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Geachte heer Koel, 
Hierbij ontvangt u de reactie van de gezamenlijke netbeheerders op uw wijzigingsverzoek d.d. 17 
december 2019 met kenmerk ACM/UIT/519398 betreffende het voorstel van de gezamenlijke 
netbeheerders tot wijziging van de werkwijze voor het verwerken van gederfde tariefinkomsten bij 
faillissement van een leverancier. In dat voorstel hadden de gezamenlijke netbeheerders een 
verlenging opgenomen van 2 maanden naar 4 maanden van de termijn voorafgaande aan het 
faillissement over welke gederfde inkomsten in de tarieven van een later jaar verwerkt zouden kunnen 
worden. 
In uw wijzigingsverzoek geeft u aan met een verlenging van deze periode van 2 maanden naar 3 
maanden akkoord te kunnen gaan, mits de gezamenlijke netbeheerders een degelijke onderbouwing 
kunnen geven van de noodzaak van verlenging van deze periode. U geeft aan dat de achterliggende 
reden bij het beperkt houden van deze periode is gelegen in het scherp houden van netbeheerders bij 
hun debiteurenbeheer. 
Met deze noodzaak van scherp houden van netbeheerders bij hun debiteurenbeheer kunnen we 
alleen maar instemmen. Een netbeheerder die niet scherp is op zijn debiteurenbeheer en om die 
reden inkomsten mist, heeft dat alleen aan zichzelf te wijten. Zowel het Besluit leveringszekerheid 
Elektriciteitswet 1998 als het Besluit leveringszekerheid Gaswet benoemt als plicht voor de 
netbeheerder een vermoeden van gevaar voor de continuïteit van de levering door een 
vergunninghouder zo spoedig mogelijk te melden aan de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet respectievelijk netbeheerder van het landelijk gastransport en aan de minister. Het 
ontbreken van een tijdige afdracht van de transportkosten in het kader van het verplicht 
leveranciersmodel door een vergunninghouder aan een netbeheerder is bij uitstek een aanwijzing 
voor het bestaan van het bedoelde gevaar. Ook om die reden zijn netbeheerders scherp op tijdige 
afdracht van de transportkosten door vergunninghouders. 
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Het eerst mogelijke moment waarop de netbeheerder een probleem in de afdracht kan constateren is 
de 28® kalenderdag van de maand volgend op de maand waarover de afdracht verschuldigd is. Als de 
netbeheerder aan het eind van die dag een melding doet bij de landelijke netbeheerder en de 
Autoriteit Consument en Markt van het (deels) ontbreken van een verschuldigde afdracht, zijn er, 
afhankelijk van de maand nog twee of drie dagen om maatregelen te treffen voor het eind van die 
maand. Na die twee of drie dagen is er voor de netbeheerder al sprake van een periode waarover hij 
eventuele gederfde tariefinkomsten volgens de huidige regels niet meer in de tarieven kan verwerken. 
Als in die twee of drie dagen een rechter geen faillissement heeft uitgesproken, of de Autoriteit 
Consument en Markt de vergunning van de desbetreffende leverancier niet heeft ingetrokken, wordt 
de netbeheerder geconfronteerd met mogelijk gederfde tariefinkomsten die hij niet meer in de tarieven 
kan verwerken. Hoe lang die periode duurt bevindt zich buiten de invloedsfeer van de netbeheerder. 
In praktijk is het niet wenselijk om direct bij een vermoeden van financiële problemen van een 
vergunninghouder een faillissement aan te vragen of bij de Autoriteit Consument en Markt aan te 
dringen op intrekking van de leveranciersvergunning. Van geval tot geval is overleg nodig met alle 
betrokken partijen om tot de voor die situatie beste oplossing te komen. En daar gaat naar onze 
ervaring tot nog toe 1 tot 2 maanden overheen. De periode voorafgaand aan het faillissement van 
Robin Energie vormt daarvan een illustratief voorbeeld. Vandaar ons oorspronkelijke voorstel om de 
periode over welke gederfde tariefinkomsten verwerkt kunnen worden de tarieven van een toekomstig 
jaar op te rekken van 2 naar 4 maanden. 
Een netbeheerder die een scherp debiteurenbeleid voert, wordt met de huidige 2 maanden toch 
geconfronteerd met tariefinkomstenderving wanneer niet binnen twee of drie dagen de procedure 
leveringszekerheid wordt afgeroepen. Hoe lang de periode van tariefinkomstenderving duurt bevindt 
zich zoals gezegd buiten de invloedsfeer van de netbeheerder. Een netbeheerder die tijdig het 
mogelijke gevaar voor continuering van levering door een vergunninghouder meldt, zou niet de dupe 
moeten worden van iets waar hij geen invloed op heeft. 
Een generieke oprekking naar 4 (of 3) maanden voorafgaande aan het moment van faillissement of 
intrekking van de leveranciersvergunning is dan ook bij nader inzien niet de beste oplossing. Het doel 
is om een netbeheerder te prikkelen scherp te zijn en scherp te blijven op zijn inkomsten en om 
tegelijkertijd te voorkomen dat er tariefinkomstenderving plaats vindt over een periode waar de 
netbeheerder geen invloed op heeft. We stellen daarom voor de al bestaande periode van 2 maanden 
te verlengen van het moment van melding door de netbeheerder van betalingsachterstand van een 
vergunninghouder tot het moment van afroepen van de procedure van leveringszekerheid. Dat is 
immers de periode waarover de netbeheerder buiten zijn schuld inkomsten derft. 
Om bovenstaande te bereiken dienen artikel 5.1.2 van de Tarievencode elektriciteit, respectievelijk 
artikel 2.26, tweede lid, in plaats van ons eerdere voorstel, te luiden: 
(Tarievencode elektriciteit) 
“De in artikel 5.1.1 bedoelde verrekening heeft ten hoogste betrekking op de gederfde tariefinkomsten 
gedurende de periode tussen twee maanden voorafgaand aan de datum waarop een netbeheerder 
een melding als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 
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1998 heeft gedaan tot de datum waarop de beschikking tot intrekking van de leveranciersvergunning 
in werking treedt.” 
en 
(Tarievencode gas) 
“De in het eerste lid bedoelde verrekening heeft ten hoogste betrekking op de gederfde 
tariefinkomsten gedurende de periode van twee maanden voorafgaand aan de datum waarop een 
netbeheerder een melding als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Besluit leveringszekerheid 
Gaswet heeft gedaan tot de datum waarop de beschikking tot intrekking van de 
leveranciersvergunning in werking treedt” 
Op deze manier kan worden bereikt dat een netbeheerder scherp is en blijft op zijn debiteurenbeleid 
én de periode over welke een netbeheerder gemiste tariefinkomsten in toekomstige tarieven kan 
verwerken ook de periode omvat waarvan de netbeheerder de duur niet kan beïnvloeden. 
Mocht u naar aanleiding van deze reactie op uw wijzigingsverzoek nog nadere vragen hebben, dan 
kunt u zich wenden tot de heer  van ons bureau (gegevens zie briefhoofd). 
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Tarievencode elektriciteit 
[01 01 20(H)b<XiluiH<X)804/118 
[05 02 2004) bodutl 101629 1/11 

[13 12 2005) boduit 102077/8 
[01 08 2013) bodutt 103834/122 
[10-07-2019] besluit ACM/UIT/509776 

[13 12 2006) booKiit 102077/8 

 (Veivalten}^ 

5,4:2 Indien een notbohccrdor door failfesomont von een loverancief als gevolg 
van toepassing van het levefanciefsmodel zoals bedoeld in artikel 95cb voi 
de Hektficitoitswot 1998 taricfinkormten derft, dan mogen deze gederfde 
inkomsten worden-veffekend in de tarieven van de netbeheerder. 
De in artikel 54.2 bedoelde verrekening heeft ten i 
gederfde tafiefinkomsten gedurende twee maanden voorafgaand aan het 
moment waarog de vergunninghouder in staat van failiissement-is verklaard 
(jaar t). Dit -ts de datum waarop melding wordt gemaakt van het betreffende 
faillissement in de Nederlandse Staatscourant: 

[13 12 2006] boduit 102077/8 
[18 12 2016] boolutt 2016/207681 

[18-12-2016} èeelett2016/207681 

[01-10-1999] besluit 99-002 
[01-01-2004] besluit 100804/119 
[05-02-2004] besluit 101629_1/11 
[12-05-2016] besluit 2016/202153 
[11-02-2019] voorstel BR-2018-1450 

na het jaar waarin de vergunninghouder in staat van faillissement is 
transporttariefinkomsten te doen met het tariefvoorstel voor het 
betreffende jaar. Daafbtj moet de netbeheerder aan^^e-Autoriteit 
Consument en Markt een overzicht overleggen, voorzien van een 

 Indien een netbeheerder, zoals bedoeld in artikel S gederfde inkomsten 
verrekent, dan dient deze netbeheerder in het jaar van het einde van het 
faillissement van de betreffende vergunninghouder een verklaring varvde 
curator bij de Autoriteit Consument en Markt te overleggen van de 
uitkomsten van het faillissement. Het einde van een faillissement is de dag 
waarop het einde van een faillissement wordt gepubliceerd in de 
Nederlandse Staatscourant. Inkomsten die de netbeheerder alsnop heeft 
kunnen verhalen op de failliete boedel worden in mindering gebracht op de 
tarieven twee jaar na het jaar van het-einde van het faillissement van de 
vergunninghouder, zoals bedoeld in artikel 5 1:2. 

5.1.1 Indien regionale netbeheerders door faillissement van een leverancier als 
gevolg van toepassing van het leveranciersmodel zoals bedoeld in artikel 
95cb van de Elektriciteitswet 1998 tariefinkomsten derven, verrekenen zij 
deze gederfde inkomsten gezamenlijk met alle kleinverbruikers, waarbij 
elke kleinverbruiker een gelijk bedrag in rekening wordt gebracht. 

[13-12-2005] besluit 102077/8 5.1.2 
[01-08-2013] besluit 103834/122 
[11-02-2019] voorstel BR-2018-1450 
[30-01-2020] herz vrsd BR-2020-1689 

De in artikel 5.1.1 bedoelde verrekening heeft ten hoogste betrekking-ep 
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; 
dh-isde 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 in artikel 5.1.1 bedoelde verrekening heeft ten hoogste betrekking op 
de gederfde tariefinkomsten gedurende de periode tussen twee maanden 
voorafgaand aan de datum waarop een netbeheerder een melding als 
bedoeld in artikel 2. tweede lid, van het Besluit leveringszekerheid 
Elektriciteitswet 1998 heeft gedaan tot de datum waarop de beschikking 
tot intrekking van de leveranciersvergunning in werking treedt. 

[13-12-2005] besluit 102077/8 5.1.3 
[11-02-2019] voorstel BR-2018-1450 

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 vastgestelde 
periode minus de over die periode door regionale netbeheerders van de in 
artikel 5.1.1 bedoelde leverancier ontvangen afdrachten. 
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[13-12-2005] besluit 102077/8 
[18-12-2015] besluit 2015/207581 
[11-02-2019] voorstel BR-2018-1450 

[13-12-2005] besluit 102077/8 
[18-12-2015] besluit 2015/207581 
(11-02-2019] voorstel BR-2018-1450 

[11-02-2019] voorstel BR-2018-1450 

[11-02-2019] voorstel BR-2018-1450 

Tarievencode gas 

[11-06-2006] besluit 101249/5 
[01-08-2013] besluit 103834/122 
[01-01-2020] besluit ACM/UIT/521522 
[11-02-2019] voorstel BR-2018-1450 

[11-06-2006] besluit 101249/5 
[11 -02-2019] voorstel BR-2018-1450 

[11-06-2006] besluit 101249/5 
[01-01-2009] besluit 102490/24 
[18-12-2015] besluit 2015/207581 
[11-02-2019] voorstel BR-2018-1450 

[11-06-2006] besluit 101249/5 
[18-12-2015] besluit 2015/207581 
[11-02-2019] voorstel BR-2018-1450 

[11-06-2006] besluit 101249/5 
[01-08-2013] besluit 103834/122 

[11-06-2006] besluit 101249/5 
[11-02-2019] voorstel BR-2018-1450 
[30-01-2020] herz. vrsö BR-2020-1689 

Datum 
30 januari 2020 

5.1.4 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. 

5.1.5 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 vastgestelde te verrekenen gederfde 
tariefinkomsten. 

5.1.6  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 

5.1.7  Inkomsten die regionale netbeheerders alsnog hebben kunnen verhalen 
op de failliete boedel worden op gelijke wijze gezamenlijk in mindering 
gebracht op de tarieven twee jaar na het jaar van het einde van het in 
artikel 5.1.1 bedoelde faillissement. 

Artikel 2.26 
—Indien een netbeheerder door faillissement van een leverancier als gevolg van 

toepassing van het leveranciersmodel zoals bedoeld in artikel 44b van de Gaswet 
tariefinkomsten derft, dan mogen deze gederfde inkomsten worden verrekend in 4e 
tarieven van de netbeheerder. 

^—De in het eerste lid bedoeide verrekening heeft ten hoogste betrekking op <fe 
gederfde tariefinkomsten gedurende twee maanden voorafgaand aan het moment 
waarop de vergunninghouder in staat van faillissement is verklaard (jaa*- *)• Pi* 
datum waarop melding wordt gemaakt van het betreffende faillissement in de 
Nederlandse Staatscourant. 

^—Met moment van de in het eerste lid bedoelde verrekening is in het jaar t+2 na het 
jaar waarin de vergunninghouder in staat van faillissement is verklaard De 
netbeheerder dient dit verzoek tot correctie voor gederfde tariefinkomsten te doen 
met het tariefvoorstel voor het betreffendejaar.-Paarbij moet de netbeheerder aan de 
Autoriteit Consument en Markt_een overzicht overleggen, voorzien van goedkeurende 
accountantsverklaring; van de gederfde tariefinkomsten. 

4—Indien een netbeheerder, zoals bedoeld in het eerste lid, gederfde inkomsten 
verrekent, dan dient deze netbeheerder in het jaar van het einde van het faillissement 
van de betreffende vergunninghouder een verklaring van de curator bij de Autoriteit 
Consument en Markt te overleggen van de uitkomsten van het faillissement; Met 
einde van een faillissement is de dag waarop het einde van een faillissement wordt 
gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant: Inkomsten die de netbeheerder alsnog 
heeft kunnen verhalen op de failliete boedel worden in mindering gebracht op de 
tarieven twee jaar na het jaar van het einde van het faillissement van de 
vergunninghouder, zoals bedoeld in het eerste lid. 

1. Indien regionale netbeheerders door faillissement van een leverancier als gevolg van 
toepassing van het leveranciersmodel zoals bedoeld in artikel 44b van de Gaswet 
tariefinkomsten derven, verrekenen zij deze gederfde inkomsten gezamenlijk met alle 
kleinverbruikers, waarbij elke kleinverbruiker een gelijk bedrag in rekening wordt 
gebracht. 

2. De in het eerste lid bedoelde verrekening heeft ten hoogste betrekking op-de 
gederfée tariefinkomsten gedurende 
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[11-06-2006] besluit 101249/5 
[01-01-2009] besluit 102490/24 
[18-12-2015] besluit 2015/207581 
[11-02-2019] voorstel BR-2018-1450 

[11-02-2019] voorstel BR-2018-1450 

[11-02-2019] voorstel BR-2018-1450 

[11-02-2019] voorstel BR-2018-1450 

[11-02-2019] voorstel BR-2018-1450 

fez 

vier maanden voorafgaand aan de datum waarop do leverancier in staat van faillissement is tot intrekking 
in de Nederlandse Staatscourant; en 
de periode tussen de datum waarop de vergunninghouder in staat vm failfesement is verklaard of. indien dit eerder is. de datum waarop de besc-Mdónq tot intrekking van de verounnino is oenomen. tot do datum waarop de beschikking in werking treedt; 

De in het eerste lid bedoelde verrekening heeft ten hoogste betrekking op de gederfde tariefinkomsten gedurende de periode van twee maanden voorafgaand aan de datum waarop een netbeheerder een melding als bedoeld in artikel 3. tweede lid, van het Besluit leveringszekerheid Gaswet heeft gedaan tot de datum waarop de beschikking tot intrekking van de leveranciersvergunning in werking treedt 
3. De te verrekenen gederfde tariefinkomsten bedragen ten hoogste de overeenkomstig paragraaf 8.2 van de Informatiecode elektriciteit vastgestelde verplichting over de overeenkomstig het tweede lid vastgestelde periode minus de over die periode door 

regionale netbeheerders van de in het eerste lid bedoelde leverancier ontvangen afdrachten. 
4. De overeenkomstig het derde lid vastgestelde gederfde tariefkomsten worden door de regionale netbeheerders naar rato van het aantal kleinverbruikers in hun verzorgingsgebied verwerkt in de tarieven. 
5. De regionale netbeheerders dienen het verzoek tot correctie van gederfde transporttariefinkomsten in bij de Autoriteit Consument en Markt in het iaar na het iaar 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 het derde lid vastaestelde te verrekenen gederfde tariefinkomsten. 
6. In het iaar van het einde van het in het eerste lid bedoelde faillissement overlegt de regionale netbeheerder een verklaring van de curator van de uitkomsten van het faillissement bii 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. 
7. Inkomsten die de regionale netbeheerders alsnog hebben kunnen verhalen oo de failliete boedel worden op gelijke wijze gezamenlijk in mindering gebracht op de tarieven twee iaar na het iaar van het einde van het eerste lid bedoelde faillissement. 
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