangen wordt (artikel
16 lid 1 onder c Elektriciteitswet). Voorts zenden de gezamenlijke netbeheerders een voorstel
aan de raad van bestuur van de NMa inzake de voor hen jegens afnemers te hanteren
voorwaarden met betrekking tot de wijze waarop TenneT en de andere netbeheerders zich
jegens elkaar gedragen ten aanzien van de systeemdiensten (artikel 31 onder c
Elektriciteitswet). Dit zou inhouden dat beheerders van distributienetten niet actief de
elektriciteitsbalans op hun netten mogen handhaven.
De distributienetbeheerders hebben ook de wettelijke taak om reservecapaciteit aan te houden.
Volgens ons betreft dit overigens geen systeemdienst. De wetgever heeft daarbij primair
gedacht aan het aanhouden van voldoende transportcapaciteit. 110
Mogelijk dat daarover door de raad van bestuur van de NMa of door anderen anders wordt
gedacht. Dat sluiten wij niet uit, omdat bij de totstandkoming van de Elektriciteitswet 1998
109

Art. 1 onder p Elektriciteitswet: systeemdiensten zijn de diensten die de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet
uitvoert om het transport van elektriciteit over alle netten op een veilige en doelmatige wijze te waarborgen, om grootschalige
onderbrekingen van het transport van elektriciteit op te lossen, en om de energiebalans op alle netten te handhaven of te
herstellen.
110
Kamerstukken II 1997/98 25 621 nr. 3 (MvT); toelichting op art. 20, p. 33.
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actief netbeheer voor distributienetten nog nauwelijks een relevant onderwerp was. In die tijd
was distributie immers vooral eenrichtingsverkeer, van het hoogspanningsnet naar de
afnemers en was lokaal afstemmen van vraag en aanbod ook niet nodig.
Een instrument dat distributienetbeheerders in ieder geval wel ter beschikking staat, is het
weigeren van transporten. Een netbeheerder is weliswaar in beginsel verplicht om elektriciteit
te transporteren als daarom verzocht wordt (artikel 24 Elektriciteitswet). Deze verplichting
geldt echter niet als de netbeheerder redelijkerwijs geen capaciteit ter beschikking heeft. Deze
weigering moet de distributienetbeheerder met redenen omkleden (artikel 24 lid 2
Elektriciteitswet). Zie daarover ook paragrafen 4.3 en 8.1.
Een netbeheerder kan hiervoor algemene richtsnoeren opstellen (non-discriminatoir en
objectief) waarin hij aangeeft onder welke omstandigheden hij transporten zou kunnen
weigeren, bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is om een toename in de vraag op te vangen
(elektrisch vervoer). Het is echter maar een beperkt instrument. In het algemeen moeten
netbeheerders, als zij een transport weigeren, aangeven welke maatregelen zij zullen nemen
om de transportcapaciteit te verhogen zodat weigeren niet meer nodig is, en wat het tijdstip is
waarop deze maatregelen genomen zullen zijn.
Een ander instrument waarover de distributienetbeheerders juridisch zouden kunnen
beschikken is vraag en aanbod ‘te sturen’ met behulp van tariefdifferentiatie.
Het instrument van tariefdifferentiatie staat hen juridisch ter beschikking, omdat de door de
raad van bestuur van de NMa goed te keuren tarieven alleen de maximale tarieven betreffen.
Een netbeheerder mag in beginsel tarieven vragen die lager zijn dan de maximumtarieven
zoals door deze toezichthouder goedgekeurd of vastgesteld. Zie daarover ook paragraaf 11.5.
Dit biedt distributienetbeheerders ‘juridisch’ ruimte voor het benutten van tarieven om de
lokale vraag en aanbod op het distributienet beter in evenwicht te brengen. De netbeheerder
kan bijvoorbeeld kortingen geven op het capaciteitstarief, als de kleinverbruiker zich verbindt
om op bepaalde momenten al dan niet te produceren of al dan niet te gebruiken. Dat
netbeheerders alleen lagere tarieven mogen vragen dan door de toezichthouder bepaald, en
geen hogere tarieven, maakt inzet van dit instrument financieel-economisch minder
aantrekkelijk, temeer omdat in het maximumtarief maar een beperkte ‘winstmarge’ is
verdisconteerd. Het hanteren van lagere tarieven dan de door de toezichthouder goedgekeurde
of vastgestelde gaat immers direct ten koste van de omzet en de winst van de netbeheerder.
Aannemelijk is dat een netbeheerder dit instrument slechts gebruikt als er voor hem
kostenbesparingen tegenover staan.
10.5

Kan een beheerder van distributienetten elektriciteit opslaan in kader van actief
netbeheer?

Een beheerder van distributienetten mag geen elektriciteit produceren, verhandelen of leveren
(artikel 10b Elektriciteitswet). Dit verbod geldt ook voor een onderneming waarin de
beheerder een deelneming heeft. Een netbeheerder mag in ieder geval geen elektriciteit
opslaan om te verhandelen. Een distributienetbeheerder mag wel elektriciteit inkopen om
netverliezen te compenseren. 111 Wij zijn van mening dat zij dit ook kunnen doen van
kleinverbruikers die zelf elektriciteit opwekken. Deze hebben daarvoor dan geen
leveringsvergunning nodig.

111

Kamerstukken II 1998/99, 26 303, nr. 3, p. 25 (MvT).
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Mogelijk kan een netbeheerder elektriciteit opslaan ter uitvoering van zijn taken (artikel 16 lid
1 Elektriciteitswet), dus voor eigen gebruik, om voldoende reservecapaciteit voor het
transport van elektriciteit aan te houden, om verliezen te compenseren of om het transport via
de netten op doelmatige wijze te waarborgen.

Hoofdstuk 11 Tarieven voor distributie: aansluiting, transport en systeemdiensten
11.1

Inleiding

Netbeheerders maken kosten voor de aanleg en het in stand houden van de netwerken en voor
het verzorgen van transporten via deze netwerken. Deze kosten worden via de
transporttarieven verdeeld over de gebruikers van de netwerken. De wijze, waarop de tarieven
worden verdeeld, is belangrijk voor de positie van de verschillende groepen verbruikers. Van
deze verdeling gaan ook prikkels uit naar consumenten en producenten om op een bepaalde
manier gebruik te maken van de netwerken. Het kan hun gedrag bepalen, bijvoorbeeld waar
zij een installatie vestigen en hoe zij deze gebruiken. Daarnaast beïnvloedt het ook de
concurrentiepositie van verschillende groepen gebruikers van de netwerken ten opzichte van
elkaar, omdat het bepalend is voor de kosten.
Het is economisch efficiënt als de tarieven voor het transport van elektriciteit de door een
aangeslotene veroorzaakte kosten weerspiegelen. In dat geval gaan er prikkels uit naar alle
deelnemers van het systeem om de transportkosten zo laag mogelijk te houden. Dit is ook het
uitgangspunt van het Europese en het Nederlandse recht.
Verbruikers of lokale producenten noemen in de praktijk veelal de tarieven voor het transport
van elektriciteit als een belemmering voor het oprichten van een lokale duurzame
energievoorziening. De tarieven kunnen bovendien een belemmering vormen voor een
efficiënt gebruik van de netten.
Een en ander is aanleiding om hierna in hoofdlijnen het bestaande wettelijke tariefstelsel te
beschrijven.
11.2

Tariefstructuren en hoogte van de tarieven

Bij de transporttarieven worden verschillende elementen onderscheiden: de tariefstructuren en
de hoogte van de tarieven.
De tariefstructuren bepalen de activiteiten, die aan de basis liggen van de toerekening van de
kosten. Zo bepaalt de wet dat er aansluittarieven zijn, tarieven voor het transport van
elektriciteit en voor de systeemdiensten. Voorts wordt bepaald welke kosten aan deze
activiteiten kunnen worden toegerekend (welke kosten behoren tot de aansluitkosten, welke
tot de systeemdiensten). De kosten zijn dan toegewezen aan de verschillende activiteiten.
Vervolgens moeten die kosten worden doorberekend via de tariefdragers: de eenheden,
waarover de omslag van de kosten plaatsvindt. Voor elektriciteit kunnen dit bijvoorbeeld zijn
de gebruikte hoeveelheid elektriciteit (kWh), het gecontracteerd vermogen (kW) of het
maximaal verbruik. De tariefstructuren zijn opgenomen in de Elektriciteitswet en verder
uitgewerkt in de Tarievencode, die moet worden vastgesteld op voordracht van de
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netbeheerders. De raad van bestuur van de NMa (namens deze de Energiekamer) kan van de
voordracht afwijken. 112
De belangrijkste tarieven worden hieronder besproken. Dat is een aansluitingstarief, waarmee
de kosten van de aansluiting toegewezen worden, een transporttarief waarin de kosten van de
aanleg en instandhouding van de netten worden verdisconteerd en een tarief voor de
systeemdiensten.
11.3

Aansluittarieven

Iedereen die aangesloten wil worden op een elektriciteitsnet, moet een aansluittarief betalen
(artikel 28 leden 1 en 2) dat transparant, objectief en non-discriminatoir is.
Via de aansluittarieven worden de kosten doorberekend die samenhangen met de aansluiting
van producenten of consumenten aan het netwerk. Het tarief geldt in beginsel voor het
doorknippen van het net van de netbeheerder, het maken van een aansluiting vanaf dit punt
naar het onroerend goed van de aangeslotene en voor het maken van de beveiliging (artikel 28
lid 1 onder a, b en c Elektriciteitswet).
Als het gaat om afnemers die ook produceren, dan moeten de aansluittarieven transparant,
objectief en non-discriminatoir zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de kosten en baten
van de te onderscheiden technieken met betrekking tot duurzame energiebronnen, decentrale
productie en warmtekrachtkoppeling (artikel 28 lid 3 Elektriciteitswet). De aansluitingskosten
voor grootverbruikers zijn afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting. Deze kunnen in
hoge mate per aangeslotene verschillen.
11.4

Hoofdzaken transporttarieven (artikel 29 Elektriciteitswet)

In de transporttarieven mag de netbeheerder de kosten doorberekenen die worden gemaakt
voor de aanleg en de instandhouding van het netwerk en het transporteren van elektriciteit
over het netwerk. Omdat het hierbij gaat over een aanzienlijke kostenpost, die een groot deel
van de totale kosten beslaat, wordt er hierna op ingegaan. De transporttarieven worden in
tweeën opgedeeld: de transportafhankelijke kosten en de transportonafhankelijke kosten
(artikel 20 lid 3 Elektriciteitswet).
De transportafhankelijke kosten zijn onder meer de kosten voor de aanleg en instandhouding
van de netten en het transport daarover (onderdeel 3.2.2 onder a Tarievencode). Hieronder
vallen:
-

de vergoeding voor kosten als afschrijving van infrastructuur;
een redelijk rendement op het geïnvesteerde vermogen;
de kosten van aanleg en instandhouding van netinfrastructuur;
de kosten inkoop voor dekking van netverliezen; en
die van het oplossen van beperkingen en de handhaving van de spannings- en
blindvermogens.

112

Artt. 26b en 27 Elektriciteitswet.
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De transportonafhankelijke kosten zijn met name kosten die samenhangen met
administratieve functies, zoals de kosten voor onder meer het verwerken van meetgegevens,
voor het beheer van het aansluitregister en de kosten voor allocatie, reconciliatie en validatie,
voor het factureren, enzovoort. Deze worden hier verder niet behandeld.
11.5

Wijze van doorberekenen: onafhankelijk van plaats, afstand of tijd

Het tarief voor het transport heeft betrekking op de ontvangst van elektriciteit of het invoeden
van elektriciteit door een afnemer en is onafhankelijk van de plaats van afname en van
invoeding (artikel 29 lid 1 Elektriciteitswet). Het tarief wordt in rekening gebracht bij
afnemers die zijn aangesloten op een net dat wordt beheerd door een netbeheerder, dus bij een
ieder die een aansluiting heeft op het net van een netbeheerder. Het gaat derhalve om
producenten en verbruikers die zijn aangesloten op een openbaar net (zie paragraaf 5.1). De
tarieven kunnen verschillen voor de verschillende groepen afnemers.
Dat het tarief voor het transport onafhankelijk is van de plaats, afstand of tijd, strookt met de
opvattingen ten tijde van het concipiëren van de Elektriciteitswet. Destijds werd ervan
uitgegaan dat Nederland een koperen plaat zou zijn met ruim voldoende capaciteit voor alle
denkbare transporten. Vanuit die gedachte is het niet zinvol om afstand van het transport mee
te nemen in de tarieven. Dat een grotere afstand van het transport niet extra belast werd, werd
gezien als gunstig voor de concurrentie: een producent in Groningen zou bij gelijkblijvende
transportkosten voor de afnemers kunnen concurreren met een producent in Limburg.
Een lokale, duurzame energievoorziening kan baat hebben bij tariefdifferentiatie bij het
transport van elektriciteit. Deze kan een stimulerende factor zijn voor aangeslotenen om hun
gedrag aan te passen, bijvoorbeeld door uitstel van aanbod of vraag of door efficiënter met
elektriciteit om te gaan. 113 Onder tariefdifferentiatie verstaan wij hier tarieven die verschillen
naar tijd en/of naar plaats en/of naar afstand teneinde te komen tot een optimaal gebruik van
de netten.
In de huidige tariefstructuren voor het transport van elektriciteit is nauwelijks sprake van
tariefdifferentiatie naar tijd en naar plaats, zeker niet bij de distributienetten. Daarvoor biedt
de wet nauwelijks mogelijkheden. Een uitzondering is dat beheerders van distributienetten
tarieven kunnen verlagen voor groepen gebruikers, mits dit geschiedt op basis van nondiscriminatoire criteria. De vastgestelde tarieven betreffen immers een maximum waaronder
de netbeheerder kan blijven. 114
Voorts is er ruimte voor differentiatie op grond van de bevoegdheid van de raad van bestuur
van de NMa (de Energiekamer namens deze) om op verzoek van een netbeheerder van
vastgestelde tarieven en/of tariefmethoden af te wijken door een ontheffing te verlenen
(artikel 37a). Hiervan zijn ons geen voorbeelden bekend.
11.6

Wijze van doorberekenen van transportkosten: cascadetarief

De transportafhankelijke kosten worden via het cascadestelsel toegerekend aan verbruikers
(onderdelen 3.6 en 3.7 Tarievencode). Dat is toegestaan volgens de wet, die bepaalt dat de
113

Annelies Huygen, De consument en de (on)vrije elektriciteitsmarkt, in: ‘De congresbundel: ‘De consument en de andere
kant van de elektriciteitsmarkt’ (red. Simone Pront-van Bommel) met de bewerkte bijdragen van inleiders; najaar 2010’, p.
96 e.v. Deze bundel is gepubliceerd op de website van het Centrum voor Energievraagstukken UvA.
114
Art. 41b lid 1 Elektriciteitswet.
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tarieven kunnen verschillen al naar gelang het spanningsniveau van het invoeden dan wel
afnemen (onderdeel 29n lid 2 Tarievencode). Dit betekent kort gezegd dat de totale kosten per
spanningsniveau worden vastgesteld. Vervolgens worden ze omgeslagen over de afname aan
dat netwerk. De cascade houdt in dat de kosten van netwerken van hogere spanningsniveaus
worden toegerekend aan verbruikers op lagere spanningsniveaus, al naar gelang de afname
door dit niveau. Stel bijvoorbeeld dat er drie spanningsniveaus onderscheiden zouden worden,
in aflopende volgorde A (hoogspanning), B (middenspanning) en C (laagspanning). Gesteld
ook dat op netniveau B de helft zou worden afgenomen van de totale afname op netwerk A,
en op netwerk C de helft van de afname van B. Dan betalen de afnemers op niveau A de helft
van de transportafhankelijke kosten van netwerk A. Afnemers aan netwerk B betalen de helft
van de kosten van net A en de helft van de kosten van net B. Producenten aan netwerk C
betalen de totale kosten van netwerk C, de helft van de kosten van netwerk B en de helft van
de kosten van netwerk A.
11.7

Wijze van doorberekenen van de transportkosten: aan verbruikers

Alleen verbruikers moeten de transportkosten betalen (onderdeel 3.4.1b Tarievencode).
Producenten aan de hoogspanningsnetten zijn daar expliciet van vrijgesteld. Dit betekent dat
producenten geen transportonafhankelijke transportkosten betalen (onderdeel 3.4.1
Tarievencode elektriciteit, 24 februari 2009).
11.8

Tariefdragers

De tariefdrager bepaalt de eenheden, waaraan de transportkosten worden toegerekend.
Daartoe zijn de volgende tariefdragers bepaald: het gecontracteerde vermogen( kW); en/of het
maximaal gebruikte vermogen (per maand) (kW); en/of het verbruik van elektriciteit (kWh),
opgesplitst in laag- en normaaluren. Voor de verschillende groepen afnemers (ingedeeld naar
spanningsniveau) verschilt de verdeling over deze tariefdragers. Bij de kleinverbruikers gaat
het alleen om de doorlaatwaarde van de aansluiting (capaciteitstarief), maar bij
grootverbruikers gaat het meestal om een combinatie van de drie tariefdragers (onderdeel 3.7
Tarievencode).
11.9

Systeemdiensten

Het tarief van de systeemdiensten wordt geheven over het verbruik per kWh (onderdelen 4.3
Tarievencode). Hierin zijn onder andere inbegrepen de kosten van het regel- en
reservevermogen en de kosten van black-start-voorzieningen. Producenten hoeven dus niet
mee te betalen aan de systeemdiensten.
11.10 De toekomst: gevolgen
(beschouwingen)

voor

de

lokale,

duurzame

energievoorziening

Aan het bestaande tariferingsstelsel liggen de volgende grondbeginselen ten grondslag:
Toerekening alleen aan verbruik
De kosten van het transport van elektriciteit worden toegerekend aan de verbruikers. Dit is
verklaarbaar uit het verleden, waarbij Nederland gezien werd als één systeem, waarbij een
aantal grote producenten de voorziening op zich nam voor alle gebruikers.
De kosten die producenten aan het hoogspanningsnet veroorzaken, alleen al door het te
gebruiken, maar ook doordat netwerken versterkt moeten worden, worden hierdoor gedragen
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door verbruikers die echter geen invloed kunnen uitoefenen op deze kosten. Producenten
worden daarvoor niet zelf verantwoordelijk gesteld.
Omgekeerd is het aannemelijk dat de transportkosten in totaliteit lager worden, als een aantal
producenten zich vestigt aan het distributienetwerk. Zij worden daar niet voor beloond, omdat
de transportkosten immers alleen worden toegerekend aan verbruikers.
Cascadestelsel
Door middel van het cascadestelsel wordt een groot deel van de kosten van netwerken op een
hoger spanningsniveau doorberekend aan de verbruikers aan de distributienetten. Deze
betalen daarnaast de volledige kosten van de distributienetten. Een kenmerk van de lokale
duurzame energievoorziening is dat productie dicht bij de consumptie plaatsvindt. Hierdoor
zijn de transportkosten lager omdat de netverliezen lager zijn en andere netten minder
intensief worden gebruikt en dus ook minder snel uitgebreid moeten worden.. Volgens het
systeem betalen zij mee aan de transportkosten die worden veroorzaakt door producenten aan
het hoogspanningsnet. Dit is nadelig voor de concurrentiepositie van lokale producenten,
omdat kostenvoordelen, die door hun vestiging bereikt worden, niet aan hen worden
toegerekend. Wij menen dat verbruikers die elektriciteit dichtbij kopen bij lokale producenten,
hierdoor niet worden beloond voor het vermijden van transportkosten.
Vermogen als tariefdrager
Het vermogen is de tariefdrager bij de toedeling van de transportonafhankelijke kosten.
Vermogen is een statisch gegeven: de omvang van de aansluiting ligt in het algemeen voor
een geheel jaar vast, als het gaat om maximaal gecontracteerde hoeveelheid elektriciteit wordt
het soms per maand bepaald. Bij toepassing van dit criterium wordt ons inziens geen rekening
gehouden met veranderingen in vraag of aanbod aan het distributienet op bepaalde tijden.
Een onderdeel van slim netbeheer kan daarentegen zijn het beïnvloeden van de lokale vraag
en het lokale aanbod met als doel overbelasting van het distributienet tegen te gaan of om de
fysieke balans op het distributienet lokaal te handhaven (flexibiliteit). Daarvoor kan het
bijvoorbeeld nodig zijn dat niet alle bezitters van elektrische auto’s of warmtepompen deze
tegelijk opladen. Door dit soort flexibiliteit aan te brengen valt verzwaringen van het net te
voorkomen of uitstellen, die anders nodig is ingeval van dreigende (structurele) overbelasting.
Bij tarifering op basis van vermogen wordt geen rekening gehouden dit soort flexibiliteit.
Netbeheerders kunnen wel, zoals boven besproken, afspraken maken over lagere tarieven bij
bezitters van warmtepompen, als dit op transparante en non-discriminatoire voorwaarden
gebeurt. Dit gaat echter direct ten koste van de financiële positie van de netbeheerder, omdat
deze daar tegenover geen hogere tarieven kan vragen aan verbruikers die op spitsuren
gebruiken. Hanteren van lagere tarieven lijkt ons daarom geen reële optie voor netbeheerders
als sturingsinstrument om lokale vraag en aanbod op gezette tijden te beïnvloeden.
Tenslotte
Deze beginselen zijn in verband te brengen met de oorspronkelijke inrichting van de
elektriciteitsvoorziening. Daarbinnen vindt productie veelal plaats door grote centrales aan het
hoogspanningsnetten. Distributienetten zijn daarentegen daarbinnen vooral bestemd om de
eindverbruikers aan deze netten van elektriciteit te voorzien. Die inrichting van de
elektriciteitsvoorziening verandert nu geleidelijk alleen al vanwege een toename van de
productie aan het distributienet, en temeer ingeval nieuwe distributiemethoden en diensten
voor flexibiliteit in aanbod en vraag aan het distributienetten tot ontwikkeling zouden komen.
Het tariferingsstelsel is niet op deze ontwikkeling berekend en bevat geen stimulans voor
bevordering van die flexibiliteit.
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Hoofdstuk 12 Het met het slimme distributienet verwerven ICT-netwerk
12.1

Inleiding

Slimme netten kunnen alleen tot stand komen met toepassing van nieuwe geavanceerde
informatie- en communicatietechnieken (ICT), of het nu gaat om consumenten die massaal
actief en als prosument een elektriciteithuishouding gaan voeren, de daarmee samenhangende
vraagsturing van de elektriciteitsvoorziening, de integratie van een groot aantal lokale,
kleinschalige en verspreid liggende installaties voor opwek van duurzame elektriciteit, dan
wel om een verfijnd mechanisme voor balanshandhaving en de daarvoor vereiste flexibiliteit.
Een en ander is niet realiseerbaar zonder een continue en accurate gegevensuitwisseling
tussen betrokken markpartijen onderling, met behulp van een geavanceerd digitaal
datacommunicatiesysteem.
Het toekomstig distributiestelsel zal dus veel meer behelzen dan een louter fysiek netwerk dat
uit ijzer, koper en aluminium bestaat. Tevens zal het bestaan uit een zeer geavanceerd
complementair netwerk van datacommunicatieverkeer. Vooral wat betreft dit laatste, en niet
zozeer wat betreft het fysieke elektriciteitsnet, gaat er veel veranderen.
Dat ICT-netwerk maakt het elektriciteitdistributiestelsel intelligent. De toepassing van nieuwe
ICT en datacommunicatietechnieken zal naar verwachting leiden tot een sterke verwevenheid
van twee te onderscheiden netwerken, het fysieke elektriciteitsnetwerk en het daaraan
gekoppelde netwerk van informatiestromen dat via ICT-netwerken verloopt.
Het is denkbaar dat het bij het slimme elektriciteitsnet behorende ICT-net op verschillende
wijzen kan worden ingericht; als onderdeel van de bestaande elektriciteitskabels die mede
dienen voor het overbrengen van meetgegevens; over bestaande telecommunicatie- en/of
digitale netten die door anderen worden beheerd, en die (mogelijk) onder het bereik van de
Telecommunicatiewet (Tw) vallen; of nieuw aan te leggen ICT-netwerken, al dan niet door
netbeheerders, waarvan de status nader zal moeten worden vastgesteld.
Dit hangt sterk van de concrete omstandigheden van het geval af. Ter vaststelling daarvan
moeten er (tenminste) drie zaken beoordeeld worden.
De centrale vraag in dat verband is:
Is (daarnaast) sprake van een telecommunicatienetwerk of -dienst waarvoor
andere regels gelden? En is dan de Telecommunicatiewet van toepassing?
Aangezien voor de beantwoording van deze vraag de concrete omstandigheden van het geval
doorslaggevend zijn, kan deze vraag niet in zijn algemeenheid worden beantwoord. In deze
paragraaf zullen dan ook slechts de relevante criteria worden besproken, die in een concrete
situatie dienen te worden gehanteerd om tot een definitieve beoordeling te kunnen komen. Het
is aan de betrokken partijen om dit in een concreet geval te doen.
Men dient er op bedacht te zijn dat bij de opstelling van de Telecommunicatiewet geen
rekening is gehouden met de technische ontwikkelingen op het gebied van elektriciteit. Dit
betekent dat slechts op basis van enkele (vage) begrippen tot een voorlopige beoordeling kan
worden gekomen.
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De concrete casus zal derhalve - voor een definitieve beoordeling - aan de bevoegde autoriteit,
in dit geval OPTA (de Onafhankelijke Post en telecommunicatie Autoriteit) dienen te worden
voorgelegd. Uiteindelijk zal een gerechtelijk oordeel doorslaggevend zijn, indien over de
juistheid van de interpretatie van de bepalingen van de Telecommunicatiewet een geschil zou
ontstaan.
In dit verband wordt verwezen naar de Mededeling van het aanbieden van openbare
elektronische communicatieactiviteiten, waarin OPTA een nadere toelichting heeft gegeven
wanneer de Tw van toepassing is en een registratie van het betrokken netwerk en de diensten
bij OPTA dient plaats te vinden. Deze mededeling is te vinden op <www.opta.nl> en biedt
handvatten.
Op basis van de Tw dienen verschillende te onderscheiden stappen te worden genomen ter
beoordeling ‘of een slim net en slim communiceren om het net ook slim te kunnen benutten’
onder de reikwijdte van deze wet vallen. Dat is lastig en bepaald niet met zekerheid aan te
geven. Vandaar dat hierna uitvoerig de wettelijke regeling wordt beschreven om in ieder
geval daarmee handvatten te bieden.
12.2

Regelgevend kader: de Telecommunicatiewet (Tw); algemeen

De huidige Telecommunicatiewet wordt momenteel herzien naar aanleiding van de Europese
wijzigingsrichtlijnen. 115 In deze notitie wordt uit gegaan van de tekst, zoals die door de
wijzigingsrichtlijnen is aangenomen.
In de Telecommunicatiewet zijn globaal (voor zover hier relevant) vier regimes van regels te
onderscheiden:
I.

Regels die voor een ieder gelden, onafhankelijk van de vraag wat voor soort
netwerken of diensten er worden gebruikt of aangeboden. Deze regels zijn nu ook
al van toepassing op elektriciteit- en andere bedrijven. Dit betreft bijvoorbeeld
regels voor het versturen van spam via elektronische kanalen (artikel 11.7 Tw). In
dit rapport wordt hier verder niet op ingegaan.

II.

Regels die van toepassing zijn op elektronische communicatienetwerken. Hier is
met name het Besluit universele dienstverlening eindgebruikersbelangen van
belang. Dit besluit bevat een speciale regeling voor het toegang verkrijgen via
elektronische communicatienetwerken tot gegevens die zijn opgeslagen in de
randapparatuur van de abonnee of gebruiker van openbare elektronische
communicatiediensten dan wel gegevens wenst op te slaan in de randapparatuur
van deze abonnees of gebruikers (artikel 4.1). 116

III.

Regels voor aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken - en
diensten: dit betreft (voor zover hier relevant) de regels ten aanzien van de
registratieverplichting bij OPTA (Hoofdstuk 2 Tw), de zogenaamde graafrechten
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Richtlijn 2009/140/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot wijziging van Richtlijn
2002/21/EG, Richtlijn 2002/19/EG en Richtlijn 2002/20/EG, Pb EU L337/37. Deze wijzigingsrichtlijn treedt op 26 mei 2011
inwerking. Hoewel de nieuwe wet tot implementatie van deze richtlijn nog niet gereed is, wordt in deze notitie er van
uitgegaan dat de richtlijn reeds één op één is overgenomen. Zie voor de aanpassing van de Telecommunicatiewet:
Kamerstukken I 2010/11, 32549, nr. A. .
116
Deze bepaling zal worden verangen door een ruimere regeling in de Tw, nieuw art. 11.7a Tw (zogenaamde Cookiewet).
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(Hoofdstuk 5 Tw), speciale consumentenbescherming bepalingen (Hoofdstuk 7
Tw), de regels voor privacybescherming (Hoofdstuk 11Tw) en de regels ten
aanzien van interoperabiliteit en interconnectie (Hoofdstuk 6 Tw).
IV.

Regels voor aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken en diensten die door OPTA worden aangewezen ‘als hebbende aanmerkelijke
marktmacht’ (Hoofdstuk 6A Tw). Dit betreft een speciale regeling voor
ondernemingen met een economische machtspositie. Hierop wordt in deze
rapportage verder niet ingegaan.

De volgende definities en elementen zijn van belang voor de vraag of slimme netten en de
daarbij behorende diensten onder de reikwijdte van de Tw vallen.
12.3

Relevante definities

(i)

Elektronisch communicatienetwerk

De definitie van het elektronische communicatienetwerk is gewijzigd door de
Wijzigingsrichtlijn 2009/140/EG. De definitie luidt nu als volgt (zie artikel 1 sub 2 sub a):
‘de transmissiesystemen en in voorkomend geval de schakel- of
routeringapparatuur en andere middelen, waaronder netwerkelementen die niet
actief zijn, die het mogelijk maken signalen over te brengen via draad,
radiogolven, optische of andere elektromagnetische middelen waaronder
satellietnetwerken, vaste (circuit- en pakketgeschakelde, met inbegrip van
internet) en mobiele terrestrische netwerken, elektriciteitsnetten, voor zover
deze voor de overdracht van signalen worden gebruikt, netwerken voor radioen televisieomroep en kabeltelevisienetwerken, ongeacht de aard van de
overgebrachte informatie.’
Beziet men deze definitie, dan vallen elektriciteitsnetten er onder, voor zover deze worden
gebruikt voor het overbrengen van signalen (ongeacht de aard van de overgebrachte
informatie). Indien derhalve signalen worden getransporteerd over de elektriciteitsnetten
(bijvoorbeeld in het geval van de slimme meter) zal sprake kunnen zijn van een elektronisch
communicatienetwerk.
Openbaar communicatienetwerk
(ii)
De volgende vraag die zich dan aandient isof sprake is van een openbaar
communicatienetwerk. Dit is als volgt in de Wijzigingsrichtlijn 2009/140/EG gedefinieerd
(artikel 1 sub 2 sub c):
‘een elektronische communicatienetwerk dat geheel of hoofdzakelijk wordt
gebruikt om voor het publiek beschikbare elektronische communicatiediensten
aan te bieden ter ondersteuning van de overdracht van informatie tussen
netwerkaansluitpunten.’
De volgende (cumulatieve) elementen zijn derhalve relevant:
-

geheel of hoofdzakelijk;
voor het publiek beschikbaar (openbaar);
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-

elektronische communicatiediensten;
ter ondersteuning van de overdracht van informatie tussen netwerkaansluitpunten.

Deze verschillende onderdelen zullen hierna worden besproken. Indien niet aan al deze
elementen is voldaan, is geen sprake van een openbaar communicatienetwerk en valt het
netwerk buiten de reikwijdte van de Tw.
(iii)

Elektronische communicatiedienst

De definitie van dit begrip is niet gewijzigd door Wijzigingsrichtlijn 2009/140/EG en
daarvoor geldt nog steeds artikel 2 sub c Kaderrichtlijn (Richtlijn 2002/21/EG): 117
‘een gewoonlijk tegen vergoeding aangeboden dienst die geheel of hoofdzakelijk
bestaat
in
het
overbrengen
van
signalen
via
elektronischecommunicatienetwerken,
waaronder
telecommunicatiediensten
en
transmissiediensten op netwerken die voor omroep worden gebruikt, doch niet
de dienst waarbij met behulp van elektronische-communicatienetwerken en –
diensten overgebrachte inhoud wordt geleverd of redactioneel wordt
gecontroleerd. Hij omvat niet de diensten van de informatiemaatschappij zoals
omschreven in artikel 1 Richtlijn 98/34/EG, die niet geheel of hoofdzakelijk
bestaan uit het overbrengen van signalen via elektronischecommunicatienetwerken’
Dit artikel is als volgt omgezet in de (huidige) Tw (artikel 1 sub f):
‘gewoonlijk tegen vergoeding aangeboden dienst die geheel of hoofdzakelijk
bestaat
in
het
overbrengen
van
signalen
via
elektronische
communicatienetwerken,
waaronder
telecommunicatiediensten
en
transmissiediensten op netwerken die voor omroep worden gebruikt, doch niet
de dienst waarbij met behulp van elektronische communicatienetwerken en diensten overgebrachte inhoud wordt geleverd of redactioneel wordt
gecontroleerd. Het omvat niet de diensten van de informatiemaatschappij zoals
omschreven in artikel 1 van de notificatierichtlijn die niet geheel of
hoofdzakelijk bestaan uit het overbrengen van signalen via elektronische
communicatienetwerken’
Volgens de memorie van toelichting 118 op dit artikel is daarbij het volgende van belang.
Centraal staat dat de dienst geheel of hoofdzakelijk moet bestaan uit de overdracht van
signalen. Het gaat dus om een transmissiedienst. Diensten die met behulp van elektronische
communicatiediensten worden aangeboden en die inhoudelijke dienstverlening betreffen,
vallen niet onder dit begrip. Te denken valt, volgens de Memorie van Toelichting, aan
abonnee- informatiediensten of internetdiensten.
Ook diensten, zoals omschreven in artikel 1 Notificatierichtlijn I (Richtlijn 98/34/EG), zoals
laatstelijk gewijzigd door Notificatierichtlijn II (Richtlijn 2006/96/EG), die niet bestaan uit
het geheel of hoofdzakelijk overbrengen van signalen, vallen er niet onder. In artikel 1 van
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Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk
regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten, PB EG L 108/33.
118
Kamerstukken II 2002/03, 25 851, nr. 3, p. 89 (MvT).
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deze Notificatierichtlijn II wordt verwezen naar de Bijlage V. In deze Bijlage V (indicatieve
lijst) worden onder meer de volgende diensten genoemd die onder de reikwijdte van de
Notificatierichtlijn II vallen (en dus niet onder de Kaderrichtlijn): diensten met een materiële
inhoud, waarbij ook elektronische apparatuur wordt gebruikt: automaten (treinkaartjes en
bankbiljetten).
Daarnaast verwijst artikel 1 van de Notificatierichtlijn II naar diensten die via de
elektronische weg worden geleverd: een dienst die verzonden of ontvangen wordt via
elektronische apparatuur voor de verwerking (met inbegrip van digitale compressie) en de
opslag van gegevens, en die geheel via draden, radio, optische middelen of andere
elektromagnetische middelen wordt verzonden, doorgeleid en ontvangen.
Indien de dienst die in het geval van slimme netten, wordt geleverd een inhoudelijke
dienstverlening betreft of een dienst die via elektronische weg wordt geleverd, maar niet
geheel of hoofdzakelijk de transmissiedienst zelf betreft, zal geen sprake zijn van een
elektronische communicatiedienst. Indien geen sprake is van een elektronische
communicatiedienst, kan het onderliggende netwerk ook niet als een elektronisch
communicatienetwerk worden aangemerkt (zoals dit volgt uit de definitie van een openbaar
communicatienetwerk). In dat geval valt dus zowel de dienst als het onderliggende netwerk
buiten het bereik van de Tw.
(iv)

Openbaarheidsbegrip

Indien wel sprake is van een elektronische communicatiedienst en -netwerk, dient nog de
vraag te worden beantwoord of sprake is van een openbaar netwerk of openbare dienst.
Openbaarheid wordt in de Tw gebruikt om een onderscheid aan te brengen tussen het
gereguleerde kader en het niet-gereguleerde kader. Openbaarheid van een dienst (of netwerk)
speelt een centrale rol bij de vraag of bepaalde rechten en verplichtingen uit de wet (zie
hierboven: categorie III en IV) voor de aanbieder gelden. Voor niet-openbare diensten en
netwerken zijn slechts bij uitzondering regels opgenomen (zie hierboven de genoemde
categorieën I en II). De ratio hierachter is dat er minder noodzaak is voor het opleggen van
verplichtingen (en toezicht), indien een dienst of netwerk uitsluitend voor eigen gebruik (of
gebruik van een besloten gebruikersgroep) dient.
Artikel 1.1 sub g Tw bevat een wettelijke definitie van een openbare elektronische
communicatiedienst:
‘Een elektrische communicatiedienst die beschikbaar is voor het publiek.’
In de Tw is niet nader gedefinieerd wanneer een dienst beschikbaar is voor het publiek. In het
Europese regelgevend kader speelt hetzelfde begrip ‘openbaarheid’ een centrale rol, maar ook
daarin wordt dit begrip niet nader uitgewerkt. Het regelgevend kader biedt dus geen houvast
voor een nadere uitleg.
Uit wetsgeschiedenis blijkt dat daarmee in beginsel wordt bedoeld dat de betreffende dienst
door de betrokken onderneming aan een ieder wordt aangeboden en beschikbaar is voor een
ieder die van de dienst gebruik wil maken. Het feit dat de onderneming de dienst aan een
bepaalde groep gebruikers (bijvoorbeeld een bedrijf of overheidsinstelling) onder bijzondere

63

condities aanbiedt, is echter niet doorslaggevend. Een dergelijke dienst is alleen dan niet
openbaar in het geval dat de dienst niet ook aan andere gebruikers wordt aangeboden. 119
Ook de jurisprudentie biedt aanknopingspunten. In de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam
van 27 maart 2009 120 inzake het netwerk van Surfnet heeft de rechtbank overwogen dat nu
Surfnet haar netwerk en diensten slechts aan de aangesloten onderwijsinstellingen aanbood en
verder geen diensten aan anderen, geen sprake was van openbaarheid. Het betrof in de visie
van de rechtbank een beperkte gebruikersgroep (hoewel sprake was van 160 aangesloten
instellingen). De rechtbank concludeerde dat het netwerk niet is aangeboden aan en niet
beschikbaar is voor het algemene publiek. Dit was anders in de uitspraak van 31 juli
2008 121 waar de betrokken ondernemingen haar netwerk en diensten via haar website aan een
ieder aanbood.
Op basis van de specifieke omstandigheden dient te worden onderzocht of de diensten van de
elektriciteitsbedrijven niet in algemene zin aan het publiek worden aangeboden - voor zover
al sprake zou zijn van een elektronische communicatiedienst - aangezien het slechts een
service betreft aan de aangesloten elektriciteitgebruikers.
(v)

Ter ondersteuning van overdracht tussen netwerkaansluitpunten

Ten slotte moet de transmissie tussen “netwerkaansluitpunten” plaats vinden.
Netwerkaansluitpunten zijn als volgt gedefinieerd (artikel 1 lid 2 sub d Wijzigingsrichtlijn):
‘(NAP) het fysieke punt waarop een abonnee de toegang tot een openbaar
communicatienetwerk wordt geboden; in het geval van netwerken met schakelings- of
routeringsfuncties wordt het NAP bepaald door middel van een specifiek netwerkadres, dat
met een abonneenummer of -naam kan zijn verbonden.’
12.4

12.5

Samengevat betekent dit:
i.

indien niet geheel of hoofdzakelijk transmissiediensten maar inhoudelijke
dienstenworden aangeboden, die worden vervoerd over elektriciteitsnetten is
geen sprake van een elektronische communicatiedienst en daarmee ook niet
van een elektronische communicatienetwerk;

ii.

indien het elektronische communicatienetwerk en -dienst aan een gesloten
gebruikersgroep wordt aangeboden, kunnen deze netwerken niet als
‘openbaar’worden gekwalificeerd en is de Tw slechts voor speciale regels van
toepassing (regels categorie I en II).

Gevolgen van toepasselijkheid van de Tw

Indien wel sprake is van een openbaar communicatienetwerk en -dienst, dienen deze als
zodanig bij OPTA te worden geregistreerd (meldingsplicht). Voor de registratie dient (in de
meeste gevallen) een jaarlijkse vergoeding te worden betaald. Daarnaast geldt voor deze
netwerken onder meer een zogenaamde interconnectie-verplichting. Deze verplichting houdt
119

Kamerstukken II 2002/03, 25 851, nr. 3, p. 89 (MvT).
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globaal in dat er een verplichting tot koppeling van netwerken bestaat. Een
toegangsverplichting kan door OPTA slechts worden opgelegd, indien de aanbieder beschikt
over een zogenaamde aanmerkelijke marktmacht. Dit betreft een economische machtspositie
voor de betrokken, relevante markt (die zal dienen te worden gedefinieerd), hetgeen slechts
voor een zeer beperkt aantal aanbieders zal gelden. Hiervoor geldt een speciale procedure,
waarbij ook de Europese Commissie dient te worden betrokken.
Daarnaast gelden enkele algemene verplichtingen voor aanbieders van openbare elektronische
communicatienetwerken en -diensten, die zien op bepalingen ten aanzien van
consumentenbescherming (Hoofdstuk 7 Tw). Deze bepalingen zien bijvoorbeeld op
transparantieverplichtingen en regels ten aanzien van de beëindiging van overeenkomsten. De
aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken beschikken over zogenaamde
graafrechten (de aanleg van deze netwerken dienen onder voorwaarden te worden gedoogd).
Verder gelden - naast de Wet bescherming persoonsgegevens - enkele speciale regels voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van abonnees en gebruikers van het netwerk en
de dienst (algemene zorgplicht). Daartoe dienen de aanbieders de passende technische en
organisatorische maatregelen te treffen. Ook gelden speciale factuurregels en regels met
betrekking tot de verwerking van locatiegegevens.
Ten slotte gelden enkele regelingen voor het aanbieden van elektronische
communicatienetwerken op grond van het Besluit universele dienstverleningen (artikel 4.1).
Dit betreft bepalingen, die het misbruik van gegevens die zijn opgeslagen in randapparatuur,
moeten tegen gaan.

Hoofdstuk 13 Vrij baan voor Pilots?
13.1

Inleiding

Overheden, netbeheerders en marktpartijen kunnen in het kader van pilots voor slimme netten
bestaande wet- en regelgeving als een belemmering ervaren. Voor deze pilots kan het van
groot belang zijn welke ontheffings- en uitzonderingsmogelijkheden bestaan.
Ontheffingen en uitzonderingen zijn soms mogelijk op grond van de Elektriciteitswet, zoals
de hiervoor besproken uitzonderingen inzake installaties, particuliere netten en tarifering.
Uitzonderingen kunnen ook worden gemaakt op basis van Crisis- en herstelwet (Chw).
Vooral de voorziening uit de Chw die voor “innovatie” is voor pilots voor slimme netten van
belang. Deze lichten wij hierna nader toe.
Innovatieve lokale energie projecten kunnen in aanmerking komen voor plaatsing op de
zogeheten Bijlage II bij de Chw. Deze voorziening is geregeld in Afdeling 2 Hoofdstuk 2
Chw (experimenteerartikelen artikel 2.4 en volgende Chw) en biedt mogelijkheden tot het
afwijken van bestaande wetten.
De Chw kent daarnaast ook nog andere bijzondere voorzieningen, zoals die van de
gebiedsaanwijzing en tot versnelde uitvoering van woningbouwprojecten, al dan niet met
versoepeling van milieu- en andere omgevingsnormen (Afdelingen 1 en 6 Hoofdstuk 2 Chw).
Deze blijven verder buiten beschouwing, omdat deze volgens ons niet direct van belang zijn
voor lokale duurzame energievoorzieningen en de daarbij behorende distributiesystemen.
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13.2

Voorwaarden om in aanmerking; innovatie

Voorwaarde voor aanwijzing op basis van Afdeling 2 Hoofdstuk 2 Chw is in ieder geval, dat
sprake is van een innovatieve ontwikkeling. Dat moet de aanvrager/projectleider aannemelijk
maken. Het kan daarbij om een breed scala van projecten gaan; het begrip innovatie is verder
niet gedefinieerd en hoeft ook niet beperkt te blijven tot alleen technische innovaties.
Het zou ons inziens zowel om toepassing van nieuwe technieken als om nieuw soort
organisatie/samenwerkingsvormen en marktmodellen kunnen gaan.
Voorts moet de toepassing van deze voorziening ter bestrijding van de economische crisis en
de realisatie van duurzaamheid dienen. Vooral het laatstgenoemde criterium is in dit verband
van belang.
13.3

Reikwijdte

Met de aanwijzing op basis van Afdeling 2 Hoofdstuk 2 Chw, waar het hier om gaat, kan een
uitzondering op bepalingen uit de in de Chw genoemde wetten worden gemaakt.
Uitzonderingen zijn mogelijk met betrekking tot de Woningwet, de Wet Ruimtelijke ordening,
maar ook de Elektriciteitswet en de Warmtewet. Uitzonderingen op toepassing van de Gaswet
zijn daarentegen volgens de Chw niet toegestaan.
Met toepassing van Afdeling 2 Hoofdstuk 2 Chw kan in het kader van pilots voor slimme
netten afgeweken worden van elektriciteitwetgeving. Te denken valt bijvoorbeeld aan een
uitzondering op de verplichtingen die voor netbeheerders bij en krachtens de Elektriciteitswet
gelden. Ook zou het kunnen gaan bepalingen inzake tarifering, de vereiste splitsing van de
verschillende soorten elektriciteitsbedrijfsactiviteiten (zie paragraaf 5.5) en dergelijke. Dit is
mogelijk voor zover daarbij de bindende bepalingen van de Europese (elektriciteits)wetgeving
in acht worden genomen.
Vaak blijft een verzoek tot toepassing van deze uitzondering echter in de praktijk beperkt tot
bepalingen die bij of krachtens de Wet ruimtelijke ordening of Woningwet zijn gesteld, in het
bijzonder artikel 122 Woningwet. Inzet kan daarbij zijn de mogelijkheid om strengere normen
inzake energie-efficiëntie en duurzame elektriciteit te stellen ten aanzien van bouw en gebruik
van bouwwerken dan nu mogelijk is op basis van de regels die bij en krachtens de Woningwet
zijn gesteld. Deze kunnen anders niet opgelegd worden vanwege de beperkingen die artikel
122 Ww kent. Overigens biedt de Woningwet zelf ook een uitzonderingsmogelijkheid, die
voor zover wij konden nagaan, nauwelijks toepassing vindt. Voor deze rapportage is dit
verder niet direct van belang.
Een eventuele uitzondering van de genoemde bestaande wetgeving geschiedt bij inwilliging
van het verzoek door aanpassing van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (een
algemene maatregel van bestuur) (artikel 2.4 Chw) (wat in tranches gebeurt). De betreffende
voorziening heeft reeds voor een aantal benoemde projecten/innovaties toepassing gevonden
bij de eerste tranche van de Chw in paragraaf 3 van het Besluit (Stb. 2010, nr. 289).
Het valt overigens moeilijk in te schatten welke uitzonderingen met betrekking tot slim
distributiebeheer bij het Besluit uitvoering Chw uiteindelijk kunnen en zullen worden
toegestaan. Dat heeft te maken met het feit dat de wettelijke criteria zeer ruim zijn en met het
feit dat op dit moment nog maar weinig innovaties op basis van Afdeling 2 Hoofdstuk 2 Chw
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zijn aangewezen en de wet verder geen beperkingen en eisen voor toepassing van deze
voorziening noemt.
13.4

Overige

De werking van de Chw is gesteld tot 1 januari 2014. Maar er zijn plannen om deze wet
definitief te maken. Het is mogelijk dat na aanwijzing van de innovaties de looptijd daarvan
ligt na tot na 1 januari 2014, mits voor die tijd aangewezen.
Bovendien ligt er een wetsvoorstel tot aanpassing van de Chw. 122

Hoofdstuk 14 Slotbeschouwingen
14.1

Achtergrond: veranderingen energievoorziening zorgen voor “smart grids”

De elektriciteitsvoorziening verandert. Zij verduurzaamt en wordt groen; Europese en
nationale wet- en regelgeving stellen daartoe klimaat- en milieudoelstellingen. Nieuwe
energievoorzieningen worden mogelijk door de toepassing van nieuwe technieken. Nieuwe
samenwerkingsvormen komen op en nieuwe spelers met nieuwe contracten betreden nieuwe
markten. Verandert het huidige ontwikkelingsniveau van het distributiestelsel niet, dan blijft
over als enig alternatief het verzwaren van de distributienetten en het fors uitbreiden van hun
transportcapaciteit. Met andere woorden, geen lokale groene energievoorziening zonder een
‘slim’ distributiesysteem.
Achter die blijde verwachting verschuilt zich de werkelijkheid, dat een goed functionerend
distributienet vereist is om mogelijk te maken, dat op enig moment een producent elektriciteit
kan produceren die geleverd wordt aan de gebruiker van de opgewekte elektriciteit. De mate
waarin de veranderingen gestalte kunnen krijgen, is voor een groot deel afhankelijk van het
beschikbare distributiesysteem. Dit systeem moet voldoende toegesneden zijn zowel op een
efficiënte aansluiting van vele lokale installaties voor opwek van duurzame energie, als op het
goed opvangen van fluctuaties in invoeding en afname van zonne- en windenergie met
handhaving van de balans op het net. Zonder een “smart grid” geen nieuwe ontwikkelingen,
zonder nieuwe ontwikkelingen geen “smart grid”.
Een slim distributienet voor en door verschillende betrokkenen maakt een goede afstemming
van lokale opwek van duurzame energie en daarop afgestemde afname mogelijk, door een
faciliterende dan wel stimulerende rol. Het zal moeten blijken hoe groot de behoefte daaraan
is.
122

Kamerstukken I2010/11, 32588 nr. A, (Wetsvoorstel).
Art. 2.4, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In de aanhef wordt «Commissie van de Europese Gemeenschappen» vervangen door: Europese Commissie.
2. In onderdeel a wordt na «Elektriciteitswet 1998» ingevoegd: voor zover dat geen gevolgen heeft voor de opbrengst van de
energiebelasting, bedoeld in de Wet belastingen op milieugrondslag.
3. De onderdelen c tot en met k worden geletterd d tot en met l.
4. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
c. de Waterwet. Daarover valt het volgende in de MvT te lezen:
“De mogelijkheid om af te wijken van de Elektriciteitswet 1998 is niet beperkt. Indien wordt afgeweken van de artikelen 31c,
95a en 95c van de Elektriciteitswet 1998 kan dat directe gevolgen hebben voor de opbrengsten van de in de Wet belastingen
op milieugrondslag opgenomen energiebelasting. Dit gaat in tegen het kabinetsbeleid zoals uiteengezet in de brief aan de
Tweede Kamer van 9 november 2009 (Kamerstukken II 2009/10, 31 209, nr. 101). De toevoeging in artikel 2.4, eerste lid,
onderdeel a, van de Crisis- en herstelwet strekt er toe dat slechts kan worden afgeweken van de Elektriciteitswet 1998 indien
dit geen gevolgen heeft voor de opbrengst van de energiebelasting.”
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Een “smart grid” is een slim functionerend distributiesysteem voor elektriciteit. Het gaat om
meer dan het beheer van kabels, leidingen en pijpen inclusief aansluitingen. Een slim
functionerend distributiesysteem is breder. Dit omvat ook de benodigde dienstverlening
omtrent gegevensbeheer van verbruik en productie van energie gerelateerd aan een bepaalde
aansluiting. Dit staat ten dienste van lokale duurzame energievoorzieningen en energieefficiëntie. Met het begrip “systeem” wordt tot uitdrukking gebracht dat implementeren van
slimme technieken in het net nog niet leidt tot slim ‘gebruik’ van het net. Bij slim gebruik
komt vooral aan op wat betrokken partijen met die nieuwe slimme technieken doen en mogen
doen en dat wordt in belangrijke mate bepaald door de veranderingen aan het distributienet in
vraag en aanbod zoals hiervoor omschreven.
Het bestaande distributiesysteem moet dus slim worden, maar wel met inachtneming van de
essentiële waarborgen uit het (energie)recht. Deze waarborgen betreffen onder meer rechten
van consumenten op privacy, leveringszekerheid, recht op vrijheid van leverancierskeuze en
een redelijke prijs.
Bij de ontwikkeling van een slim functionerend distributiesysteem voor elektriciteit zijn
verscheidene categorieën partijen betrokken met ieder uiteenlopende posities en belangen bij
slimme netten: overheden, verbruikers - variërend van grootzakelijk verbruikers via regionale
coöperaties tot individuele huishoudens - producenten, leveranciers, distributienetbeheerders,
technische en commerciële dienstverleners, projectontwikkelaars. Voor goed begrip van de
functie die slimme netten kunnen vervullen is het van belang inzicht te hebben in de
verschillende posities van betrokkenen en hun belangen. Diverse soorten verbruikers hebben
diverse mogelijkheden om slim gebruik te maken van de distributienetten.
14.2

De centrale vraag van het onderzoek: inzicht en handvatten voor de praktijk

De veranderingen in de elektriciteitssector hebben grote gevolgen voor toepassing van
bestaande wet- en regelgeving voor elektriciteitsdistributienetten. De betekenis van wet- en
regelgeving voor slimme netten is vaak onduidelijk.
Centraal in dit rapport staat de vraag wat de belangrijkste voorwaarden en tevens de
mogelijkheden en beperkingen zijn voor slimme elektriciteitsnetten volgens de bestaande weten regelgeving.
Dit rapport gaat aan de hand van verschillende relevante kwesties in op de vragen uit de
praktijk van de lokale duurzame energie-initiatieven en de veranderingen op het gebied van
de slimme distributiesystemen. Het antwoord op de vragen werden gegeven nadat de
relevantie en de achtergrond van de vraag scherp worden gesteld. Wat kan en mag van de
huidige wet- en regelgeving en wat betekent dit voor betrokkenen en de praktijk van de
slimme energievoorziening? De meest opvallende bevindingen uit het rapport en een aantal
conclusies komen hierna aanbod. Voorts wordt nog stilgestaan bij de betekenis daarvan voor
pilots van slimme gasnetten.
Wij sluiten Deel 2 daarbij af met enkele ‘persoonlijke’ slotbeschouwingen en treden daarbij
hier en daar buiten onze ‘opdracht’ om het bestaande juridische kaders voor smart grids te
beschrijven. Wij zullen uitdrukkelijk aangeven waar wij dit doen. Hierna volgen enkele
slotbeschouwingen van onze kant.
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14.3 Slimme netten: wat, waarom, wie, waar en de rekening
“Smart grids” zijn distributienetten, die betrokkenen - netbeheerders, (lokale) producenten,
verbruikers, leveranciers, allerhande soorten bestaande en nieuwe dienstverleners - actief in
staat stellen flexibel om te gaan met de vraag naar en het aanbod van elektriciteit. Een
aansluiting op het slimme net faciliteert interactie tussen marktpartijen
(“tweerichtingsverkeer”): er kan worden ingevoed en er kan worden afgenomen. De
toepassing van ICT en datacommunicatietechnieken verweeft het fysieke elektriciteitsnetwerk
en het daarmee gekoppelde netwerk van informatiestromen dat via internet en andere ICTnetwerken verloopt; het energienetwerk wordt daarmee ‘intelligent’. Om deze afstemming te
realiseren zal actief netbeheer nodig zijn met balanshandhaving op lokaal niveau.
Er kan sprake zijn van belangentegenstellingen tussen de diverse betrokken partijen. De
daaraan verbonden wettelijke posities zullen mede bepalend zijn voor het daadwerkelijk
benutten van de slimme energievoorzieningen. Aangeslotenen op het net moeten bereid zijn
flexibel om te gaan met vraag en aanbod; zij kunnen daartoe wettelijk niet gedwongen worden.
De wet dient daartoe wel voldoende mogelijkheden te bieden om ‘slim gebruik’ van netten
mogelijk te maken.
Het is gebleken dat het bestaande wettelijk stelsel op vele punten ruimte aan marktpartijen
laat om zelf aanvullende services in huis te halen en afspraken te maken over (afstemming)
van vraag en aanbod.
Beperkingen betroffen vooral de wettelijke taken van distributienetbeheerder die limitatief
zijn vastgelegd en bovendien alleen door hem mogen worden uitgeoefend.
De productie en handel in elektriciteit zijn daarentegen vrij. In beginsel kan iedereen
produceren en verhandelen, ook kleinverbruikers. Levering aan kleinverbruikers is, op een
aantal voor smart grids belangrijke uitzonderingen na, onderhevig aan een vergunningsregime
die lokale samenwerking onverlet laat.
De wettelijke regeling van netbeheer biedt beperkte ruimte voor wat wij actief netbeheer
noemde. Openbare netbeheerders hebben speciale rechten en plichten met uitsluiting van
anderen. Zij hebben wettelijk een limitatieve taakopdracht. Het waarborgen van de veiligheid
op het net staat centraal in het huidige Nederlands distributienetbeheer. In deze constellatie
lijkt een belangrijke belemmering te liggen voor netbeheerders om diensten voor het slim
gebruik van de energievoorziening te realiseren.
Actief netbeheerder is nu niet of slechts in beperkte mate voor de regionale netbeheerder
toegestaan. In dit rapport is nader beschreven wat wel en niet tot de huidige taak van de
regionale netbeheerder valt te rekenen. Het stelt bovendien aan de orde dat bepaalde (nieuwe)
activiteiten van actief netbeheer mogelijk aan de markt kunnen of moeten worden overgelaten
(bijvoorbeeld delen van het datacommunicatieverkeer en het lokaal afstemmen van vraag naar
en aanbod van elektriciteit).
Het bieden van systeemdiensten voor de balanshandhaving is wettelijk voorbehouden aan
TenneT. TenneT hanteert in dat kader onder meer het “papieren” marktsysteem van
programmaverantwoordelijkheid als mechanisme om balanshandhaving op het landelijk
hoogspanningsnet te waarborgen. TenneT bepaalt de verrekening van de tekorten en
overschotten aan elektriciteit en biedt daartoe de datacommunicatie. Daarnaast verricht
TenneT ook nog andere systeemdiensten.
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Voorts concluderen wij dat het bestaande wettelijke tariferingsstelsel weinig prikkels kent om
aangeslotenen hun gedrag doen te veranderen en om hun vraag daarbij deels van het lokale
aanbod afhankelijk te stellen.
Een uitzondering geldt voor die gevallen waarin ontheffing is verleend om netbeheerder aan
te wijzen, anders gezegd voor een zogeheten particuliere net. Vanwege een recent ingediend
wetsvoorstel tot implementatie van de Europese Derde Elektriciteitsrichtlijn, is deze
mogelijkheid om een slim distributiestelsel voor een LDE te creëren voor de nabije toekomst
van beperkte betekenis geworden.
Directe lijnen zijn een andere uitzondering op het openbare net. Alleen een directe lijn tussen
een aangeslotene op het net of een aansluiting van een installatie op het net kunnen als directe
lijn worden aangemerkt. Deze uitzondering heeft overigens in de praktijk eveneens een zeer
beperkte betekenis.
Netbeheerders hebben een centrale positie in de verrekening van lokale opwek door het
systeem van “salderen”: elektriciteit die op een bepaald moment wordt opgewekt en ingevoed
op het netwerk, wordt verrekend met elektriciteit die op een ander moment wordt verbruikt.
Bij salderen rekent de leverancier uiteindelijk de verbruiker/producent wettelijk verplicht af
(tot een bepaald maximum) op het saldo van wat hij heeft afgenomen aan elektriciteit en het
resterende eigen opgewekte elektriciteit dat hij op het net heeft ingevoed gedurende een
bepaalde periode. De consument bespaart dus leveringskosten jegens zijn leveranciers op
basis van deze salderingsregeling.
Salderen kan daarnaast de fiscale positie van de lokale opwekker gunstig beïnvloeden. Dit
fiscale effect ontstaat eveneens bij opwek en verbruik “achter de meter”.
Deelname aan een slim distributiesysteem veronderstelt een aansluiting op het net. Daarnaast
dienen partijen verzekerd te zijn van het transport van elektriciteit op die momenten dat
daaraan behoefte bestaat bij zowel verbruik als opwek. Om aansluiting en transport te
realiseren dan wel te verhinderen zijn technische mogelijkheden voor handen die tegen
betaling beide mogelijk maken. Van de technische faciliteiten springt de “slimme meter” in
het oog. Dit is een klein onderdeel van de ICT-voorzieningen ten dienste van het slimme
energiedistributiesysteem. Aan deze meter worden verschillende functies toegedacht voor
verschillende partijen met het oog op verschillende doeleinden.
Distributietarieven worden in rekening gebracht voor categorieën aansluitingen en deze
omvatten de aansluiting, het transport en de systeemdiensten. Het vermogen bepaalt het tarief
van de aansluiting. Het tarief voor transport is onafhankelijk van plaats of de afstand.
Verbruikers aan de distributienetten betalen ook voor de kosten van netwerken op een hoger
spanningsniveau. Verbruikers betalen daarnaast de volledige kosten van het distributienet. Het
tarief voor de systeemdiensten is gebaseerd op het verbruik per kWh. Producenten hoeven
niet mee te betalen aan de systeemdiensten en transport. Wij menen dat deze
verrekeningssystematiek niet is afgestemd op de ontwikkeling van vele productie-installaties
op lokaal niveau.
Zonder slimme ICT-systemen geen slim energiedistributiesysteem. Een relevante vraag is, is
in hoeverre de ICT-infrastructuur en diensten die worden gebruikt en aangeboden voor
slimme netten onder de reikwijdte van de Telecommunicatiewet kunnen vallen. De concrete
omstandigheden van het geval zullen hier doorslaggevend zijn. Dit rapport bracht ook deze in
kaart.
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14.4

Slimme gasdistributienetten

Vragen en in dit rapport beschreven veranderingen rondom het bestaande juridische kader
voor slimme netten gaan vooral over elektriciteitssector en in mindere mate over de gassector.
Pilots voor slimme netten hebben meestal betrekking op de eerstgenoemde. Dit is reden
waarom het rapport tot slimme elektriciteitsnetten is beperkt. 123 We sluiten echter af met
enkele opmerkingen over wat onze bevindingen in dit rapport ook voor de gassector zouden
kunnen betekenen.
Slimme regionale gasnetten zouden gelet op de (innovatieve)ontwikkelingen vooral dienen
om lokale opwek en verbruik van biogas uit biomassa (zelfstandig gas micro grid), of om
invoeding van biogas op het ‘openbare’ regionale gasnet te faciliteren. Voor invoeding op het
openbare net, moet biogas volgens bestaande gaswetgeving en contractuele aansluit- en
transportvoorwaarden die (regionale) netbeheerders hanteren, door de invoerder opgewerkt
worden tot gas met dezelfde kwaliteit als dat van het Groningse aardgas. Vragen en discussies
over lokale duurzame gasvoorzieningen hebben veelal op deze kwestie betrekking.
Als bij pilots voor slimme gasdistributienetten beperkingen en onzekerheden worden ervaren,
lijken deze naar alle waarschijnlijkheid veelal op die welke in de elektriciteitssector aan de
orde zijn: het recht op aansluiting en transport, de interpretatie van het begrip ‘net’ en
‘installatie’, de (on)mogelijkheden voor exploitatie van een particulier net, het vereiste van de
leveringsvergunning 124 en dergelijke. ‘Oplossingen en antwoorden’ voor slimme
gasdistributienetten zullen dan vaak lijken op die voor vergelijkbare gevallen in de
elektriciteitssector.
Anders dan in de elektriciteitssector is de salderingsregeling niet van toepassing. Veel vragen
uit de sector met betrekking tot slimme elektriciteitsnetten gingen vooral over deze regeling,
en op de (on)mogelijkheid van verbruikers om zelf opgewekte elektriciteit (kosten-efficiënt)
aan anderen te leveren (bijvoorbeeld aan de buurman).
Beperkingen en onzekerheden met betrekking tot het juridische kader voor slimme regionale
gasdistributiesysteem zijn deels van andere orde. Anders dan bij elektriciteit zijn ‘geïsoleerde’
kleine gasnetwerken (zelfstandige gas micro grids) die niet zijn aangesloten op het openbare
123

Vgl. CBS, Hernieuwbare energie in Nederland 2009, Den Haag/Heerlen 201, p. 31; zie verder het rapport van Michelle de
Rijcke, Cindy Ribbe, Annelieke Beukenkamp, De ontwikkeling van ruw biogas en groengas, Onderzoek naar juridische
mogelijkheden en belemmeringen, Den Haag april 2011, dat in opdracht van het Agentschap NL is geschreven. Dit rapport is
niet gepubliceerd. Inmiddels is er een wetsvoorstel verschenen met onder meer ten doel distributie van biogas dat (nog) niet
is opgewerkt tot de kwaliteit van aardgas uitdrukkelijk buiten het bereik van de Gaswet te brengen. Zie Wetsvoorstel
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van
elektriciteit en gas, Kamerstukken II 2011/12, 32 814 , nr. 1:
Art. II A,
Artikel 1, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:
. b. gas:
1e. aardgas dat bij een temperatuur van 15° Celsius en bij een druk van 1,01325 bar in
gasvormige toestand verkeert en in hoofdzaak bestaat uit methaan of een andere stof die vanwege haar eigenschappen aan
methaan gelijkwaardig is en
2e. stof die:
- is opgewekt in een productie-installatie die uitsluitend gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen of
- is opgewekt in een hybride productie-installatie die gebruik maakt van zowel hernieuwbare als fossiele energiebronnen en
- bij een temperatuur van 15° Celsius en bij een druk van 1,01325 bar in gasvormige toestand verkeert en in hoofdzaak
bestaat uit methaan of een andere stof die vanwege haar eigenschappen aan methaan gelijkwaardig is voor zover het mogelijk
en veilig is deze stof overeenkomstig hoofdstuk 2 te transporteren;.
MvT, p. 38 (Artikel II onderdeel A): “Netwerken waar bijvoorbeeld ruw biogas in worden getransporteerd dat nog moet
worden opgewerkt tot “aardgas-kwaliteit” vallen buiten de reikwijdte van deze definitie.”
124
Art. 43 Gaswet.
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netmogelijk. Dit is technisch realiseerbaar. Bovendien biedt de bestaande gaswetgeving
weliswaar geen expliciete duidelijkheid daarover, maar verbiedt deze dit ook niet.
Hetzelfde geldt voor de vraag welke regels op deze ‘zelfstandige’ gas micro grids van
toepassing zijn, bijvoorbeeld of dan ook sprake kan zijn van een gasnet waarvoor in beginsel
een netbeheerder moet worden aangewezen. Gelet op de ruime definitie van een gasnet
volgens artikel 1 van de Gaswet, kan dat volgens ons wel het geval zijn, tenzij sprake is van
een ‘gasinstallatie’.
Uit de wetsgeschiedenis valt af te leiden dat dit mogelijk is, mits dit gas aan bepaalde in de
wet genoemde kwalificaties voldoet. 125 Gas is in de Gaswet ruim gedefinieerd en daar kan
ook biogas onder vallen. 126 Die kwalificaties zijn: dat het gaat om een stof die bij een
temperatuur van 15° Celsius en bij een druk van 1,01325 bar in gasvormige toestand verkeert
en in hoofdzaak bestaat uit methaan of een andere stof die vanwege haar eigenschappen aan
methaan gelijkwaardig is. 127 De samenstelling en het gehalte methaan van biogas kan, mede
afhankelijk van het type productieproces, verschillen.
Als de Gaswet inderdaad van toepassing is, heeft dit vergaande consequenties voor lokale
distributiesystemen voor biogas. Daarop zijn dan alle bepalingen van toepassing inzake
netbeheer, tarifering, aansluiting en de vereiste leveringsvergunning, die in de regel is vereist
voor levering aan kleinverbruikers/consumenten. 128 Sommige bepalingen zijn vervolgens
voor biogas uitdrukkelijk uitgezonderd, zoals de wettelijke administratieverplichtingen voor
het gasbedrijf. 129
In het geval dat de Gaswet van toepassing is, kan mogelijk een ontheffing voor het lokale
slimme biogasdistributienet worden gevraagd om dit als particulier net te exploiteren. Er is
gerede kans dat dit net in aanmerking komt voor een ontheffing van de Minister van EL&I
voor een particulier net (zolang de bestaande regeling daarvoor blijft gelden) (zie paragraaf
5.5).
14.5

Resumé

De wet- en regelgeving stellen lokale initiatieven voor vragen. Het kunnen toepassen van de
handvatten voor slimme netten in de praktijk vergt kennis van de wet- en regelgeving, maar
vereist bovendien inzicht in de ontwikkeling van de energievoorziening.
125

Art. 1 lid 1 onder d Gaswet: “gas: stof die bij een temperatuur van 15° Celsius en bij een druk van 1,01325 bar in
gasvormige toestand verkeert en in hoofdzaak bestaat uit methaan of een andere stof die vanwege haar eigenschappen aan
methaan gelijkwaardig is.”
Art. 1 lid 1 onder d Gaswet: “gastransportnet: niet tot een gasproductienet behorende, met elkaar verbonden leidingen of
hulpmiddelen bestemd of gebruikt voor het transport van gas, met inbegrip van hulpmiddelen en installaties waarmee
ondersteunende diensten voor dat transport worden verricht, behoudens voor zover deze leidingen en hulpmiddelen gelegen
zijn binnen de installatie van de afnemer.”
Anders: het rapport, De ontwikkeling van rub biogas en groengas, Onderzoek naar juridische mogelijkheden en
belemmeringen, p. 10: De Gaswet is niet van toepassing. Het rapport verwijst daarbij naar de Europese Derde Gasrichtlijn
(Richtlijn 2009/73/EG).
Mogelijk is de reikwijdte van de Gaswet ruimer blijkt te zijn dan die van de Derde Gasrichtlijn. Europese en nationale
wetgeving is op dit punt niet duidelijk.
126
Kamerstukken II 1998/99, 26 463, nr. 3 (MvT) p.28: “Hoewel de richtlijn alleen over aardgas spreekt is dit wetsvoorstel
gezien de toenemende productie van ander gas ook van toepassing op ander gas dat aan dezelfde kwalificaties voldoet, zoals
biogas en stortgas. Deze soorten gas worden soms in de normale gasdistributieleidingen opgenomen en volgen bij het
transport en de levering eenzelfde traject als aardgas. Dit gas dient dus ook van een kwaliteit te zijn die het mogelijk maakt
dat het door de gasleidingen getransporteerd kan worden.”
127
Zie voor een overzicht van de samenstelling van biogas:
<https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/224773/1/paper.pdf>
128
Art. 43 Gaswet.
129
Art. 32 lid 9 Gaswet.
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Ieder voorbeeld van een lokaal initiatief kent concrete omstandigheden die in het specifieke
geval doorslaggevend zullen zijn. De ontwikkeling van het begrip ‘smart grids’ staat niet toe
om de vraag of een specifiek voorbeeld algemene gelding heeft, positief dan wel negatief te
beantwoorden. In dit rapport geeft een overzicht van de relevante criteria besproken die in een
concrete situatie dienen te worden gehanteerd om tot een definitieve beoordeling te kunnen
komen. Het is aan de betrokken partijen om dit in een concreet geval te doen. Het rapport
beoogt daarmee de betrokken partijen tot steun te zijn in hun eigen belangenafweging en
besluitvorming.
Technische ontwikkelingen op het gebied van steeds compactere en duurzamere vormen van
eigen opwek en distributie, duurzaamheideisen, milieubewustzijn, de drang tot
zelfvoorziening, het zeker stellen van leveringszekerheid, kostenbewustzijn, verlangen tot
rendement op het eigen gebruik, vormen allemaal aanleidingen en oorzaken voor de verdere
ontwikkeling van slimme distributiesystemen.
Wij trekken als conclusie dat wet- en regelgeving hiermee niet altijd gelijke tred houden. Dit
hoeft voor de praktijk niet bezwaarlijk te zijn, al zal dat in belangrijke mate afhangen van de
positie van betrokken partijen en de daarmee samenhangende belangen.
De praktijk laat zien dat mogelijkheden onverlet blijven.
Tenslotte, de veranderingen van de elektriciteitsvoorziening zijn reëel. Het onderzoek
“Handvatten voor toepassing van Wet- en Regelgeving in smart grids pilots” biedt directe
mogelijkheden voor lokale initiatieven om zelf bij te dragen aan die veranderingen. Echter
niet aan alle door betrokken ervaren hindernissen in de praktijk zal hiermee een einde komen.
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