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Geachte heer Don, 
Hierbij ontvangt u een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders tot wijziging van de Tarievencode 
elektriciteit en de Tarievencode gas. Het betreft een voorstel om gederfde inkomsten van regionale 
netbeheerders ten gevolge van het faillissement van een leverancier gelijkelijk te verdelen over alle 
kleinverbruikers. 
Aanleiding tot het voorstel 
De directe aanleiding voor het indienen van het onderhavige voorstel is de wijziging van het Besluit 
Leveringszekerheid1, waarmee onder andere de periode tussen het nemen van een beschikking tot 
intrekking van een leveranciersvergunning en het moment waarop deze beschikking ten uiterste in 
werking dient te treden verhoogd wordt van maximaal 10 tot maximaal 20 werkdagen. Deze wijziging 
was nodig om in geval van een eventueel faillissement van een leverancier met een groot 
klantenbestand de leverancier(s) die (een deel van) dat klantenbestand overne(e)m(t)(en) te voorzien 
van de juiste klantgegevens. In het verplicht leveranciersmodel dat geldt voor kleinverbruikers, int de 
leverancier de transporttarieven bij de aangeslotene en draagt deze af aan de netbeheerder. In geval 
van faillissement van een leverancier derft de netbeheerder mogelijk inkomsten doordat de 
transporttarieven niet (meer) worden geïnd door de leveranciers of doordat reeds geïnde 
transporttarieven niet afgedragen worden aan de netbeheerder. De netbeheerder heeft geen 
instrumenten om de risico's hierop te beperken. In de consultatie van de Regeling Leveringszekerheid 
is de suggestie gedaan de garantstelling ook uit te breiden met de niet afgedragen transporttarieven. 
Die suggestie is niet overgenomen in de regeling omdat de garantstelling alleen betrekking heeft op 
de inkoop van energie. In de toelichting wijst de minister er echter op dat vergoeding van de niet 
afgedragen transporttarieven via de Tarievencode geregeld kan worden. 
In de huidige Tarievencodes zijn bepalingen opgenomen ter verwerking van inkomstenderving in 
geval van faillissement van een leverancier, maar die nog stammen uit de tijd van het vrijwillige 
1 Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, Jaargang 2018, nr. 231, in werking getreden per 1 oktober 2018 
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leveranciersmodel. Deze zijn thans ontoereikend. Met dit codewijzigingsvoorstel wordt voorgesteld 
deze bepalingen te actualiseren. 
Hoofdlijn van het voorstel 
Onderhavig voorstel bevat de codewijzigingen die nodig zijn om inkomstenderving van regionale 
netbeheerders door het niet afdragen van transporttarieven in geval van faillissement van een 
leverancier gelijkelijk te verdelen over alle kleinverbruikers. 
Inhoud van het voorstel 
De voorgestelde codewijzigingen zijn opgenomen in bijlage 1. Wijzigingen ten opzichte van de 
bestaande codetekst zijn blauw gemarkeerd. Te verwijderen tekst is doorgehaald. Toe te voegen tekst 
is onderstreept. 
Toelichting op het voorstel 
Voor de levering van energie heeft de klant tenminste overeenkomsten met de energieleverancier 
voor de levering (een leveringscontract) van gas of elektriciteit en met de netbeheerder voor het 
transport van gas of elektriciteit (een aansluit- en transportovereenkomst). In Nederland geldt voor 
kleinverbruikers sinds 2013 op grond van artikel 95cb van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 44b van 
de Gaswet het verplichte leveranciersmodel. Hierbij heeft de leverancier de taak de verschuldigde 
bedragen voor de transporttarieven te factureren en te innen bij de kleinverbruiker en af te dragen aan 
de netbeheerder. Een leverancier draagt maandelijks, op grond van artikel 9 van de Regeling 
Gegevensbeheer en Afdracht, de gefactureerde of te factureren bedragen, inclusief btw, binnen 28 
kalenderdagen na afloop van de maand waarop deze betrekking hebben, af aan de desbetreffende 
netbeheerder. Er zijn daartoe geen nadere overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld een garantstelling, 
tussen een leverancier en een netbeheerder. 
Indien een leverancier niet meer in staat is zijn betalingsverplichting na te komen en als daar geen 
andere signalen voor zijn, zal de netbeheerder op zijn vroegst de 28e kalenderdag merken dat de 
betaling over de voorafgaande maand uitblijft. Inclusief de lopende maand is op dat moment de 
betalingsachterstand al minimaal 1 maand plus 28 kalenderdagen. Veelal is nader onderzoek naar de 
betreffende leverancier noodzakelijk voordat wordt overgegaan tot het intrekken van de 
leveringsvergunning. De periode van onderzoek zal waarschijnlijk ongeveer een maand in beslag 
nemen. De kans is groot dat over die periode ook geen transporttarieven worden afgedragen. 
Na het intrekken van de leveringsvergunning wordt mogelijk de Regeling Leveringszekerheid 
ingeroepen. Met de meest recente wijziging van die Regeling kan dat een periode betreffen van 20 
werkdagen, hetgeen in praktijk neerkomt op wederom een maand. Gedurende deze zogenaamde 
vensterperiode zullen de klanten van de betreffende leverancier de facturen voldoen voor zowel de 
levering als de transporttarieven. Deze gelden vloeien in de boedel en de regionale netbeheerder 
voegt zich in de rij van crediteuren. Niet ondenkbaar is dat de betalingen van klanten voor de 
netwerkfactuur worden aangewend voor de inkoop van energie of ter dekking van andere kosten of 
schulden. 
In de huidige Tarievencode elektriciteit en Tarievencode gas is geregeld dat de gederfde 
tariefinkomsten die betrekking hebben op een periode van maximaal twee maanden voorafgaand aan 
het moment waarop de vergunninghouder in staat van faillissement is verklaard, door de regionale 
netbeheerder verwerkt mogen worden in de tarieven. De termijn van 2 maanden is gelet op het 
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voorgaande te kort: op het vroegst mogelijke moment van ontdekking door de netbeheerder van 
betalingsproblemen bij de leverancier is er al een betalingsachterstand van twee maanden, en daar 
komt, zoals hierboven geschetst in praktijk minimaal één maand bij. Daarnaast houden beide 
Tarievencodes geen rekening met het tijdsverloop tussen de datum van het faillissement en de datum 
van het intrekken van de leveranciersvergunning. Die periode wordt door de wijziging van beide 
Regelingen Leveringszekerheid verlengd tot minimaal een maand (een faillissement kan immers al 
uitgesproken zijn voordat de beschikking tot intrekking van de leveranciersvergunning genomen 
wordt). 
Omdat marktaandelen van leverancier sterk kunnen verschillen per netbeheerder (leveranciers die 
voorheen waren verbonden met de betreffende netbeheerder of leveranciers die zich richten op een 
specifieke regio), worden specifieke netbeheerders mogelijk harder geraakt dan andere 
netbeheerders. Volgens de huidige systematiek worden de gederfde inkomsten van één netbeheerder 
opgenomen in de tarieven voor zijn netgebied. Met het verlengen van de periode voor het uitvoeren 
van de Regeling Leveringszekerheid nemen ook de consequenties toe voor de tarieven van 
individuele netbeheerders. Maar het is ook niet ondenkbaar dat de hogere inkomstenderving kan 
leiden tot een acuut liquiditeitsprobleem bij een specifieke regionale netbeheerder. 
Liquiditeitsproblemen bij individuele netbeheerders zijn met het oog op bestendiging van de 
energievoorziening en -infrastructuur onwenselijk. Uit overleg met het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat is tevens naar voren gekomen dat een onevenredige verdeling van de kosten van 
regionale netbeheerders en daarmee ook navenante tariefeffecten, ongewenst zijn. 
Laatste punt van aandacht is de BTW. Fiscaal gezien is er sprake van twee facturen die in één keer 
worden geïnd bij de klant. De basis van de rekening van de leverancier aan de kleinverbruiker wordt 
immers gevormd door twee separate overeenkomsten die op de rekening van de leverancier elk 
leiden tot een separate BTW vermelding. De netbeheerder is verplicht de BTW af te dragen per 
periode, ook als de leverancier niet afdraagt. Idealiter wordt voorkomen dat reeds afgedragen BTW, 
nogmaals aan de fiscus afgedragen dient te worden. 
Samenvattend zijn er vier problemen op te lossen: 

1. De periode die de Tarievencodes nu bieden om inkomstenderving ten gevolge van 
faillissement van een leverancier te lenigen (twee maanden) is te kort. 

2. Er is niets geregeld in de Tarievencodes voor de periode tussen faillissement en eind van 
de uitvoering Regeling Leveringszekerheid. 

3. Het ongelijke marktaandeel van leveranciers per netgebied, leidt in geval van faillissement 
van een leverancier tot ongewenste tariefverschillen tussen netbeheerders. 

4. Reeds afgedragen BTW dient mogelijk nogmaals afgedragen te worden. 
Het eerste probleem kan worden opgelost door de periode waarover een netbeheerder gederfde 
tariefinkomsten kan verrekenen te bepalen op de vier maanden voorafgaand aan het moment van 
faillissement of, indien dat eerder komt, het moment van het nemen van de beschikking tot intrekking 
van de leveranciersvergunning. 
Het tweede probleem kan worden opgelost door de periode waarover een netbeheerder gederfde 
inkomsten kan verrekenen te verlengen van het moment van faillissement of, indien dat eerder komt, 
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het moment van het nemen van de beschikking tot intrekking van de leveranciersvergunning tot het 
moment van inwerkingtreding van de beschikking. 
Het derde probleem kan worden opgelost door de inkomstenderving van één regionale netbeheerder 
niet te verdelen over de kleinverbruikers van het desbetreffende netgebied maar over alle 
kleinverbruikers van Nederland. De inkomstenderving van alle netbeheerders worden daartoe bij 
elkaar opgeteld en gelijkelijk verdeeld over de tarieven van alle netbeheerders voor kleinverbruikers. 
Voor het bewaken van de volledigheid en juistheid van de afdracht van de transporttarieven maken de 
netbeheerders gezamenlijk gebruik van een afdrachtcontrolesysteem. Daar wordt ook de 
maandelijkse verplichting vastgesteld. De omvang van de gemiste transporttarieven is vrij eenvoudig 
vast te stellen door de verplichtingen uit het afdrachtcontrolesysteem te vergelijken met de 
daadwerkelijke betalingen. In plaatst van de gemiste inkomsten te verrekenen in de tarieven van de 
individuele netbeheerder kunnen de gemiste inkomsten ook worden getotaliseerd en naar rato van het 
aantal kleinverbruikers in een netgebied worden verdeeld over de kleinverbruikerstarieven van de 
individuele netbeheerders. 
Het vierde probleem kan niet zo eenvoudig worden opgelost. Zolang de gemiste inkomsten worden 
verwerkt in de tarieven, dient daar ook BTW over te worden afgedragen aan de fiscus. In de 
Regelingen Leveringszekerheid is een garantstelling door de beide landelijke netbeheerders 
opgenomen voor de wegvallende leverancier gedurende de periode van leveringszekerheid en 
eventueel ook voor de ontvangende leverancier voor de inkoop van energie. Tevens bieden beide 
Regelingen Leveringszekerheid de mogelijkheid aan de netbeheerders van het landelijk 
gastransportnet respectievelijk hoogspanningsnet de kosten die zij maken bij het uitvoeren van de 
Regeling in rekening te brengen bij vergunninghouders (naar evenredigheid van het aantal 
kleinverbruikers dat zij beleveren). Deze kosten omvatten ook de kosten van de garantstelling in het 
geval dat de vergunninghouder de verplichtingen uit de garantstelling niet nakomt vanwege surseance 
van betaling. Elke vergunninghouder berekent het desbetreffende bedrag door aan de kleinverbruikers 
die hij gas/elektriciteit levert, waarbij elke kleinverbruiker een gelijk bedrag in rekening wordt gebracht. 
De inkomstenderving van regionale netbeheerders zou idealiter op dezelfde wijze en langs dezelfde 
weg bij kleinverbruikers in rekening worden gebracht. Dat zou immers de mogelijkheid bieden om de 
gederfde inkomsten minus de af te dragen BTW (die immers reeds afgedragen is) over de 
kleinverbruikers te verdelen. De Tarievencode Elektriciteit en de Tarievencode Gas zijn echter niet de 
juiste plek om een dergelijk mechanisme te regelen. De Tarievencodes zien op de relatie tussen 
netbeheerder en aangeslotene. De tarievencodes kunnen geen verplichting opleggen aan 
leveranciers om de gederfde tariefinkomsten namens de regionale netbeheerders bij kleinverbruikers 
in rekening te brengen. Een dergelijke verplichting kan alleen in hogere regelgeving opgelegd worden. 
Een afspraak om op basis van vrijwilligheid de gederfde tariefinkomsten door leveranciers in rekening 
te laten brengen bij kleinverbruik vormt een onzeker financieel risico. De regionale netbeheerders 
beschikken niet over de benodigde gegevens om zelf de gederfde tariefinkomsten in rekening te 
brengen bij kleinverbruikers. Om die redenen kiezen we er voor de huidige regeling in de 
Tarievencodes om gederfde tariefinkomsten te verwerken in de tarieven te bestendigen. 
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Samengevat is het voorstel voor de dekking van de gemiste transporttarieven in geval van 
faillissement van een leverancier: 

1. Indien een netbeheerder door faillissement van een leverancier als gevolg van het 
toepassen van het verplichte leveranciersmodel tariefinkomsten derft, dan wordt dat 
gelijkelijk verdeeld over alle kleinverbruikers. 

2. De basis hiervoor is de verplichting als bedoeld in art 8.2.1 van de Informatiecode 
elektriciteit en gas minus de afgedragen transporttarieven. 

3. De periode waarover gederfde inkomsten worden gesocialiseerd beslaat het moment 
van vier maanden voor het uitspreken van het faillissement, of, indien dat eerder is, 
het moment van nemen van de beschikking tot intrekking van de vergunning tot het 
moment van inwerkingtreding van de beschikking. 

Alternatieven voor (onderdelen van) het codewijzigingsvoorstel 
De gemiste transporttarieven kunnen per individuele netbeheerder in diens tarieven verwerkt worden. 
Dat past weliswaar in het bestaande proces van factureren van de transporttarieven in het verplicht 
leveranciersmodel, maar leidt er potentieel toe dat de tariefeffecten bij de ene netbeheerder (vele 
malen) groter zijn dan bij de andere. 
Een aantrekkelijk alternatief lijkt om de gederfde tariefinkomsten op gelijke wijze als de kosten voor de 
garantstelling door de landelijke netbeheerders ten laste te leggen van kleinverbruikers. Via die route 
de problematiek van dubbele BTW-afdracht kunnen worden voorkomen. De Tarievencodes zijn 
daartoe echter niet het geëigende middel. 
Consequenties van het voorstel voor aangeslotenen en eventuele andere betrokkenen 
In geval van een onverhoopt faillissement van een vergunninghouder betalen alle kleinverbruikers in 
gelijke mate mee aan de door het faillissement gederfde tariefinkomsten van regionale netbeheerders. 
Zonder dit voorstel betalen kleinverbruikers per netgebied mee aan de door het faillissement gederfde 
tariefinkomsten van de desbetreffende netbeheerder. Afhankelijk van het relatieve marktaandeel van 
de failliete leverancier per netgebied zal een deel van de kleinverbruikers minder bijdragen dan zonder 
dit voorstel, en zal een deel van de kleinverbruikers meer bijdragen dan zonder dit voorstel. 
Samenhang met andere codewijzigingsdossiers 
Er is geen samenhang met andere codewijzigingsdossiers. 
Toetsing aan artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12f van de Gaswet 
Het voorstel beoogt bestaande lacunes in de voorzieningen rondom een stabiele inkomstenstroom 
voor de regionale netbeheerder aan te vullen en is derhalve in het belang van het betrouwbaar 
functioneren van de energievoorziening. Het uitsmeren van de gevolgen van het faillissement van een 
leverancier op netbeheerderstarieven over alle kleinverbruikers draagt bij een de door kleinverbruikers 
ervaren van de kwaliteit van dienstverlening van netbeheerders: de gevolgen voor de tarieven worden 
gedempt en de ene kleinverbruiker draagt niet meer bij dan de ander. 
Gevolgde procedure 
Het voorstel tot codewijziging is op 20 december 2018 door de Taakgroep Regulering van Netbeheer 
Nederland vastgesteld als voorstel van de gezamenlijke netbeheerders zoals bedoeld in artikel 32, lid 
1 van de Elektriciteitswet 1998. 
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Het overleg met de representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt, zoals bedoeld in 
artikel 33 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12d van de Gaswet heeft plaatsgevonden in een 
vergadering van het Gebruikersplatform elektriciteits- en gasnetten, gehouden op 24 januari 2019. Het 
op dit voorstel betrekking hebbende deel van het verslag van deze bijeenkomst is opgenomen in 
bijlage 2 bij deze brief. Het overleg heeft niet geleid tot aanpassing van het voorstel. 
Besluitvorming en inwerkingtreding 
Gezien de inhoud van het voorstel is niet een specifieke inwerkingtredingsdatum vereist. Wel dringen 
we aan op spoedige behandeling van en besluitvorming over onderhavig voorstel. 
Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting op het voorstel. U kunt daartoe 
contact opnemen met de heer  van ons bureau (gegevens zie briefhoofd). 

Directeur 

bijlagen: 
1. Voorgestelde codewijzigingen 
2. Verslag GEN-vergadering 
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Paragraaf 5.1 van de Tarievencode elektriciteit wordt vervangen door: 
[01-10-1999] besluit 99-002 5.1.1 
[01-01-2004] besluit 100804(119 
[054)2-2004] besluit 101629_1/11 
[12-05-2016] besluit 2016/202153 
[11-02-2019] voo/stel BR-2018-1450 
[13-12-2005] besluit 102077/8 5.1.2 
[01-08-2013] besluit 103834(122 
[11-02-2019] voorstel BR-2018-1450 

[1312-2005] besluit 102077/8 5.1.3 
[11-02-2019] voorstel BR-20181450 

[1312-2005] besluit 102077(8 5.1.4 
[1312-2015] bestuit 2015/207581 
[1102-2019] voorstel BR-20131450 

[1312-2005] besluil 102077(8 5.1.5 
[1812-2015] besluit 2015/207581 
[1102-2019] voorstel BR-20181450 

[1102-2019] voorstel BR-20181450 ,5.1.6 

[11O2-2019]voorslel BR-20181450 5.1.7 

Indien regionale netbeheerders door faillissement van een leverancier als gevolg van 
toepassing van het leveranciersmodel zoals bedoeld in artikel 95rh van de Elektriciteitswet 
1998 tariefinkomsten derven, verrekenen zii deze gederfde inkomsten gezamenlijk met alle 
kleinverbruikers, waarbij elke kleinverbruiker een gelijk bedrag in rekening wordt gebracht. 
De in artikel 5.1.1 bedoelde verrekening heeft ten hoogste betrekking op de gederfde 
tariefinkomsten gedurende 
a. vier maanden voorafgaand aan de datum waarop de leverancier in staat van faillissement 

is verklaard of. indien dit eerder is, de datum waarop de beschikking tot intrekking van 
de vergunning is genomen: dit is de datum waarop melding wordt gemaakt van het 
betreffende faillissement of de desbetreffende beschikking in de Nederlandse 
Staatscourant: en 

b. de periode tussen de datum waarop de vergunninghouder in staat van faillissement is 
verklaard of. indien dit eerder is. de datum waarop de beschikking tot intrekking van de 
vergunning is genomen, tot de datum waarop de beschikking in werking treedt. 

De te verrekenen gederfde tariefinkomsten bedragen ten hoogste de overeenkomstig 
paragraaf 8 2 van de Informatiecode elektriciteit en gas vastgestelde verplichting over de 
overeenkomstig artikel 5.1.2 vastpestelde periode minus de over die periode door regionale 
netbeheerders van de in artikel 5.1.1 bedoelde leverancier ontvangen afdrachten. 
De overeenkomstig artikel 5.1.3 vastgestelde gederfde tariefkomsten worden door de 
regionale netbeheerders naar rato van het aantal kleinverbruikers in hun verzorgingsgebied 
verwerkt in de tarieven. 
De regionale netbeheerders dienen het verzoek tot correctie van gederfde 
transporttariefinkomsten in bij de Autoriteit Consument en Markt in het jaar na het jaar 
waarin de leverancier in staat van faillissement is verklaard met het tariefvoorstel voor het er 
opvolgende jaar. De regionale netbeheerders overleggen daarbij aan de Autoriteit 
Consument en Markt een overzicht, voorzien van een goedkeurende controleverklaring. van 
de overeenkomstig artikel 5.1.3 vastoestelde te verrekenen gederfde tariefinkomsten. 
In het jaar van het einde van het in artikel 5.1.1 bedoelde faillissement overlegt de regionale 
netbeheerder een verklaring van de curator van de uitkomsten van het faillissement bij de 
Autoriteit Consument en markt. Het einde van een faillissement is de dag waarop het einde 
van een faillissement wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant. 
Inkomsten die regionale netbeheerders alsnog hebben kunnen verhalen op de failliete boedel 
worden op gelijke wiize gezamenlijk in mindering gebracht on de tarieven twee laar na het laar 
van het einde van het in artikel 5.1.1 bedoelde faillissement. 

Paragraaf 2.3.8 van de Tarievencode gas wordt vervangen door: 
[11-082006] besluit 101249(5 2.3.8 Bijzondere bepalingen 

[11-082006] besluil 101249(5 2.3.8.1 
[01-082013] besluil 103834/122 
[11-02-2019] voorstel BR-20181450 

[11-06-2006] besluil 101249/5 2.3.8.2 
[11-02-2019] voorstel BR-20181450 

Indien regionale netbeheerders door faillissement van een leverancier als gevolg van 
toepassing van het leveranciersmodel zoals bedoeld in artikel 44a van de Gaswet 
tariefinkomsten derven, verrekenen zij deze gederfde inkomsten gezamenlijk met alle 
kleinverbruikers, waarbij elke kleinverbruiker een gelijk bedrag in rekening wordt gebracht 
De in artikel 2.3.8.1 bedoelde verrekening heeft ten hoogste betrekking op de gederfde 
tariefinkgmsten gedurende 
a, vier maanden voorafgaand aan de datum waarop de leverancier in staat van 

faillissement is verklaard of. indien dit eerder is, de datum waarop de beschikking tot 
intrekking van de vergunning is genomen: dit is de datum waarop melding wordt 
gemaakt van het betreffende faillissement of de desbetreffende beschikking in de 
Nederlandse Staatscourant.' en 

t de periode tussen de datum waarop de vergunninghouder in staat van faillissement is 
verklaard of. indien dit eerder is. de datum waarop de beschikking tot intrekking van de 
vergunning is genomen, tot de datum waarop de beschikking in werking treedt. 
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[11-06-2006] besluit 101249/5 
[01-01-20091 besluit 102490/24 
[18-12-2015) besluit 2015/207581 
[11-02-2019] voorstel BR-2018-1450 

|11-02-2019] voorstel BR-20181450 

|11-02-2019] voorstel BR-20181450 

|11-02-2019] voorstel BR-20181450 

[11-02-2019] voorstel BR-20181450 

Datum 
11-02-2019 

2.3.8.3 De te verrekenen gederfde tariefinkomsten bedragen ten hoogste de overeenkomstig 
paragraaf 8.2 van de Informatiecode elektriciteit vastqestelde verplichting over de 
overeenkomstig artikel 2.3 8.2 vastpestelde periode minus de over die periode door 
regionale netbeheerders van de in artikel 2.3.8.1 bedoelde leverancier ontvangen afdrachten. 

2.3.8.4 De overeenkomstig artikel 2.3.8.3 vastgestelde gederfde tariefkomsten worden door de 
regionale netbeheerders naar rato van het aantal kleinverbruikers in hun verzorgingsoebied 
verwerkt in de tarieven. 

2JA5 De regionale netbeheerders dienen het verzoek tot correctie van gederfde 
transporttariefinkomsten in bii de Autoriteit Consument en Markt in het laar na het jaar 
waarin de leverancier in staat van faillissement is verklaard met het tariefvoorstel voor het er 
opvolgende jaar. De regionale netbeheerders overleggen daarbij aan de Autoriteit 
Consument en Markt een overzicht, voorzien van een goedkeurende controleverklarino. van 
de overeenkomstig artikel 2.3.8.3 vastgestelde te verrekenen gederfde tariefinkomsten. 

2.3 8,6 In het jaar van het einde van het in artikel 2.3.8.1 bedoelde faillissement overlegt de 
regionale netbeheerder een verklaring van de curator van de uitkomsten van het 
faillissement bij de Autoriteit Consument en markt. Het einde van een faillissement is de dag 
waarop het einde van een faillissement wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant. 

2.3 8,7 Inkomsten die de regionale netbeheerders alsnog hebben kunnen verhalen op de failliete 
boedel worden op gelijke wiize gezamenlijk in mindering gebracht op de tarieven twee iaar 
na het iaar van het einde van het in artikel 2.3.8.1 bedoelde faillissement, 
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Datum 
Plaats 

Voorzitter 
Secretaris 
Aanwezig 

Afwezig 

[....] 

Datum 
11-02-2019 

Gebruikersplatform Elektriciteits- en 
Gastransportnetten 

24 januari 2019 
NBNL, Den Haag 

Namens de representatieve organisaties: 
VMNED: 
VEMW: 
PAWEX: 
NOGEPA: 
E-NL 
Namens een representatief deel van de partijen dat 
zich bezighoudt met leveren, transporteren en meten 
van energie: 
NEDU: 
Namens de gezamenlijke netbeheerders: 
GTS ,
NBNL: , 
Enexis 
Stedin: 
GOGEN, Consumentenbond, EFET, FME-CWN, 
NWEA, PAWEX, TenneT, UNETO-VNI, VA, VEDEK, 
Vereniging Eigen Huis, VGGP, VGN, VMNED, VNCI, 
VNO-NCW en VOEG 
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3. Concept codewijzigingsvoorstel tariefinkomstenderving bij faillissement 
leverancier (D-2018-09483) 

NBNL geeft een toelichting. 
VEMW vraagt waarom de termijn tot vier maanden is verlengd. 
NBNL legt uit dat de huidige twee maanden al de minimale periode is waarin een 
netbeheerder kan constateren dat een leverancier betalingsproblemen heeft. Het 
voorstel verlengt die termijn naar vier maanden om de mogelijkheden te verruimen 
voor de markt om binnen deze periode tot een oplossing van liquiditeitsproblemen te 
komen. 
VEMW vraagt wie bij artikel 5.1.6 de goedkeurende controleverklaring vaststelt. 
NBNL antwoordt dat een accountant de verklaring moet verstrekken. 
VEMW wil weten of in artikel 5.1.7 de tarieven twee jaar na nacalculatie worden 
aangepast. 
NBNL bevestigt dat het na twee jaar gebeurt. 
E-NL vraagt of de verruimingen in de termijn en het landelijk verdelen van de kosten 
een prikkel bij de netbeheerder wegnemen om de gederfde inkomsten tot een 
minimum te beperken. 
NBNL antwoordt dat er nu ook strak gehandhaafd wordt; na het verstrijken van 
betaaldata worden onmiddellijk maatregelen genomen. Ook ACM wordt onmiddellijk 
in kennis gesteld. 
VA laat melden dat de netwerkkosten en belasting op verschoven facturen meer geld 
vertegenwoordigen dan de energieleveringen zelf. Het risico dat in deze verschoven 
facturen zit, wordt in het codevoorstel niet ingeperkt. Verder is het de vraag hoe dit 
codevoorstel zich verhoudt ten opzichte van het risico bij grootverbruikers. 
NBNL legt uit dat het codevoorstel zich alleen op de netwerkkosten richt en niet op 
de energiebelasting. Bij grootverbruikers is er een directe relatie tussen de 
netbeheerder en de klant. De netbeheerder stuurt de factuur rechtstreeks naar de 
klant. Bij kleinverbruikers heeft de netbeheerder geen verhaalmogelijkheid bij de 
leverancier. Er is geen overeenkomst tussen de netbeheerder en de leverancier. 
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VEMW zegt dat er onder hun leden grootverbruikers zijn die ook beschikken over 
kleinverbruikaansluitingen. Hoe gaat het dan bij die kleinverbruikaansluitingen? 
NBNL antwoordt dat zij volgens het regime van kleinverbruikaansluitingen behandeld 
worden. Tenzij het gaat om aansluitingen die vallen onder artikel 1, lid 2 of 3 van de 
Elektriciteitswet. Die gelden immers als grootverbruik en worden dan ook behandeld 
volgens het grootverbruikregime. 
De voorzitter concludeert dat de vergadering er unaniem mee akkoord is om het 
voorstel naar ACM te sturen. 
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