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Voorwoord
Voor u ligt de rapportage betreffende handvatten wet- en regelgeving voor projecten rond
intelligente elektriciteitsnetten. Deze is gemaakt in opdracht van het AgentschapNL.
Het doel van de opdracht is:
Projectuitvoerders en andere stakeholders inzicht geven in de Nederlandse en
Europese wet- en regelgeving bij het toepassen van intelligente netten.
Tegen de achtergrond dat:
Wet- en regelgeving een belemmering kan vormen bij toepassingen van intelligente
netten. Zo kan bijvoorbeeld onduidelijk zijn welke ruimte de bestaande wet- en
regelgeving biedt voor experimenten en projecten. AgentschapNL wil de uitvoerders
van projecten en andere stakeholders handvatten bieden bij het omgaan met de weten regelgeving en de mogelijke interpretaties hiervan bij de planning, het ontwerp en
de realisatie van projecten voor intelligente netten.
Aanleiding voor dit rapport zijn de vele vragen die in de praktijk leven met betrekking tot het
juridisch kader van slimme netten. Deze vragen zijn voor deze rapportage geïnventariseerd.
Bij het opstellen van dit rapport hebben wij kunnen voortbouwen op het werk van de
Taskforce Intelligente Netten. In het discussiedocument ‘Op weg naar intelligente netten in
Nederland’ is de problematiek inzake intelligente netten helder uiteengezet en zijn de keuzes
die gemaakt moeten worden duidelijk beschreven. Van de inzichten van de Taskforce hebben
wij in deze rapportage gebruik gemaakt.
Gedurende het uitvoeren van de opdracht zijn we begeleid door een klankbordgroep, waarin
zitting hebben de heer R. de Bruijne van AgentschapNL, de heren drs. E.J. ten Elshof, drs. P.J.
Aubert van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de heer mr.
E.P. Brouwer van de NMa. Wij danken de klankbordgroep voor het opbouwende commentaar,
voor het meedenken en voor het corrigeren van eerdere rapportages. De inhoud van het
rapport komt geheel voor onze rekening. Dat geldt zeker voor de uitleg van de wet- en
regelgeving. De klankbordgroep heeft ons alle vrijheid gegeven om onze eigen interpretaties
te kiezen en toe te passen. Dit betekent ook dat de leden van de klankbordgroep de gekozen
opvattingen niet noodzakelijkerwijze delen.
De conceptversie van deze rapportage is besproken in een bijeenkomst met een aantal
betrokkenen bij de pilots. Wij danken ook hen voor hun inzet en betrokkenheid. Hun inbreng
is ook verwerkt.
Veel dank gaat uit naar Anne van Toor die als studente-assistente bij het Centrum voor
Energievraagstukken UvA op uitstekende wijze onderzoekwerkzaamheden heeft verricht ten
behoeve van beide delen van dit rapport.
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Deel 1
Handvatten voor toepassing van Wet- en Regelgeving in
smart grid pilots
Hoofdstuk 1 Inleiding
Deze rapportage geeft handvatten inzake wet- en regelgeving aan partijen die direct betrokken
zijn bij de ontwikkeling en implementatie van “intelligente netten” (smart grids of slimme
netten). Daartoe geeft het rapport een inzicht in de achtergrond van een aantal cases in Deel 1
en voorts een verdiepingsslag in Deel 2. Aangezien de vragen van betrokkenen uit de praktijk
vooral betrekking hebben op de distributie van elektriciteit en daarmee op slimme
elektriciteitsnetten, zijn deze handvatten in de eerste plaats daarvoor geschreven.
Dit hoofdstuk schetst de achtergronden van deze opdracht, de doelgroep, het onderwerp en de
methodiek van de rapportage, en het sluit af met de opzet van het rapport.
1.1

Achtergrond: pilots met slimme netten

Betrokkenen bij de pilots zijn onder meer diverse overheden, verbruikers - zoals grootzakelijk
en kleinzakelijk verbruikers en huishoudens - producenten van energie, leveranciers,
netbeheerders, projectontwikkelaars en nieuwe dienstverleners.
In dit rapport worden de termen slimme netten, intelligente netten en smart grids door elkaar
heen gebruikt. Ze worden gezien als synoniemen. ‘Slim’, ‘intelligent’ of ‘smart’ wil zeggen
dat de distributienetten worden uitgerust met een ICT-laag. Hierdoor worden allerlei
toepassingen mogelijk. Er kan op een groot aantal plaatsen in het netwerk worden gemeten,
deze data kunnen worden verwerkt en gekoppeld aan andere data. Op grond daarvan is
interactie tussen eindgebruikers, de netbeheerder en energietoepassingen mogelijk en kan er
worden ingegrepen in de lokale energievoorziening.
Deze ‘slimheid’ kan op allerlei manieren worden ingezet. Het kan de energie-efficiëntie en
besparingen bevorderen en het biedt de kans om nieuwe toepassingen aan te bieden die
voorheen niet mogelijk waren, zoals informatieverstrekking, afrekenen aan de hand van het
moment van het verbruik of het lokaal afstemmen van vraag en aanbod. Ze kan voorts worden
ingezet voor het garanderen van de stabiliteit en om ervoor te zorgen dat niet iedereen op
hetzelfde moment elektriciteit afneemt, maar dat het gebruik wordt gespreid over de tijd. Dit
laatste wordt belangrijk als het gebruik van elektriciteit sterk toeneemt, bijvoorbeeld vanwege
de uitbreiding van het elektrisch vervoer of het gebruik van warmtepompen. Het slimmer
maken van het netwerk voorkomt dan (gedeeltelijk) dat de netten verzwaard moeten worden.
Lokale energieopwekking kan bovendien beter worden ingepast.
Deze omschrijving ligt in lijn met de definitie van de Taskforce Intelligente Netten. Deze
omschrijft slimme (of intelligente) netten als volgt:
“Essentieel in het begrip ‘intelligent net’ is het ontstaan van tweerichtingsverkeer
tussen energiegebruikers onderling en met producenten. Dankzij de toevoeging van
(ICT-)technologie is het mogelijk om energiestromen beter te controleren, te sturen en
te beheren. Hierdoor ontstaan er mogelijkheden om:
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•
•
•
•
•
•

Vraagrespons bij gebruikers te activeren;
Decentrale opwekking en opslag van energie beter in te passen;
Nieuwe producten, diensten en markten te ontwikkelen;
De flexibiliteit van het energiesysteem (met name elektriciteit) te verhogen;
Investeringen in infrastructuur te beperken of uit te stellen;
De betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening te waarborgen. 1

De pilots, waar dit rapport over gaat, zijn pilots waarin gebruik wordt gemaakt van slimme
netten. Vrijwel alle pilots met slimme netten vinden plaats in het kader van de realisatie van
een lokale duurzame energievoorziening. Bij deze energievoorzieningen wordt lokaal
duurzame elektriciteit geproduceerd en ingevoed op het net. Daarnaast is er vaak een toename
van het verbruik door de inpassing van elektrisch vervoer en/of warmtepompen. Er wordt dan
ervaring opgedaan met afstemming van lokale opwek op het (toenemende) verbruik. Dit is
een verandering omdat bestaande distributienetten traditioneel alleen gericht zijn op verbruik
(eenrichtingsverkeer). Productie aan en invoeding op distributienetten komt nu nog maar
beperkt voor.
In de praktijk geven partijen die betrokken zijn bij pilots vaak aan dat zij juridische
belemmeringen ondervinden bij ontwikkeling en implementatie van slimme netten. Dit uit
zich ook in de vele vragen die in de praktijk leven met betrekking tot het juridisch kader van
slimme netten. Deze zijn voor dit rapport geïnventariseerd (zie in het bijzonder hoofdstuk 3
van Deel 1). De ervaren belemmeringen worden benoemd en er wordt nagegaan in hoeverre
er, binnen het huidige juridische kader, oplossingen voorhanden zijn voor de ervaren
problemen.
Uit de rapportage blijkt dat juridisch soms meer mogelijk is dan in eerste instantie wordt
gedacht. Daarnaast zijn de ervaren belemmeringen soms niet juridisch van aard, maar
financieel, economisch of gedragsmatig. Op deze aspecten gaat deze rapportage niet in.
1.2

Context van de cases

Veranderingen in de energiesector makken ‘slimme’ netten lokaal mogelijk. Technische
ontwikkelingen op het gebied van steeds compactere en duurzamere vormen van eigen opwek
en distributie, duurzaamheideisen, milieubewustzijn, de drang tot zelfvoorziening,
leveringszekerheid, kostenbewustzijn, verlangen naar rendement op het eigen gebruik zijn
daarvoor belangrijke ontwikkelingen. Deze houden de verdere ontwikkeling van slimme
distributiesystemen in gang. Wet- en regelgeving houden hiermee geen gelijke tred. Dit hoeft
voor de praktijk niet altijd bezwaarlijk te zijn. De praktijk laat ook zien dat mogelijkheden
onverlet blijven. Dat neemt niet weg dat bestaande wet- en regelgeving soms ook serieuze
hindernissen bieden voor een ‘slimme’ energievoorziening.
Centraal in de rapportage staan de distributienetten. In de toekomst moeten deze de
betrokkenen - netbeheerders, (lokale) producenten, verbruikers, leveranciers, allerhande
soorten dienstverleners - actief in staat stellen flexibel en efficiënt om te gaan met de lokale
vraag en het lokale aanbod van elektriciteit. Dit moet gebeuren met inachtneming van de
essentiële waarborgen van het nationale en Europese recht, zoals het recht op vrije toetreding
tot de markt.

1

Taskforce Intelligente Netten, op weg naar intelligente netten in Nederland, p. 5, 18 en 19.
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1.3

Doelgroep

Doelgroep van deze rapportage zijn de diverse betrokkenen bij pilots, die zich richten op het
slim maken en het slim benutten van energienetten. Dit kunnen allerlei pilots zijn, zoals pilots
gesubsidieerd door de centrale of lokale overheid, of geheel gefinancierd door deelnemers.
Betrokken partijen zijn onder meer diverse overheden, verbruikers - variërend van
grootzakelijk verbruikers tot huishoudens - producenten, leveranciers distributienetbeheerders
en projectontwikkelaars. Zij hebben uiteenlopende belangen en posities bij slimme netten.
1.4

Wet- en regelgeving en de interpretatie daarvan

Deze rapportage geeft een overzicht van de belangrijkste mogelijkheden en beperkingen voor
pilots met slimme netten volgens bestaande wet- en regelgeving.
Niet altijd is er een duidelijk antwoord op vragen over de betekenis van de wetgeving,
jurisprudentie, literatuur of van beleidsdocumenten inzake (aspecten van) slimme netten. Dat
heeft in belangrijke mate te maken met de omstandigheid dat wet- en regelgeving in een tijd
zijn opgesteld waarin van slimme distributienetten nog geen sprake was. Hierdoor zijn weten regelgeving niet daarop toegesneden. In de wetsgeschiedenis zijn dan ook geen
aanknopingspunten te vinden voor toepassing op slimme netten.
Deze onduidelijkheden in wet- en regelgeving worden in dit rapport benoemd. Waar dat
mogelijk is, zullen wij oplossingen aandragen. Deze oplossingen komen regelmatig voort uit
onze interpretatie. Wij kunnen ons niet baseren op eerdere toepassingen in soortgelijke
situaties, omdat die er niet waren. Dit betekent dat geregeld slechts op basis van enkele (vage)
begrippen tot een voorlopige beoordeling wordt gekomen. Wij zullen in dit rapport steeds
aangeven wat er in wet- en regelgeving staat, en wat onze interpretatie is. Of deze
interpretatie ook gevolgd zal worden door de overheid en de rechterlijke macht, weten wij
niet. Dat zal in de praktijk moeten blijken.
Er kunnen - gelet op het voorgaande en gelet op de aard van de opdracht van het
Agentschap NL - geen rechten aan deze rapportage worden ontleend jegens bevoegde
overheden, alsmede in relatie tot (andere) marktpartijen. Concrete casus moeten op
zichzelf worden beoordeeld.
1.5

De reikwijdte van de rapportage

Het juridisch kader is in de eerste plaats beschreven voor distributie van elektriciteit en
daarmee voor slimme elektriciteitsnetten. De vragen van betrokkenen en uit de praktijk
hebben vooral op deze netten betrekking.
Daarbij gaat het vooral om de nationale wet- en regelgeving, zoals de Elektriciteitswet en de
daarop gebaseerde lagere wetgeving, zoals de Technische Codes. Soms is het nodig ook te
verwijzen naar Europees recht om een toelichting en om eventuele geconstateerde hiaten ‘in
te vullen’.
De beschrijving van het juridisch kader voor slimme netten beperkt zich tot bestaande wet- en
regelgeving, signaleert eventuele knelpunten, maar bevat geen aanbevelingen tot aanpassing.
Het rapport gaat voorts in op de nog niet in werking getreden nieuwe wetgeving voor slimme
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meters. Ook wordt verwezen naar de inmiddels in het Staatsblad verschenen wetten
‘Marktmodel’ (Stb. 2011, 130) 2 en ‘Voorrang voor duurzaam’ (Stb. 2011, 11). 3
1.6

Vragen uit de sector en (overheid)praktijk (methodiek)

De vragen, die ten grondslag liggen aan deze rapportage, zijn ontleend aan diverse casus,
contacten met marktpartijen en in belangrijke mate aan de workshops tijdens het congres
‘Intelligente netten’ van het Agentschap NL d.d. 18 januari 2011.
Een aantal casus hebben wij in bewerkte en in niet herleidbare vorm opgenomen in hoofdstuk
2 ter illustratie van wat in de praktijk aan de orde is.
Voorts zijn diverse eerdere onderzoeken die binnen het Centrum voor Energievraagstukken
UvA en TNO zijn verricht, bepalend geweest voor de keuze van de onderwerpen.
1.7

Opzet van de rapportage

Dit rapport bestaat uit twee delen.
Deel 1 bestaat naast deze inleiding (hoofdstuk 1) uit een aantal casus met vragen (hoofdstuk 2)
en een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden, voorzien van een korte
toelichting (hoofdstuk 3). Dit is een korte behandeling van een aantal handvatten, die in Deel
2 aan de orde komen.
Deel 2 (een afzonderlijk deel) bestaat uit twee onderdelen. Onderdeel A bevat een
beschrijving van relevante ontwikkelingen voor de totstandkoming van slimme netten, de
kenmerken van slimme netten en van de positie en belangen van betrokken partijen.
Onderdeel B bevat een diepgaande uitwerking van in Deel 1 behandelde handvatten.
Daarnaast komt een aantal andere onderwerpen aan de orde. Knelpunten die niet vanuit de
praktijk naar voren zijn gebracht, maar volgens ons wel relevant waren voor het juridisch
kader van slimme netten, worden daarin besproken.

Hoofdstuk 2 Voorbeelden van cases
Om de problematiek te illustreren, schetsen wij in dit hoofdstuk een viertal casus, waarin wij
praktijkervaringen bij elkaar brengen. Bij iedere pilot bespreken we de doelen, de organisatie,
de betrokkenen, en stellen we juridische kwesties en andere knelpunten aan de orde.
Deze casus zijn door ons bewerkt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Iedere casus is
een mengvorm van verschillende voorbeelden uit de praktijk en is dus op zichzelf niet
voorgekomen.
2

Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de
werking van de elektriciteits- en gasmarkt (‘Marktmodel’). Deze wet is deels werking getreden, zie Stb. 2011,
130 en Stb. 2011, 203.
3
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 (‘Voorrang voor
duurzaam’). Bij Koninklijk Besluit van 27 december 2010 (Stb. 2011, 11) is bepaald dat de artikelen inzake de
verbetering van de werking van de gasmarkt op 1 april 2011 in werking zullen treden. De nota van toelichting bij
dit besluit vermeldt dat de overige artikelen en onderdelen naar verwachting overwegend op 1 juli 2011 van
kracht worden. Dit laatste is geregeld bij afzonderlijk koninklijk besluit, zie Stb. 2011, 203.
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De casus dienen als inspiratiebron voor partijen die met slimme netten werken of willen
werken. Ze geven voorbeelden van vragen die kunnen opkomen bij projecten met slimme
netten. Soms zijn die vragen in de praktijk al beantwoord, soms niet. Het doel is louter het
schetsen van projecten met slimme netten en niet het beantwoorden van de vragen, die daarbij
opkomen. We gaan daar in hoofdstuk 2 niet verder op in. De beantwoording van de meeste
juridische kwesties uit dit rapport komt in de rest van de rapportage aan de orde.
Wij behandelen hieronder vier casus:
1.
2.
3.
4.

De realisatie van een energiezuinige wijk;
Een onderwijscomplex; verscheidene ‘te koppelen’ gebouwen
slim net;
Een parkeerplaats met laadpalen;
Gezamenlijk verbruik op een groot bedrijven- en woongebied.

via

een

Pilot 1 Realisatie van een energiezuinige woonwijk
1.

Inleiding: achtergrond en doelstellingen

Een nieuw te bouwen wijk moet voldoen aan ambitieuze duurzaamheiddoelstellingen van een
gemeente. In de wijk met 3.000 nieuw te bouwen woningen moeten de bewoners “aangenaam
duurzaam” kunnen wonen. De gemeente formuleert de uitgangspunten voor deze aanpak.
Voor de wijk gelden concrete doelstellingen met betrekking tot duurzame opwekking en
vermindering van het energiegebruik. De wens is om een smart grid aan te leggen.
Hieronder komen verschillende aspecten aan bod: de betrokken partijen, de techniek (huidig
en toekomstig), voorwaarden en risico’s, het groeikarakter en de samenwerkingsvorm. Het
stuk sluit af met de bijzondere mogelijkheden van de Crisis- en herstelwet (Chw).
2.

Partijen en de techniek van een integrale energievoorziening

De gemeente is initiatiefnemer van het project en zij maakt afspraken met de provincie, het
waterschap en een netbeheerder. Partijen beogen een intensieve samenwerking. Besloten
wordt tot de oprichting van een Lokaal Duurzaam Energie Bedrijf (LDEB).
De centrale partij in dit project is de toekomstige bewoner. Omdat de woonwijk nog gebouwd
dient te worden, zijn de bewoners nog niet bekend. Dit houdt voor deze fase van het project in
dat de gemeente de toekomstige bewoner vertegenwoordigt. Zij behartigt de belangen van
deze bewoners.
De gemeente heeft in dit project in belangrijke mate een sturende rol, ter behartiging van de
publieke belangen. Wet- en regelgeving zijn mede bepalend voor de rol die de gemeente kan
vervullen.
De wijk wordt duurzaam gebouwd met een integrale energievoorziening. Warmte-koudeopslag, micro-WKK’s en warmtepompen vormen onderdeel van de energievoorziening; voor
aardgas is geen plaats. De energiestromen worden geoptimaliseerd om kostenefficiënt een
vermindering van het energieverbruik te realiseren. Daarbij worden vraag en aanbod groen en
slim op elkaar afgestemd. Bij dit ‘slimme pakket’ aan energievoorzieningen hoort een slim
energienet. Het gaat daarbij volgens betrokkenen ook en vooral om een slim elektriciteitsnet,
zodat vraag en aanbod van elektriciteit lokaal op elkaar afgestemd kunnen worden.
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Het gebruik van zonnepanelen, zeker in combinatie met nog allerlei andere te treffen energieefficiënte maatregelen per woning, kan op gezette tijden tot een overschot aan elektriciteit
leiden, per woning of zelfs in de wijk als geheel. Er is dan meer elektriciteit beschikbaar dan
de eigenaren/gebruikers van de zonnepanelen op dat moment voor eigen verbruik nodig
hebben.
3.

Dynamisch groeimodel

De woonwijk moet kunnen ‘groeien in duurzaamheid’. Dit houdt in dat bepaalde duurzame
maatregelen later moeten kunnen worden aangebracht. Het is de bedoeling dat de wijk niet
alleen zelfvoorzienend is, maar in 2030 ook energieleverend is.
De energievoorziening van de wijk moet ook over 30 jaar nog functioneren. Niet alleen de
‘harde’ onderdelen van het net, maar ook de bijbehorende ICT-laag dient zodanig ontworpen
te worden dat (on)voorzienbare aanpassingen tegen lage kosten mogelijk zijn.
In het begin zal in de wijk de nadruk liggen op verbruik van de lokaal opgewekte energie.
Later zullen bewoners niet alleen slechts afnemers, maar ook leveranciers zijn, en wellicht
zelfs aan derden (niet-bewoners) leveren. Het verbruik in de wijk wordt door de bewoners
onderling afgestemd. Voor deze ontwikkelingen dient - letterlijk en figuurlijk - de ruimte
beschikbaar te zijn.
4.

Crisis- en herstelwet (Chw)

De gemeente moet zich houden aan de wet. Dit houdt voor dit project in dat in het
bestemmingsplan weliswaar aangegeven mag worden dat een (duurzame) woonwijk
gerealiseerd zal worden, maar dat specifieke eisen niet mogen worden vastgelegd. De
gemeente zou dit wel wensen. Wetgeving omtrent de ruimtelijke ordening en de Woningwet
staan hieraan in de weg. Vooral artikel 122 Woningwet legt restricties op: de gemeente mag
niet contracteren over zaken die zijn geregeld in de Woningwet en de daarop gebaseerde
regelgeving. De reikwijdte van dit artikel is groot. En oplossing zou gevonden kunnen worden
in de werking van de Crisis- en herstelwet.
Voorwaarde voor aanwijzing op basis van Afdeling 2 Hoofdstuk 2 Chw is in ieder geval dat
sprake is van een innovatieve ontwikkeling. Dit moet aannemelijk worden gemaakt door de
gemeente/verzoeker. Voorts moet de toepassing van deze voorziening uit de Chw dienen ter
bestrijding van de economische crisis en de realisatie van duurzaamheid. Hiertoe moet het
project bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu worden aangemeld.
5.

Voorwaarden en risico’s

Voor een succesvolle realisatie van het project gelden de nodige voorwaarden. De meest in
het oog springende voorwaarde is de noodzaak tot een financieel en maatschappelijk
verantwoorde afweging van lasten en baten. De gemeente zal definitief groen licht voor het
project geven, indien de LDEB een financieel gedegen onderbouwing kan laten zien.
Ook de (toekomstige) bewoners hebben hun voorwaarden: betaalbaarheid, leveringszekerheid
en betaalbaarheid moeten zijn gegarandeerd en de privacy van het individuele gebruik moet
beschermd zijn.
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Een groot project kent grote en kleine risico’s. De gemeente moet daar een afweging maken,
zo nodig op basis van extern advies. Relevante juridische kwesties zijn:
• wie mogen onder welke voorwaarden slimme meters plaatsen en waartoe kunnen deze
dienen (zie Deel 2, hoofdstuk 9);
• Gegevensbeheer en privacy (zie Deel 2, hoofdstuk 9);
• Welke diensten mogen netbeheerders en andere partijen leveren om vraag en aanbod
in de wijk (op het net) op elkaar af te stemmen? Dit is onder meer aan de orde als
afnemers hun overschot aan opgewekte elektriciteit op het net willen invoeden (zie
Deel 2, hoofdstukken 6 en 7);
• Hebben aangesloten huishoudens het recht op invoeding van zelf opgewekte
elektriciteit? Kunnen zij deze ook leveren aan anderen, bijvoorbeeld hun buurman?
Als dat mag, welke voorwaarden gelden daarvoor? Is bijvoorbeeld de
salderingsregeling van toepassing en hebben zij een leveringsvergunning nodig? (zie
Deel 2, hoofdstukken 6 en 7).
Voor partijen die op het slimme net zijn aangesloten, is van belang om van nieuwe handelsen leveringsmogelijkheden gebruik te kunnen maken en daarmee ook om het slimme net
‘slim’ te kunnen benutten. Voor huishoudens is het van belang om extra inkomsten uit de zelf
opwekte elektriciteit die zij over hebben te kunnen verwerven en met de zelf-opwek zoveel
mogelijk kosten te kunnen besparen. In dat kader is het volgende van belang:
•
•
•

•

6.

Welke mogelijkheden hebben huishoudens om zelf opgewekte elektriciteit die zij niet
verbruiken te salderen met elektriciteit die zij op andere momenten van een
leverancier inkopen? (zie Deel 2, hoofdstuk 6);
Welke mogelijkheden hebben huishoudens om onderling en/of aan anderen te leveren,
bijvoorbeeld aan de buurman, bijvoorbeeld omdat zij méér produceren dan dat zij
gebruiken of omdat zij niet willen salderen? (zie Deel 2, hoofdstuk 7);
Kan daartoe tussen percelen een lijn worden aangelegd die valt buiten de zeggenschap
van de netbeheerder en de regels die voor distributienetten gelden, wat tot
aanmerkelijke kostenvoordelen zou kunnen leiden? (zie Deel 2, paragrafen 5.4 tot en
met 5.7);
En in dat verband: wanneer zijn zij energiebelasting en BTW verschuldigd? (zie Deel
2, hoofdstuk 6).
Netbeheerders

Bij deze wijk speelt de netbeheerder een belangrijke rol. Voor deze zijn relevante vragen over
pilots met slimme netten:
•
•
•

Heeft de regionale netbeheerder de plicht c.q. het alleenrecht om de wijk aan te sluiten?
(zie Deel 2, paragraaf 10.3);
Kunnen afnemers speciale technische voorzieningen eisen, bijvoorbeeld met
betrekking tot te plaatsen slimme meters? (zie Deel 2, paragraaf 9.4);
Wat moet de capaciteit van het netwerk zijn? Moet deze erop berekend worden dat
alle bewoners een elektrische auto en een warmtepomp nemen en deze tegelijkertijd
benutten, of kan de capaciteit kleiner worden? Kan de netbeheerder in dat geval
maatregelen nemen om pieken in het gebruik te vermijden, of om productieinstallaties op wenselijke plaatsen te stimuleren; met andere woorden geldt er naast
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•

•

een mogelijk aansluitingsplicht, ook altijd een plicht om elektriciteit te transporteren?
(zie Deel 2, paragraaf 10.4);
Kan een netbeheerder in het kader van een pilot voor slimme meters van wet- en
regelgeving ontheffing krijgen, bijvoorbeeld inzake tarifering? Kunnen bijvoorbeeld
afwijkende tarieven ten aanzien van slimme netten worden gehanteerd? (zie Deel 2
paragraaf 11.5);
Is het mogelijk om bepaalde diensten te verlenen om vraag en aanbod van
aangeslotenen op het distributienet optimaal op elkaar af te stemmen en daartoe een
handelsplatform op te richten en de kosten daarvan aan aangeslotenen in rekening te
brengen? (zie Deel 2, hoofdstukken 6 en 7).

Pilot 2 Een onderwijscomplex;
slim net
1.

verscheidene

‘te

koppelen’

gebouwen

via

een

Pilot met eerste fase van een slim distributiesysteem; aanschaf en gebruik van slimme
meters

Een onderwijsinstelling streeft naar een duurzame bedrijfsvoering. De onderwijsinstelling
bestaat uit een omvangrijk complex van een aantal bestaande en nog op te richten gebouwen
in een grote stad. De bestaande gebouwen worden op dit moment gerenoveerd. Hierdoor
bestaat de mogelijkheid om op het gebied van bedrijfsvoering een aantal substantiële
duurzame initiatieven te realiseren. Ook is het mogelijk om in de toekomst zelf elektriciteit te
produceren, bijvoorbeeld met warmtekracht of zonnepanelen.
Implementatie van een slim net zou volgens deze onderwijsinstelling aan realisatie van deze
doelstellingen substantieel kunnen bijdragen. Dit geschiedt stapsgewijs.
Het bestuur van de onderwijsinstelling heeft besloten om eerst een half jaar een pilot te laten
lopen in een van de bestaande gebouwen, een relatief oud gebouw. Afhankelijk van de
uitkomsten van deze pilot worden eventueel volgende fases doorlopen.
De bedoeling is uiteindelijk om de vraag naar elektriciteit per gebouw en/of per onderdeel
daarvan te ‘sturen’, met als doel het totale verbruik omlaag te brengen.
Het beïnvloeden van de vraag kan gerealiseerd worden door toepassing van ICT-programma’s
die voorzien in het op bepaalde tijden afschakelen van apparaten of het terugbrengen van het
gebruik, uiteraard zonder dat onderwijsactiviteiten en de bedrijfsvoering daar last van hebben.
Om te beginnen is het daarvoor nodig real time per gebouw en onderdeel daarvan verbruik te
meten. De vergaarde meetgegevens, al dan niet gecombineerd met andere gegevens als
prijzen en piekcapaciteit stellen beheerders in staat beslissingen over gebruik te nemen.
Om het efficiënt en zuinig omgaan met energie te stimuleren, overweegt de
onderwijsinstelling tevens op termijn de financiële voordelen - behaald door efficiënt omgaan
met elektriciteit - terug te geven aan de gebruiker, bijvoorbeeld de beheerder van het
desbetreffende gebouw of de gebruiker van de etage. Dat betekent dat de energiekosten niet
langer alleen op centraal niveau in de organisatie neerslaan, maar dat deze gedecentraliseerd
worden en dat onderdelen van de organisatie, zoals afdelingen, beloond kunnen worden als zij
efficiënt omgaan met energie. Daartoe moeten dan wel op termijn nieuwe afspraken worden
gemaakt. Slimme meters en een geavanceerd ICT-systeem voor gegevensverwerking met
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betrekking tot afname van energie per eenheid, brengen deze ontwikkelingen een stuk
dichterbij. Het vervolg zal mede afhankelijk zijn van de ervaringen met de pilot.
Volgens de plannen van deze onderwijsinstelling, is de functie van het te realiseren slimme
net op dit moment vooral om te komen tot een beter inzicht in het energieverbruik en de vraag
naar energie op de locatie terug te brengen en slim te sturen. De meters, die overal zijn
uitgerold, stellen de gebruiker/beheerder in staat om goed zijn eigen verbruik te meten, te
analyseren en te controleren. Het gaat hierbij om een eenvoudig slim netwerk, een eerste fase
van de ontwikkeling daarvan.
Wat het net binnen het gebouwencomplex en het terrein van de onderwijsinstelling slim
maakt zijn de meters, de ‘intelligentie’ om de metingen te verwerken en te analyseren en de
mogelijkheden om op grond daarvan maatregelen te nemen om het energieverbruik omlaag te
brengen.
2.

Distributie in eigen beheer van de onderwijsinstelling (al dan niet uit te besteden);
actief netbeheer

Voor de onderwijsinstelling kan het ook van belang zijn na te gaan of men voor de campus in
een latere fase het beheer van het net, inclusief het afstemmen van vraag en aanbod, ter
handhaving van de balans op het ‘netwerk’, in eigen beheer kan houden. Het gaat hierbij om
wat ook wel wordt aangeduid als actief netbeheer.
Onder actief netbeheer valt onder meer het voorkomen van piekbelasting. Dit is ook van
invloed op de transporttarieven, die hierdoor lager kunnen worden, omdat minder vermogen
hoeft te worden gecontracteerd. Voorts is van belang dat het transport van elektriciteit in
belangrijke mate kan plaatsvinden over korte afstanden. Dit levert voor de netbeheerder
minder elektriciteitsverlies op en bovendien kan volstaan worden met een netwerk van een
lagere capaciteit. De onderwijsinstelling zal zich daarbij gesteld zien voor een aantal
juridische kwesties:
•

•

•

Of het stelsel van lijnen en kabels binnen het complex behoort tot het net van de
netbeheerder; dat heeft immers consequenties voor de zeggenschap en de tarieven,
ingeval elektriciteit opgewekt met zonnepanelen op het dak van het ene gebouw,
elders op het terrein wordt verbruikt; bepalend is of dit stelsel als een eigen installatie
valt aan te merken of niet? (zie Deel 2, paragraaf 5.4);
Als geen sprake is van een eigen installatie, of het onderwijscomplex dan een
ontheffing voor een particulier net kan krijgen en of dit dan extra mogelijkheden biedt
tot optimale afstemming van aanbod en vraag van elektriciteit binnen het complex?
(zie Deel 2, paragraaf 5.5);
Of het in dat verband uitmaakt of er studentenwoningen worden gebouwd op de
campus die op het stelsel van lijnen en kabels op het complex worden aangesloten?
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Pilot 3 Parkeerplaats met laadpalen 4
Er ligt een projectvoorstel om op een parkeerterrein laadpalen voor elektrische auto’s te
installeren. Eén van de bij het project betrokken partijen is een gemeente.
Het is de bedoeling dat de parkeerders aan de laadpaal een leverancier kunnen kiezen. De
gedachte is dat de parkeerder dan zelf een contract aangaat met de leverancier en zijn keuze
kan maken op basis van de voor hem beste aanbieding van de desbetreffende leverancier.
Op de laadpaal komen dan aanbiedingen te staan van elektriciteitsprijzen.
Partijen moeten nog nagaan of dit een openbare parkeergelegenheid wordt of dat het
particulier terrein betreft. Waar deze parkeerplaats komt en wie daarvan eigenaar wordt, is
nog niet duidelijk. De bij dit project betrokken partijen vragen zich af of dit uitmaakt voor het
op het parkeerterrein aan te leggen slimme distributienetwerk.
Onderdeel van de beoogde pilot is tevens het experimenteren met het zogenaamde ‘smart
charging’, waarbij het tempo van het opladen aangepast kan worden aan de beschikbaarheid
van de infrastructuur. Hierdoor kunnen de extra investeringen in infrastructuur beperkt blijven.
Daarnaast willen partijen experimenteren met een ‘billing-lab’; een proef inzake
gegevensverwerking en afrekening. Veiligheid op het net en privacy met betrekking tot
verbruikers werden daarvoor als voorwaarden genoemd.
Diverse vragen, ook juridische, kwamen bij opstellen van het projectvoorstel aan de orde. Het
gaat onder meer om de volgende vragen:
• Is de netbeheerder verplicht om de netwerken zover uit te breiden dat er aan alle
laadpalen tegelijkertijd op volle capaciteit snel geladen kan worden? (zie Deel 2,
hoofdstuk 5);
• Stel dat er een (duur) systeem van smart charging wordt geïnstalleerd teneinde het
beslag op het netwerk te verkleinen, wie heeft daar dan de voordelen van? (zie Deel 2,
hoofdstuk 11);
• Kan de netbeheerder de tarieven voor het gebruik van de netten verlagen als de
eindverbruiker rekening houdt met de beschikbare laadcapaciteit? (Zie daarover Deel
2, hoofdstuk 11);
• Aan welke eisen dient de meetapparatuur te voldoen en wie heeft daarover
zeggenschap? Wie mag en moet vervolgens de benodigde meet- en administratieve
diensten verrichten: de exploitant, de netbeheerder of een andere marktpartij? (zie
Deel 2, hoofdstuk 9).

Pilot 4 Gezamenlijk verbruik op een groot bedrijven- en woongebied
1.

Inleiding

In een stad in Nederland is een groot bedrijven- en woongebied gevestigd. Dit gebied is een
stad op zichzelf met 20.000 bewoners en 80.000 arbeidsplaatsen. Gevestigde bedrijven willen
personeel en andere bedrijven trekken door een internationale uitstraling van een hoogstaande
kantooromgeving en een stedelijk leefmilieu dat in Europa zijn gelijke niet kent. De
4

Zie voor verschillende marktmodellen: TNO/Innopay, Notitie Visie en Roadmap Marktmodel
Laaddienstverlening Elektrisch Vervoer, 16 oktober 2010.
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energievoorziening voor dit stadsgebied vervult daarbij een essentiële rol. Van belang is dat
deze optimaal aan de behoeften van de gebruikers - bewoners en zakelijk gebruikers beantwoordt en tevens aansluit op doelstellingen inzake energie-efficiëntie en duurzaamheid.
Een samenwerking tussen gebruikers kan daaraan een substantiële bijdrage leveren, en zal
daarvoor waarschijnlijk zeer bepalend zijn.
De beoogde samenwerking werd primair van belang geacht om duurzaamheid van het gebied
te verhogen, met name de efficiëntie van de energievoorziening. Daartoe worden de
mogelijkheden tot samenwerking in verbruik geëxploreerd. Deze samenwerking hoeft zich
niet (op korte termijn) direct in een energieprijsvoordeel te vertalen. In ieder geval is van
belang er vanuit te gaan dat de kosten vooruit lopen op de baten.
In de volgende paragrafen worden de aspecten beschreven die voor deze casus van belang zijn;
de verschillende partijen, randvoorwaarden, de rol van de gemeente en particuliere netten.
2.

Partijen

Deze casus wordt gekenmerkt door de gebruikers van energie in het gebied. Het
kantorencomplex biedt plek voor 80.000 arbeidsplaatsen en er zijn 20.000 mensen
woonachtig in het gebied.
Onder de zakelijke gebruikers zijn twee groepen te onderscheiden; huurders en eigenaren.
Ingeval van verhuur is de verhuurder doorgaans degene die de energieleverancier kiest. De
huurder heeft normaliter geen beschikking tot de directe gegevens van energieverbruik, deze
worden veelal door de verhuurder ontvangen en doorberekend aan de huurder.
Voor de zakelijke verbruiker omvat energie slechts 1 tot 3% van de totale bedrijfskosten.
Voor de huishoudens is het energieverbruik een relatief grote kostenpost. Hier maken
energiebesparende maatregelen daadwerkelijk verschil. Ook onder huishoudens zijn de eerder
genoemde groepen te onderscheiden: de eigenaren en de huurders. In deze casus worden
beide groepen vertegenwoordigd door een bedrijf.
3.

Randvoorwaarden

Uit gesprekken met de gebruikers blijkt een aantal voorwaarden aan de energievoorziening
belangrijk: betrouwbaarheid, leveringszekerheid, keuzevrijheid, kosten/financiën en
duurzaamheid.
4.

De rol van de gemeente

Hoewel de partijen op het bedrijventerrein de afspraken en keuzes maken, is het project
geïnitieerd door de gemeente. De vraag is welke rol de gemeente kan en zou moeten vervullen
bij een dergelijk project.
Op het terrein zijn particulieren gevestigd. Deze kunnen niet gebonden worden aan de door de
gemeente gestelde duurzaamheideisen voor een specifiek gebied. De gemeente kan weliswaar
een duurzaam beleid voeren, maar dat wil niet zeggen dat zij daarvoor bindende normen kan
opleggen aan particulieren. Dit betreft vooral ruimtelijke ordeningsbesluiten en bouwen.
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Bij erfpacht kan een gemeente daarentegen (privaatrechtelijk) soms verder gaan. Er is sprake
van erfpacht wanneer de gemeente grond en opstallen in haar bezit heeft en deze via erfpacht
‘uitleent’ aan de gebruiker. De gebruiker betaalt in ruil hiervoor pacht. Eisen omtrent gebruik
van de grond en de opstallen kunnen tot op zekere hoogte in de erfpachtovereenkomst
opgenomen worden. In deze casus is geen sprake van erfpacht voor het hele gebied. Zelfs al
zou de gemeente via erfpacht enkele stukken grond met opstallen ‘uitlenen’, dan nog kan zij
niet het hele gebied haar eisen opleggen.
5.

(Particuliere) Netten

Op het gebied zijn enkele particuliere netten aanwezig. Dit houdt in dat niet de regionale
openbare netbeheerder het net beheert, maar een andere daartoe aangewezen entiteit.
6.

Juridische kwesties

Diverse vragen zijn aan de orde, die vooral te maken hebben met het slim opereren aan de
randen van het net. Vragen zijn bijvoorbeeld:
-

-

-

-

Ingeval van lokale productie, kunnen eigenaren, kantoorhouders en/of bewoners dan
onderling leveren, en ingeval deze productie niet toereikend is, elders gezamenlijk
elektriciteit inkopen? (zie Deel 2, hoofdstuk 7);
Als op een groot gebouwencomplex diverse zonnecellen worden geplaatst en gebruikt,
in hoeverre is er dan sprake van een openbaar net in het gebouw of van een installatie?
Wat maakt dit uit voor het beheer en de distributie van elektriciteit binnen het gebouw?
Maakt het daarbij ook nog uit of sprake is van appartementsrechten of langdurige
verhuur aan diverse personen? (zie Deel 2, hoofdstuk 5);
Kan lokaal een particulier net worden geëxploiteerd en kunnen daarop ook
huishoudens worden aangesloten? Wat zijn de gevolgen daarvan? (zie Deel 2,
paragraaf 5.5);
Kunnen gevestigde bedrijven en bewoners gezamenlijk slimme meters aanschaffen en
laten plaatsen en een dienstverlener vragen voor het gebied meetgegevens te
verzamelen ten behoeve van het verhogen van de energie-efficiëntie en deze gegevens
te verwerken en te verrekenen (zie Deel 2, hoofdstuk 9)?

Tot slot
Dit hoofdstuk geeft voorbeelden van pilots en van de vragen die daarbij kunnen opkomen.
Sommige van de vragen zijn in de praktijk al beantwoord, andere niet. De voorbeelden dienen
ter illustratie van de complexiteit van de vragen, zoals deze naar voren komen in concrete
gevallen. In deze rapportage zullen de hierboven gestelde vragen niet één op één behandeld
worden. De aandacht wordt daar gericht op de vragen die het meest gesteld worden en die het
meest urgent zijn.

Hoofdstuk 3 Juridische Handvatten voor pilots in slimme netten
3.1

Inleiding

Dit onderdeel van de studie bevat juridische handvatten over de onderwerpen waarover de
meeste vragen uit de praktijk zijn ontvangen. Dit zijn de volgende onderwerpen: de
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aansluiting, de aanleg van kabels of een net, het salderen, het leveren en verhandelen van zelf
opgewekte elektriciteit en de energiebelasting.
Deze onderwerpen worden hier kort en op hoofdlijnen behandeld in de verwachting dat het
voor de praktijk een goede eerste indruk geeft van de problematiek en van de belangrijkste
vragen. Een meer diepgaande analyse over deze onderwerpen is te vinden in Deel 2.
Bovendien komen daar ook andere onderwerpen aan bod, die van belang zijn bij smart grids
en de lokale energievoorziening, maar waarover minder vragen zijn binnengekomen.
De behandeling van de onderwerpen is als volgt: ieder onderwerp is voorzien van een korte
toelichting om het te plaatsen tegen de achtergrond. Dan volgt een uitleg van de wettelijke
regeling. In de meeste gevallen wordt deze geïllustreerd aan de hand van vragen uit de
praktijk. Ten slotte volgt een korte conclusie. Omdat het gaat om een beknopte uitleg, kan niet
op alle aspecten worden ingegaan. In Deel 2 staat een uitgebreide analyse. Bij toepassing in
de praktijk dient er rekening mee gehouden te worden dat iedere pilot weer anders is en dat de
specifieke omstandigheden van invloed zijn op de juridische werkelijkheid.
Voor de antwoorden op deze vragen geldt - net zoals voor de rest van het rapport - dat wet- en
regelgeving worden geïnterpreteerd voor situaties, waarvoor deze niet zijn geschreven. In de
praktijk is er weinig ervaring met uitleg van wetten in pilots voor slimme netten. Aan de hand
van vage begrippen wordt hier door ons uitleg gegeven voor toepassing op smart grids. Deze
uitleg komt geheel voor onze rekening. Het is mogelijk dat de begrippen zich in de praktijk op
een andere wijze zullen ontwikkelen, door aanvullende regelgeving of via jurisprudentie.
Hieronder staat een afbeelding van het smart grid, zoals wordt gebruikt in beleidsdocumenten
van de Europese Unie.

Figuur 1: lokale energievoorziening met slimme netten. Deze figuur wordt gebruikt in beleidsdocumenten van de EU

Deze figuur geeft een voorbeeld van een lokale energievoorziening met smart grids.
Consumenten en bedrijven kunnen zelf elektriciteit opwekken, bijvoorbeeld door middel van
zonne-energie, windenergie en warmtekracht. Warmte en/of koude kunnen worden
opgeslagen en opnieuw gebruikt (warmte/koude-opslag). Daarnaast zijn er warmtepompen.
Auto’s kunnen elektrisch worden opgeladen.
ICT neemt daarbij een belangrijke rol in. Door toepassingen van ICT kunnen productie en
gebruik op elkaar worden afgestemd (‘peak shaving’). Voorbeelden daarvan zijn het
13

afremmen van het gebruik van elektriciteit als er schaarste is of als het net overbelast raakt.
Dit kan gebeuren door het elektrisch opladen van auto’s of het gebruik van warmtepompen in
verloop van de dag te verschuiven. Ondernemingen en consumenten kunnen elektriciteit, die
zij produceren, aan elkaar verkopen en dit kan ook onderling worden afgerekend. Bovendien
kunnen ze opwekking en gebruik van elektriciteit, (bio)gas en warmte lokaal optimaliseren,
bijvoorbeeld op energieverbruik of op geld.
In de lokale energievoorziening kunnen, door toepassing van ICT, allerlei nieuwe diensten
ontstaan. Dat is te zien in het onderstaand figuur over elektrisch vervoer. Deze figuur is
afkomstig uit de ‘Notitie visie en roadmap marktmodel laaddiensten elektrisch vervoer’ van
TNO en Innopay uit 2010. In die notitie is een manier weergegeven om het opladen van
auto’s te realiseren en af te rekenen. Daarvoor is nodig: toegang, betaling en lading. Deze
figuur maakt duidelijk dat er naast aanbieders en vragers van elektriciteit, ook nieuwe
dienstverleners de markt betreden om de transacties mogelijk te maken. In deze illustratie gaat
het om een dienstverlener van de afnemer, die zorgt voor betaling en toegang en een
dienstverlener van de laadaanbieder, die zorgt voor herkenning en uitbetaling. Dit is een
voorbeeld van de veranderingen die de lokale energievoorziening en de toepassing van ICT in
de energiesector teweeg kunnen brengen.

Figuur 2: nieuwe diensten bij laadtransacties. Deze figuur is afkomstig uit ‘Notitie visie en roadmap marktmodel laaddiensten elektrisch
vervoer’ TNO en Innopay, 2010.

Toen de Elektriciteitswet en de Gaswet werden geconcipieerd, was de lokale
energievoorziening of het opladen van elektrische auto’s niet of nog nauwelijks mogelijk. In
deze studie wordt onderzocht in hoeverre deze wetten daarop toegepast kunnen worden.
In het vervolg van dit hoofdstuk worden de volgende aspecten van smart grids besproken. Ze
worden hieronder besproken aan de hand van figuur 1;
- De aansluiting op het openbare net.
Daar wordt de vraag behandeld of iedereen een recht heeft tot aansluiting op het
openbare netwerk, en waar die aansluiting mag liggen. Dat is bijvoorbeeld voor de
eigenaar van de windmolens (linksboven in figuur 1) belangrijk. Heeft hij recht om de
windmolens aan te sluiten op het openbare net? Zo ja, op welk punt is dat dan? Is er
voor iedere windmolen een recht tot aansluiting, of worden alle windmolens met
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elkaar verbonden en is er dan één aansluiting verderop op het publieke netwerk. Als
dat zo is, op welk spanningsniveau wordt hij dan aangesloten en op welk punt?
- Wie mag een elektriciteitsnet aanleggen?
Linksonder in figuur 1 is te zien dat een aantal huizen met elkaar verbonden is. Zij
kunnen onderling, als zij dat wensen, de elektriciteitsvoorziening op elkaar afstemmen
en optimaliseren. Daarbij is een belangrijke vraag of de woningen, die samen de
energievoorziening organiseren, ook samen een eigen net mogen aanleggen en
beheren.
- Mag een opwekker zelf opgewekte elektriciteit verrekenen met ingekochte elektriciteit?
Deze vraag kan zich bijvoorbeeld voordoen bij de woningen, rechtsboven in figuur 1.
Deze produceren elektriciteit met zonnecellen, en ze nemen op andere tijdstippen
elektriciteit af van het openbare netwerk. Op welke wijze moeten ze dat regelen met
de leveranciers? Daarbij is ook de volgende vraag van belang.
- Leveren en verhandelen van eigen opgewekte duurzame elektriciteit.
Aan wie mogen de bewoners van de woningen elektriciteit leveren? Mag dat ook aan
de buren, of kan dat alleen verkocht worden aan officiële leveranciers?
- Energiebelasting.
In welke gevallen zijn de partijen aan het smart grid energiebelasting verschuldigd?
3.2

De aansluiting op het openbare net

Toelichting:
Producenten en afnemers, die elektriciteit willen transporteren via het distributienetwerk,
hebben een aansluiting nodig. Het begrip aansluiting is van belang omdat het openbare net
daar overgaat in het private domein van de afnemer. De bedrading “achter de aansluiting” (in
de gangbare terminologie is dit bezien vanuit de netbeheerder) behoort tot het private domein
van de afnemer of producent en de kosten daarvoor worden door hem betaald. Het netwerk
vóór de aansluiting behoort tot het domein van de netbeheerder, die de kosten van dit net
betaalt en vervolgens doorberekent in de tarieven. De terminologie is niet geheel zuiver,
omdat de aansluiting geen punt is, maar een verbinding van het openbare net naar een woning
of een bedrijf.
“Achter de meter” komt ook voor in het spraakgebruik en daarmee wordt hetzelfde bedoeld
als “achter de aansluiting”. Dit is weinig precies. De plaats van de meter is willekeurig en
hoeft niet samen te vallen met (het begin van) de aansluiting.
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De aansluiting
Meter

Huis

Fabriek

Openbare net
Kantoor
Figuur 3: de groene lijn vormt de aansluiting. Het is de verbinding tussen de gebouwen (WOZ-objecten) en het openbare netwerk.

Deze figuur laat drie aansluitingen zien. In de wet wordt de aansluiting aangeduid als de
verbinding tussen het net en een onroerende zaak. Iedereen heeft bij elektriciteit het recht op
een aansluiting. In figuur 3 heeft iedere afnemer één verbinding met het net. Tussen een net
en een onroerende zaak kunnen echter meer verbindingen bestaan, die samen één aansluiting
vormen.
Het domein voor de aansluiting behoort tot de openbare netbeheerder. Het domein achter de
aansluiting behoort tot de eigenaar van woning of het bedrijf.
Het begrip aansluiting wordt uitgebreid behandeld in Deel 2, met name onder 5.2 (wat is een
net).
Vragen:
Heeft iedereen recht op een aansluiting voor de levering van elektriciteit?
Een netbeheerder is verplicht om iedereen die daarom verzoekt te voorzien van een
aansluiting op het elektriciteitsnet (artikel 23 Elektriciteitswet).
Op welke punt in het net vindt de aansluiting plaats?
Iedere afnemer heeft het recht om te worden aangesloten op het dichtstbijzijnde punt met een
bij zijn aansluiting behorend spanningsniveau, met dien verstande dat een afnemer die een
aansluiting wenst met een aansluitwaarde van meer dan 10MVA, wordt aangesloten op het
dichtstbijzijnde punt in het net waar voldoende aansluitcapaciteit aanwezig is (artikel 2.1.5
Tarievencode).
Wie bepaalt het spanningsniveau en de aansluitcapaciteit?
De aanvrager kan bepalen op welk spanningsniveau de aansluiting plaatsvindt, tenzij dit om
technische redenen redelijkerwijze niet verlangd kan worden van de netbeheerder
(Tarievencode art. 2.1.5). Ook de aansluitcapaciteit wordt bepaald door de aanvrager (artikel
2.1.3 Tarievencode).
Deze aansluitcapaciteit is niet hetzelfde als de contractcapaciteit. Contractcapaciteit is het
gecontracteerde vermogen in het transportcontract, dat wordt gesloten tussen de netbeheerder
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en de afnemer. Deze contractcapaciteit kan afwijken van de aansluitcapaciteit. Voor afnemers
is dit onderscheid belangrijk. Het gecontracteerde vermogen bepaalt het tarief voor het
transport van elektriciteit. Bij een lager contractueel vermogen zijn minder transportkosten
verschuldigd. Afnemers mogen eenmaal per jaar het contractuele vermogen veranderen. De
aansluitcapaciteit blijft daarbij constant.
Conclusie:
Iedereen heeft het recht op een aansluiting op het openbare net en wel op het dichtstbijzijnde
punt in het net. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk bij een aansluiting van meer dan
10MVA. Daarnaast mag de aanvrager ook de aansluitcapaciteit en het spanningsniveau
bepalen.
3.3

Wie mag een net aanleggen?

Toelichting:
De elektriciteitsnetten nemen bij pilots met smart grids een centrale rol in. Producenten en
afnemers zijn immers met elkaar verbonden via een netwerk. Dit kan het netwerk zijn dat
wordt beheerd door de regionale netbeheerder. Partijen kunnen de behoefte hebben om een
eigen netwerk aan te leggen, bijvoorbeeld om vrij nieuwe methoden toe te passen tot het
aanpassen van vraag en aanbod. In sommige gevallen kunnen private partijen een eigen
netwerk aanleggen en beheren. Daarbij kan het gaan om leidingen op het eigen terrein van één
onderneming of één bedrijf (installatie; eigen netwerk). Het is ook mogelijk dat een aantal
private partijen samen een netwerk aanlegt en beheert, teneinde onderling elektriciteit uit te
wisselen en (duurzame) productie en afname op elkaar af te stemmen (particulier net).
Bij de bespreking van deze problematiek is het belangrijk om stil te staan bij de terminologie.
In de elektriciteitswet is een definitie opgenomen van “net”. Een net is gedefinieerd als één of
meer verbindingen voor het transport van elektriciteit (…), behoudens voor zover deze
verbindingen en hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een producent of van een
afnemer. De elektriciteitsleidingen die binnen een installatie liggen, behoren niet tot een net.
Er is derhalve een tegenstelling tussen net en installatie (artikel 1 lid i Elektriciteitswet).
Hoofdregel:
De hoofdregel is dat distributienetbeheerders de taak hebben om in het gebied dat aan hen is
toegewezen de netten aan te leggen, uit te breiden en te beheren (artikel 16 onder 1 lid c
Elektriciteitswet). Het is anderen dan netbeheerders verboden om deze taken te verrichten
(artikel 16 lid 3 Elektriciteitswet). Particulieren mogen op eigen initiatief geen
elektriciteitsleidingen aanleggen, tenzij er sprake is van een uitzondering. De uitzonderingen
worden hieronder behandeld. Juridisch is dit een complexe materie. Hieronder staan deze
uitzonderingen globaal beschreven. Deel 2, hoofdstuk 5 geeft een meer volledige en
genuanceerde toelichting.
Uitzondering 1: de installatie
Bedrijven en burgers mogen zelf elektriciteitsleidingen aanleggen als deze binnen een
installatie liggen. Dat volgt uit de definitie van net uit de Elektriciteitswet, dat bepaalt dat
verbindingen binnen de installatie van een producent of een afnemer niet tot het (openbare)
net behoren. Dit wordt uitgebreider beschreven in Deel 2, paragraaf 5.4. Een installatie
bevindt zich als het ware achter de aansluiting. Alles wat zich achter de aansluiting bevindt,
valt onder het beheer van de eigenaar.
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Zo mag een particulier een zonnepaneel op zijn dak aanbrengen en dat verbinden met de
leidingen in zijn huis, en mag een onderneming op zijn terrein een warmtekrachtinstallatie
verbinden met andere machines of apparaten in verschillende gebouwen op zijn terrein.
Het begrip installatie is niet in de wet gedefinieerd. Om die reden is het lastig te bepalen tot
hoever een installatie zich kan uitstrekken. Als het gaat om één onroerend goed in eigendom
bij één eigenaar, dan is in ieder geval sprake van een installatie en mag de particulier daar
elektriciteitsleidingen aanleggen.
Als het gaat om technische apparatuur in eigendom van verschillende personen, wordt het
lastiger. Dit is bijvoorbeeld het geval als buren samen een installatie willen aanleggen,
waarbij zij gezamenlijk zonnepanelen aanleggen en gebruiken. Om deze situatie juridisch te
beoordelen is de vraag belangrijk of het om een installatie of net gaat. Immers, als het gaat om
een installatie, dan mogen de partijen de verbindingen voor het transport van elektriciteit zelf
aanleggen en beheren. Als het géén installatie is, maar een net, dan gelden alle regels voor het
netbeheer, bijvoorbeeld dat een netbeheerder aangesteld moet worden.
In de wet is de installatie niet gedefinieerd. De NMa heeft in de Begrippenlijst de installatie
als volgt gedefinieerd: het samenstel van elektrisch materieel en leidingen van een
aangeslotene, te rekenen na het overdrachtspunt van de aansluiting, met de toevoeging dat in
de memorie van toelichting van de Elektriciteitswet hierover is opgemerkt dat hieronder
wordt verstaan voor zover het een afnemer van elektriciteit betreft, alles wat - doorgaans
achter de elektriciteitsmeter - in de woning of vestiging elektriciteit verbruikt.
De NMa koppelt het begrip installatie hiermee aan het begrip afnemer, degene die een
aansluiting heeft. De definitie lijkt ervan uit te gaan, dat er alleen sprake is van een installatie,
als er één aangeslotene is, die elektrisch materieel en leidingen heeft, wat – omgekeerd - tot
de conclusie zou kunnen leiden dat iemand, die zelf niet is aangesloten op het net, maar
bijvoorbeeld wel een verbinding heeft met iemand die wel is aangesloten op het net, géén
installatie zou kunnen hebben. Deze uitleg van de NMa is beperkt en op dit moment bepalend
voor de praktijk.
Uitgaande van de bovenstaande uitleg van de NMa wordt apparatuur aangemerkt als één
installatie wanneer deze in eigendom is van één eigenaar. Als één eigenaar
(afnemer/aangeslotene) verschillende woningen of bedrijfspanden in bezit heeft, die met
elkaar zijn verbonden, dan kan de apparatuur op die onroerende zaken gezamenlijk worden
aangemerkt als één installatie en kunnen de transportleidingen binnen die installatie beheerd
worden door de eigenaar daarvan.
Zodra apparatuur van een andere eigenaar daarop zou worden aangesloten, dan wordt het niet
langer gekwalificeerd als installatie, maar als net. In dat geval moet worden voldaan aan alle
verplichtingen die gelden voor openbare netbeheerders.
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De onderstaande figuur illustreert een installatie.

Installatie

Meter

Installatie binnen één bedrijf
Openbare net

Figuur 4: Een onderneming met verschillende gebouwen, die op één terrein liggen, of op verschillende WOZ-terreinen die aan elkaar
grenzen en waarvan die onderneming eigenaar is, mag zelf het netwerk tussen die vestigingen aanleggen en beheren. Het wordt gezien als
één installatie. Dit is een uitzondering op de hoofdregel dat een openbare netbeheerder de netten mag aanleggen en beheren.

Deze figuur laat een openbaar net zien en een aansluiting met apparatuur, die is geïnstalleerd
in verschillende gebouwen (verschillende onroerende zaken) in eigendom van één
onderneming. De vraag doet zich voor of deze onderneming zelf het netwerk op zijn terrein
mag aanleggen en beheren. Alhoewel de openbare netbeheerder daartoe in het algemeen
bevoegd is, mag de onderneming het in dit geval zelf doen. In het bovenstaande geval kunnen
de technische voorzieningen op het terrein gezien worden als één installatie, omdat de
onroerende zaken toebehoren aan één eigenaar. Er is geen sprake van een net.
Uitzondering 2: het particuliere net
Een tweede uitzondering op deze hoofdregel is het zogenaamde particuliere net (artikel 15 lid
2 Elektriciteitswet). Bij een particulier net hoeft degene, aan wie het net toebehoort, niet een
aparte netbeheerder aan te wijzen voor het beheer van dit net. Het particuliere net kan worden
aangelegd en beheerd door private partijen. Om een particulier net aan te mogen aanleggen en
beheren is een ontheffing van de Minister van EL&I vereist. In de praktijk wordt de aanvraag
voor deze vergunning door de Energiekamer van de NMa behandeld. Naar verwachting wordt
de regeling rond particuliere netten binnenkort ingrijpend gewijzigd. Hiertoe is in juni 2011
een wetsvoorstel gepubliceerd. Dit wordt uitgebreid behandeld in Deel 2, paragraaf 5.5. Gelet
op het recentelijk ingediende wetsvoorstel zullen naar verwachting de mogelijkheden tot
particuliere exploitatie van netten beperkt worden, reden om hier verder niet op de regeling
voor particuliere netten dieper in te gaan.
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Privaat net

Meter

Privaat net verbindt verschillende bedrijven
Openbare net
Figuur 5: verschillende ondernemingen worden met elkaar verbonden via een particulier net, waarvoor een ontheffing is verleend. Dit
netwerk wordt aangelegd en beheerd door een particuliere onderneming. Dat is een uitzondering op de hoofdregel dat de openbare
netbeheerder het netwerk mag aanleggen en beheren.

Dit is dezelfde figuur als onder A, maar in dit geval gaat het om een terrein waarop
verschillende bedrijven zijn gevestigd, die ieder eigenaar zijn van het onroerend goed waarop
zij gevestigd zijn. In dat geval is in beginsel de openbare netbeheerder bevoegd om het
netwerk aan te leggen en om iedere onderneming te verbinden met het openbare netwerk. Een
uitzondering daarop is het particuliere net waarvoor een ontheffing is verleend. Dit wordt
aangelegd en beheerd door een particuliere netbeheerder. Dat is uitgebeeld in figuur 5.
Vragen:
Kunnen de bewoners van een flatgebouw, die gezamenlijk zonnepanelen op het dak van dat
flatgebouw exploiteren, zelf een net aanleggen vanaf die zonnepanelen naar de eigen
woningen voor de levering van zonne-energie en dat net zelf exploiteren?
De vraag wat bewoners in een flat al dan niet zelf mogen installeren en beheren in een
flatgebouw hangt af van de definitie van installatie. In een ruime definitie van installatie zou
er vanaf het flatgebouw één aansluiting gemaakt kunnen worden naar het openbare net, terwijl
de bewoners “achter de aansluiting” zelf mogen uitmaken wat zij doen. In sommige
flatgebouwen is dat ook de - historisch gegroeide - praktijk.
Volgens de definitie van het begrip installatie van de NMa is dat echter niet mogelijk, omdat
in een installatie alle apparatuur moet toebehoren aan één afnemer/aangeslotene. Dit betekent
dat ieder perceel in een flat, met de eigen apparatuur, apart aangesloten moet worden op het
openbare netwerk. Iedereen in die flat heeft dan een eigen installatie.
De elektriciteit van de zonnepanelen, die bijvoorbeeld in eigendom zijn van de Vereniging
van Eigenaren, kan wel via een ‘intern eigen netwerk’ (buiten het openbare net) gebruikt
worden voor de verlichting van de openbare ruimten, als de zonnepanelen en deze openbare
ruimten in eigendom zijn van dezelfde (rechts)persoon, dus in dit voorbeeld ook van de
Vereniging van Eigenaren. Als er méér elektriciteit wordt geproduceerd dan in de openbare
ruimten wordt opgemaakt, moet deze formeel via het netwerk worden geleverd aan een ander.
Theoretisch is het mogelijk dat de Vereniging van Eigenaren deze levert aan de bewoners van
de flat. De wettelijk regels voor distributie via het net gelden dan wel.
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Dat de elektriciteit van de zonnepanelen via een aansluiting wordt geleverd aan de bewoners
van de flats heeft ook gevolgen voor de belastingheffing. Deze bewoners zijn dan
energiebelasting verschuldigd over deze elektriciteit, die de Vereniging van Eigenaren heeft
geproduceerd.
Dit is anders wanneer het gehele flatgebouw, inclusief alle appartementen, in eigendom is van
één eigenaar, bijvoorbeeld een woningcorporatie. Ook bij een beperkte uitleg van het begrip
installatie kan in dat geval de elektrische installatie, inclusief de zonnepanelen, gezien worden
als één installatie in de zin van de Elektriciteitswet, waarvan de woningcorporatie de eigenaar
is. Het netwerk binnen het flatgebouw kan dan worden aangelegd en beheerd door de eigenaar
van het flatgebouw. De energie van de zonnepanelen kan dan “achter de meter” worden
geleverd aan de verschillende appartementen. Er is dan geen energiebelasting verschuldigd.

Installatie
Warmtepomp
Woning

Zonnepaneel
Woning

Warmtekrachtkoppeling
Openbare net

Woning

Woningcorporatie is eigenaar
Figuur 6: dit is een voorbeeld van een installatie, waarbij één eigenaar de onroerende zaken en installaties in eigendom heeft. Bij een
woningcorporatie, die het gehele complex in eigendom heeft en waarbij woningen alleen verhuurd worden, kan het net tussen die woningen
aangemerkt worden als installatie. De corporatie kan het netwerk zelf aanleggen en beheren. Dit is anders wanneer een woning wordt
verkocht en er ook aan een derde wordt geleverd.

Conclusie:
In beginsel is de netbeheerder bij uitsluiting bevoegd tot het aanleggen en beheren van het net,
behalve wanneer het gaat om elektriciteitsleidingen binnen een installatie.
3.4

Zelf opgewekte elektriciteit salderen met ingekochte elektriciteit

Toelichting:
Kleinverbruikers kunnen zelf elektriciteit produceren, bijvoorbeeld met zon, wind, WKK of
een HRe-ketel. In veel gevallen wordt deze elektriciteit meteen zelf verbruikt. Deze
elektriciteit verlaat de woning of het bedrijf dus niet. Op de meter is deze eigen productie niet
zichtbaar, omdat de elektriciteit al geconsumeerd is voordat deze de meter bereikt.
Vaak vindt de productie plaats op een ander moment dan de consumptie. Zo wordt zonneenergie vooral overdag geproduceerd, terwijl er niemand thuis is en er minder elektriciteit
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geconsumeerd wordt. De zelf geproduceerde elektriciteit wordt dan via het netwerk geleverd
aan anderen.
In beginsel zou de producerende kleinverbruiker deze teruggeleverde elektriciteit via een
contract, moeten verkopen aan een ander, bijvoorbeeld aan zijn leverancier, als hij er een
vergoeding voor wilt krijgen. Iemand die zelf produceert zou dan twee contracten moeten
sluiten: één voor de afname van elektriciteit van zijn leverancier, en een ander voor de
verkoop van de zelfgeproduceerde elektriciteit op andere momenten. Dit is echter niet nodig
als er gesaldeerd wordt.
Het zogenaamde salderen houdt in dat de zelfopwekker de door hem zelf geproduceerde en
teruggeleverde elektriciteit mag aftrekken van de door hem ingekochte elektriciteit.
Bij de oude meters kan dit overigens automatisch gebeuren als de meter terugloopt bij het
invoeden van elektriciteit.
Zie voor een uitgebreide behandeling Deel 2, hoofdstuk 6. De regeling van het salderen geldt
alleen voor kleinverbruikers en dus niet voor grootverbruikers.

Salderen
1700
Zonnepanelen

2600
4300

Afnemer

Openbare net
Figuur 7: bij een kleinverbruiker, die niet alleen elektriciteit afneemt, maar ook invoedt op het net, wordt automatisch door de netbeheerder
gesaldeerd. De ingevoede elektriciteit wordt afgetrokken van de afgenomen elektriciteit. De leverancier krijgt van de netbeheerder alleen het
saldo door.

In bovenstaande figuur is het salderen uitgebeeld. Bij salderen van elektriciteit wordt de
elektriciteit die is geleverd, direct, bij het lezen van de meter, afgetrokken van de elektriciteit
die is verbruikt. Bij het opnemen van de meter geeft de netbeheerder het netto-verbruik door
aan de leverancier. Dit houdt in dat de leverancier niet op de hoogte is van de geleverde en
afgenomen elektriciteit, maar dat deze inzicht krijgt in het netto-verbruik en alleen daarvoor
een rekening stuurt.
Hoofdregel: salderen
De hoofdregel is dat kleinverbruikers geen apart contract hoeven af te sluiten voor de levering
van de door hen geproduceerde elektriciteit aan een (of ‘zijn’) leverancier. Zij mogen de
totale hoeveelheid ingevoede elektriciteit en de totale hoeveelheid door hen afgenomen
elektriciteit met elkaar verrekenen, zolang de hoeveelheid ingevoede elektriciteit het totaal
van 5000 kWh niet overtreft. Dit is het zogenaamde ‘salderen’, dat in de wet is geregeld
(artikel 31c Elektriciteitswet). Een kleinverbruiker heeft recht op dit salderen jegens zijn
leveranciers. Indien hij meer dan 5000 kWh per jaar op het net invoedt, is een leverancier
verplicht om dit meerdere aan elektriciteit af te nemen en daar een redelijke vergoeding voor
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te betalen (artikel 95c leden 2 en 3). In dit systeem betaalt de kleinverbruiker geen BTW en
energiebelasting over de elektriciteit die hij zelf heeft geproduceerd. Deze wordt niet
geadministreerd door de leverancier, zodat daar ook geen belasting over afgedragen kan
worden. Deze belasting is alleen verschuldigd over wat hij uiteindelijk netto in een jaar
afneemt.
Conclusie:
Kleinverbruikers die zelf elektriciteit produceren en een beperkte hoeveelheid elektriciteit
invoeden op het net, hoeven geen aparte contracten af te sluiten om deze elektriciteit te
verkopen. Volgens het systeem wordt de op het net ingevoede elektriciteit (tot 5000 kWh)
automatisch in mindering gebracht op de hoeveelheid van het net afgenomen elektriciteit. Als
er meer elektriciteit wordt ingevoed dan 5000 kWh, dan kan de kleinverbruiker dit leveren
aan zijn leverancier of aan anderen. Dit wordt besproken in de volgende paragraaf.
3.5

Leveren en verhandelen van eigen opgewekte duurzame energie

Toelichting:
Bij een lokale, duurzame energievoorziening willen deelnemers de zelf geproduceerde
elektriciteit soms verkopen aan anderen, bijvoorbeeld aan grootverbruikers of aan
kleinverbruikers in hetzelfde flatgebouw of op hetzelfde bedrijventerrein. Dit verkopen wordt
in de wet ‘leveren’ genoemd. Deze paragraaf behandelt de verschillende aspecten van die
productie en verkoop (levering). Dit wordt uitgebreider behandeld in Deel 2, hoofdstuk 7.
Hoofdregel 1: vrije markt voor productie, handel en verkoop/levering van elektriciteit
De markt voor productie, handel en levering is vrij. In beginsel mag iedereen zelf elektriciteit
produceren en deze elektriciteit zelf gebruiken of leveren aan anderen. Omgekeerd mag
iedereen elektriciteit inkopen bij wie hij dat wenst. Hierop is echter een belangrijke
uitzondering inzake de levering aan kleinverbruikers. Daarvoor is een vergunning vereist. Dat
brengt ons tot hoofdregel 2.
Hoofdregel 2: vergunning voor de levering aan kleinverbruikers
Terwijl de levering aan grootverbruikers vrij is, is voor de levering aan kleinverbruikers
(iedereen met een aansluiting van 3*80 A of minder) een leveringsvergunning vereist (artikel
95a lid 1 Elektriciteitswet). Dat geldt voor bedrijven, maar ook voor kleinverbruikers, die aan
andere kleinverbruikers willen leveren.
Om die vergunning te verkrijgen, moet voldaan worden aan een aantal eisen. Op de
vergunninghouders rusten bovendien verschillende verplichtingen (zie hiervoor Deel 2,
paragraaf 7.2). Er bestaan vier belangrijke uitzonderingen, waarbij de levering aan
kleinverbruikers zonder vergunning is toegestaan.
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Leveringsvergunning
Leveringsvergunning

Zelfopwekker

Geen leveringsvergunning

Figuur 8: voor de levering aan kleinverbruikers is een leveringsvergunning vereist, voor de levering aan grootverbruikers niet. Dit geldt ook
voor zelfopwekkers.

Uitzondering 1: geen leveringsvergunning bij samenwerkingsverband van 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
geldt dus voor elektriciteit, die een afnemer zelf produceert “achter de aansluiting” of voor
elektriciteit die de afnemer op een andere plaats produceert, en die via het openbare net wordt
geleverd aan de afnemer.
Dit betekent dat een kleinverbruiker in een samenwerkingsverband een installatie mag
exploiteren en ook zelf daarvan mag afnemen. Wij gaan ervan uit dat deze uitzondering niet
van toepassing is op een energiecoöperatie, waarbij verschillende afnemers in de vorm van
een coöperatie samen een installatie drijven, omdat het dan niet voor rekening en risico is
voor de kleinverbruikers, maar van de coöperatie (zie hieronder bij vraag 4).
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 gebruikers. Er mag alleen zonder vergunning - worden geleverd aan afnemers die mede-exploitant zijn van de installatie.
Elektriciteit die over is, mag niet zonder vergunning geleverd worden aan andere
kleinverbruikers, die de installatie niet drijven. Aan grootverbruikers mag zonder vergunning
worden geleverd.
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Figuur 9. als afnemers in een samenwerkingsverband voor eigen rekening en risico opwekken, mogen zij de geproduceerde elektriciteit
zonder vergunning aan de deelnemers van het verband leveren.

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 verschillende voorwaarden (artikel 95a lid 1 jo artikel 95n
Elektriciteitswet). Dit is een vorm van collectieve inkoop door bedrijven en particulieren,
waarbij de aanbieder geen leveringsvergunning hoeft te hebben.
Uitzondering 3: geen leveringsvergunning bij kleinverbruikers in dezelfde
groepsmaatschappij
Geen leveringsvergunning is 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: geen leveringsvergunning bij het zogenaamde “anders dan bedrijfsmatig”
leveren
De wetgever heeft nog een aantal andere uitzonderingen op de eis van een
leveringsvergunning toegestaan. De belangrijkste daarvan zijn de volgende: levering aan
maximaal 15 kleinverbruikers, indien het in totaal om niet meer dan 0,25 GWh per jaar gaat
en wanneer de levering van elektriciteit in het geheel van de onderneming van de leverancier
van ondergeschikte betekenis is; of als het gaat om een levering via een particulier net. Deze en nog een beperkt aantal andere - uitzonderingsgronden volgen uit de ministeriële regeling
op grond van art. 95a lid 2 Elektriciteitswet, dat bepaalt dat geen leveringsvergunning is
vereist als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
a. De leverancier niet het recht van gebruik heeft van een net of als er een ontheffing is
verleend voor een particulier net,
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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.
Vragen:
Mag een kleinverbruiker zelf elektriciteit produceren? Mag hij deze elektriciteit verkopen aan
zijn leverancier?
Zoals hierboven beschreven is de hoofdregel dat kleinverbruikers zelf elektriciteit mogen
produceren, ze het zelf mogen gebruiken, dat ze erin mogen handelen en het ook mogen
leveren aan anderen. Als ze aan andere kleinverbruikers willen leveren, hebben ze daar een
vergunning voor nodig.
Volgens het systeem van de wet ligt het voor de hand dat kleinverbruikers de zelf opgewekte
elektriciteit eerst zelf verbruiken en dat ze hetgeen ze over hebben leveren aan de leverancier
bij wie zij ook elektriciteit inkopen. Tot de eerste 5000 kWh, die ze invoeden op het net,
kunnen ze salderen, dat wil zeggen dat ze het direct in mindering kunnen brengen op de
ingekochte elektriciteit. Het restant kunnen ze verkopen aan een leverancier.
Kleinverbruikers hebben het wettelijk recht om elektriciteit te verkopen aan een leverancier
(vergunninghouder). Leveranciers zijn verplicht om een aanbod van een kleinverbruiker om
elektriciteit te leveren te aanvaarden en om een redelijke vergoeding te betalen voor de
geleverde elektriciteit (artikel 95c leden 2 en 3 Elektriciteitswet).
Geldt dat ook voor een grootverbruiker?
Grootverbruikers mogen ook elektriciteit produceren, zelf gebruiken, verhandelen en leveren
aan een leverancier. Voor hen gelden niet de regels die zijn opgenomen ter bescherming van
kleinverbruikers. Zij hebben geen recht op saldering, waarbij zij de op het net ingevoede
elektriciteit kunnen verrekenen met de gebruikte elektriciteit, zodat zij in beginsel voor alle
elektriciteit die zij invoeden, een koper dienen te vinden. Leveranciers hebben niet de plicht
elektriciteit van hen in te kopen.
Mogen kleinverbruikers de zelf geproduceerde elektriciteit leveren aan een ander dan een
leverancier, bijvoorbeeld de buren?
Het is mogelijk dat de kleinverbruiker wil leveren aan anderen dan een leverancier.
Kleinverbruikers mogen leveren aan grootverbruikers. Voor de levering aan andere
kleinverbruikers is een leveringsvergunning vereist, tenzij de levering onder een
uitzonderingsbepaling valt.
Deze uitzonderingen zijn hierboven besproken. Bij de incidentele levering van kleine
hoeveelheden elektriciteit kan het “anders dan bedrijfsmatig” leveren een toepasselijke
uitzonderingsgrond zijn. Daarbij denken wij vooral aan de uitzondering waarbij 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
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verricht en wanneer het gaat om levering aan niet meer dan vijftien kleinverbruikers en in
totaal niet meer dan 0,25GWh per jaar.
Voor de kleinverbruiker kan levering van elektriciteit aan een ander dan ‘zijn’ leverancier,
bijvoorbeeld aan zijn buurman, wel praktische problemen opleveren. Volgens het
leveranciersmodel heeft de kleinverbruiker één leverancier, die tevens de kosten van het
netbeheer in rekening brengt. De netbeheerder geeft de (gesaldeerde) meterstanden door aan
deze leverancier. Niet duidelijk is hoe dat zal gaan als kleinverbruikers overtollige elektriciteit
ook aan anderen zouden willen leveren, bijvoorbeeld de buurman. Als zij worden
gekwalificeerd als leverancier, dienen zij ook de kosten van het netbeheer in rekening te
brengen.
Mogen kleinverbruikers gezamenlijk, bijvoorbeeld in een coöperatie, een energie-installatie
exploiteren en daarvan afnemen?
Zoals hierboven staat beschreven bij uitzondering 4, is geen leveringsvergunning vereist als
kleinverbruikers zelf of samen, voor eigen rekening en risico, ieder voor een evenredig deel,
een installatie in werking houden, waarbij zij zelf de geleverde elektriciteit verbruiken. In dat
geval is geen leveringsvergunning vereist. Omdat er in de wettelijke bepaling niets staat over
de locatie van de installatie, gaan wij ervan uit dat deze overal mag staan, op het perceel van
één van de afnemers/kleinverbruikers of elders. Afnemers in een flatgebouw kunnen volgens
deze bepaling gezamenlijk een installatie exploiteren en daar ook van afnemen. Daarbij is
belangrijk dat de afnemers/kleinverbruikers dat voor eigen rekening en risico doen. Als zij
verenigd zijn in een samenwerkingsverband, dat rechtspersoonlijkheid heeft (zoals een
vereniging van eigenaren), is aan deze eis daarentegen niet voldaan. De
afnemer/kleinverbruiker is dan immers in rechte niet dezelfde als de exploitant van de
installatie.
Als er met de gezamenlijke installatie meer elektriciteit wordt geproduceerd dan de
deelnemers opmaken, dan moet deze worden ingevoed op het net en verkocht aan anderen.
Dan geldt wat hiervoor is uiteengezet.
Kan een (klein)verbruiker tegelijkertijd verschillende leveranciers hebben, bijvoorbeeld één
waarvan hij afneemt en een ander waaraan hij levert?
Het staat de kleinverbruiker vrij om meer dan één leverancier te hebben (het omgekeerde van
‘terugleveren’ aan verscheidene leveranciers). Ook hier geldt dat dit in de praktijk op
problemen stuit, omdat iedere leverancier volgens het leveranciersmodel verplicht is om de
kosten van het netbeheer door te berekenen aan de afnemer en het onduidelijk is hoe dat zal
gaan als een kleinverbruiker afneemt van verschillende leveranciers. Het kan niet de
bedoeling zijn dat de kosten van de netbeheerder tweemaal worden doorberekend.
Conclusie:
Voor de levering aan kleinverbruikers is in beginsel een leveringsvergunning vereist, maar er
is een aantal uitzonderingen op deze regel die levering zonder vergunning mogelijk maken.
3.6

Energiebelasting bij levering van elektriciteit

Toelichting:
De regels over energiebelasting zijn complex. In beginsel wordt energiebelasting, kort gezegd,
geheven over de energie die wordt verbruikt. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel, die
voor de lokale duurzame energievoorziening van belang kunnen zijn. In beginsel is
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energiebelasting niet het onderwerp van deze studie. Omdat er veel vragen over gesteld zijn,
hebben we besloten om zeer kort enige handvatten te geven.
Hoofdregel 1: belasting is verschuldigd over het gehele verbruik
De hoofdregel is dat belasting is verschuldigd over het gehele verbruik van elektriciteit. Dit
volgt uit de combinatie van twee beginselen. Het eerste beginsel is dat met betrekking tot
elektriciteit (en gas) de energiebelasting wordt geheven ter zake van de levering via een
aansluiting op het distributienet aan de verbruiker (artikel 50 lid 1 juncto artikel 1 lid f Wet
belastingen op milieugrondslag).
Het tweede beginsel is dat ook belasting is verschuldigd als de elektriciteit op andere wijze is
verkregen dan door een levering via een aansluiting op het distributienet aan de verbruiker
(artikel 50 lid 4 onder a Wet belastingen op milieugrondslag). Dit wordt gelijkgesteld aan
levering via een aansluiting op het distributienet aan de verbruiker. Dat geldt derhalve voor
duurzame elektriciteit die zelf is geproduceerd.
De belangrijkste uitzonderingen, waarbij geen belasting betaald hoeft te worden over de
verbruikte elektriciteit, zijn de volgende:
Uitzondering 1: saldering
Als kleinverbruikers salderen is alleen belasting verschuldigd over het positieve saldo van de
via de aansluiting geleverde elektriciteit (artikel 50 lid 2 Wet belastingen op milieugrondslag).
Bij salderen wordt de totale opwek in een jaar afgetrokken van de totale afname en alleen
over het verschil wordt energiebelasting en BTW betaald.
Uitzondering 2: zelf opgewekte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen of met warmtekracht
Zoals aangegeven onder de hoofdregel, is een verbruiker ook energiebelasting verschuldigd
als hij de elektriciteit zelf heeft geproduceerd, omdat hij deze dan op andere wijze heeft
verkregen dan door een levering via een aansluiting. Dit laatste geldt niet als hij de
elektriciteit heeft geproduceerd door middel van hernieuwbare energiebronnen of door middel
van een installatie voor warmtekrachtkoppeling (artikel 50 lid 5 onder a en d Wet belastingen
op milieugrondslag). In dat geval is geen energiebelasting verschuldigd. Dit betreft
elektriciteit die de verbruiker heeft opgewekt “achter de meter”, dus elektriciteit die niet is
geleverd via de aansluiting. Als de verbruiker de elektriciteit zelf opwekt op een andere
locatie dan zijn eigen woning/bedrijf en deze elektriciteit wordt via een aansluiting aan hem
geleverd, is volgens de letter van de wet wel energiebelasting verschuldigd. Over deze situatie
is geen jurisprudentie getroffen. 5
Conclusie:
In beginsel is energiebelasting verschuldigd over de elektriciteit, die verbruikers via de
aansluiting geleverd krijgen en over de elektriciteit die zij zelf produceren en consumeren. Er
zijn uitzonderingen op deze regel.

5

Deze zaak is aan de orde bij de Windvogel, een coöperatie waarbij participanten gezamenlijk een windmolen
exploiteren en de elektriciteit zelf gebruiken. De windvogel is van mening dat geen belasting verschuldigd is
over wat men zelf produceert (<http://www.windvogel.nl/zelflevering/>).
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