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Hierbij ontvangt u een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders tot wijziging van de tariefstructuren 
als bedoeld in artikel 27 van de Elektriciteitswet 1998 (de Tarievencode elektriciteit). 
 Aanleiding tot het voorstel 
Enkele netbeheerders hebben verzoeken van aangeslotenen ontvangen om voor een bestaande 
maatwerkaansluiting de periodieke aansluitvergoeding aan te passen en van instandhouding van de 
aansluiting inclusief vervangingsverplichting over te gaan naar instandhouding van de aansluiting 
exclusief vervangingsverplichting. De Tarievencode elektriciteit kent geen regeling voor een dergelijke 
overgang.  
 Hoofdlijn van het voorstel 
Middels dit voorstel wordt aan de Tarievencode elektriciteit de mogelijkheid toegevoegd om voor een 
bestaande maatwerkaansluiting over te gaan naar een periodieke aansluitvergoeding gebaseerd op 
instandhouding exclusief vervangingsverplichting.   
Inhoud van het voorstel 
De voorgestelde codetekst is opgenomen in bijlage 1 bij deze brief. Toe te voegen tekst is daarbij rood 
gekleurd en onderstreept. Zwarte tekst is daarbij de vigerende codetekst.   
Toelichting op het voorstel 
De periodieke aansluitvergoeding voor maatwerkaansluitingen wordt vastgesteld volgens de 
bepalingen van artikel 2.3.5.2 van de Tarievencode elektriciteit. Uit dit artikel volgt dat, bij aanleg van 
de aansluiting en bij het initieel aangaan van een aansluit- en transportovereenkomst, de 
netbeheerder en de aangeslotene instandhouding van de aansluiting met of zonder 
vervangingsverplichting overeen kunnen komen (artikel 2.3.5.2, onderdeel d).  
 
Indien voor een aansluiting in het verleden is gekozen voor instandhouding van de 
aansluiting zonder vervangingsverplichting en de aangeslotene wil terugkeren naar 
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instandhouding inclusief vervangingsverplichting, biedt de Tarievencode elektriciteit de netbeheerder 
en de aangeslotene de mogelijkheid om een terugkeerregeling overeen te komen (artikel 2.3.5.2, 
onderdeel e).  
 
Een soortgelijke mogelijkheid voor de omgekeerde weg ontbreekt. Recent heeft een aantal 
netbeheerders verzoeken van aangeslotenen (waarbij de aangesloten installatie veelal een windpark 
betreft) ontvangen voor juist die omgekeerde weg. Daarvoor is in de Tarievencode elektriciteit echter 
niets geregeld.  
 
Middels onderhavig voorstel wordt naast de bestaande terugkeerregeling een uittreedregeling 
opgenomen in de Tarievencode elektriciteit. Startpunt voor deze terugkeerregeling is dat de 
aangeslotene de wens kenbaar maakt bij de netbeheerder over te willen gaan naar een periodieke 
aansluitvergoeding exclusief vervangingsverplichting. De periodieke aansluitvergoeding wordt dan 
opnieuw vastgesteld volgens de bepalingen van artikel 2.3.5.2, onderdeel d en vastgelegd in de 
bijlage bij de aansluit- en transportovereenkomst. De nieuwe periodieke aansluitvergoeding gaat in 
per de eerste van de kalendermaand volgend op de maand waarin de nieuwe periodieke 
aansluitvergoeding overeen is gekomen en heeft geen gevolgen voor in het verleden betaalde 
vergoedingen.  
 Alternatieven voor (onderdelen van) het codewijzigingsvoorstel 
Alternatieven voor onderhavig voorstel zijn om zonder codewijziging hetzelfde te doen en om 
eventueel de werkwijze daartoe vast te leggen in de algemene voorwaarden of als werkafspraak 
tussen de netbeheerders. In verband met rechtszekerheid verdient aanpassing van de Tarievencode 
elektriciteit de voorkeur.  
 Samenhang met andere codewijzigingsdossiers 
Het voorstel kent geen samenhang met andere lopende codewijzigingstrajecten. 
 Toetsing aan artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998  
Onderhavig voorstel draagt bij aan de criteria genoemd in artikel 36, eerste lid, onderdeel d (doelmatig 
handelen van afnemers) en e (goede kwaliteit van dienstverlening van netbeheerders). 
 Gevolgde procedure  
Het voorstel tot codewijziging is op 22 oktober 2020 door de Taakgroep Regulering van Netbeheer 
Nederland vastgesteld als voorstel van de gezamenlijke netbeheerders als bedoeld in artikel 32, 
eerste lid van de Elektriciteitswet 1998.  
 
Het overleg met de representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt, als bedoeld in 
artikel 33 van de Elektriciteitswet 1998, heeft plaatsgevonden in een vergadering van het 
Gebruikersplatform elektriciteits- en gasnetten, gehouden op 3 december 2020. Het op dit voorstel 
betrekking hebbende deel van het verslag van deze bijeenkomst is opgenomen in bijlage 2 bij deze 
brief. 
 
Naar aanleiding van de bespreking in het Gen is het voorstel niet gewijzigd. 
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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 gezien het belang 
voor de aangeslotenen wier verzoek de eerste aanleiding is voor dit 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). 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
directeur 
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Aan artikel 2.3.5.2 van de Tarievencode elektriciteit wordt een tweetal nieuwe onderdelen toegevoegd: 
 
[01-01-2018] besluit 2017/205567 

[[13-10-2020] cpt voorstel BR-2020-1749 
2.3.5.2 De periodieke vergoeding voor de instandhouding van de in 2.3.3a, onderdelen a 

en b, en 2.3.3b bedoelde aansluitingen wordt door de netbeheerder vastgesteld, 

waarbij de volgende uitgangspunten in acht worden genomen: 

a. Voor de in de tabel in 2.3.5.5 onder “beheer” genoemde werkzaamheden wordt 

uitgegaan van de kosten die aan het beheer van de in 2.3.3a, onderdelen a en 

b, en 2.3.3b bedoelde aansluitingen zijn toe te rekenen (omslagstelsel). De 

periodieke aansluitvergoeding wordt initieel vastgesteld op basis van een door 

de netbeheerder vastgesteld percentage van de met de aangeslotenen 

overeengekomen investeringskosten. 

b. Voor de in de tabel in 2.3.5.5 onder “vervanging” genoemde werkzaamheden 

wordt uitgegaan van een vaste verhouding tussen de kosten van vervangingen 

en de met de aangeslotene overeengekomen investeringskosten. Deze 

verhouding is gebaseerd op de door de netbeheerder gehanteerde 

vervangingstermijnen van de afzonderlijke componenten van de aansluiting, 

waarbij deze vervangingstermijnen zijn gebaseerd op de afschrijvingstermijnen 

uit de op dat moment geldende Regulatorische Accountingregels van de 

desbetreffende netbeheerder. 

c. Indexering vindt plaats op basis van cpi, tenzij in de aansluit- en 

transportovereenkomst een andere indexeringsregeling is vastgelegd. De 

indexeringsregeling zorgt ervoor dat de initiële periodieke vergoeding voor de 

in de tabel in 2.3.5.5 onder “beheer” en “vervanging” genoemde 

werkzaamheden jaarlijks wordt geïndexeerd. Hiertoe wordt de met de 

aangeslotene overeengekomen investering jaarlijks met de indexering 

aangepast. 

d. Indien tussen de netbeheerder en de aangeslotene instandhouding van de 

aansluiting zonder vervangingsverplichting wordt overeengekomen, wordt de 

periodieke aansluitvergoeding uitsluitend gebaseerd op de in de tabel in 

2.3.5.5 onder “beheer” genoemde werkzaamheden. De kosten voor de in de 

tabel in 2.3.5.5 onder “vervanging” genoemde werkzaamheden zullen in dat 

geval separaat in rekening gebracht worden nadat deze kosten zich hebben 

voorgedaan. 

e. Indien voor een aansluiting in het verleden gekozen is voor instandhouding 

van de aansluiting zonder vervangingsverplichting en de aangeslotene terug 

wil keren naar instandhouding inclusief vervangingsverplichting, komen de 

netbeheerder en de aangeslotene een terugkeerregeling overeen. 

Uitgangspunt voor de terugkeerregeling is dat het totaal van de reeds betaalde 

periodieke aansluitvergoeding en het te betalen bedrag bij de 

terugkeerregeling niet hoger is dan wat er voor deze aansluiting betaald zou 

zijn indien bij het oorspronkelijk afsluiten van de aansluit- en 

transportovereenkomst direct gekozen was voor instandhouding van de 

aansluiting inclusief vervangingsverplichting. Hierbij wordt rekening gehouden 

met onder meer de reeds in rekening gebrachte kosten, de verwachte 

levensduur van de componenten en de kwaliteit van de componenten. 

f. Indien voor een aansluiting in het verleden gekozen is voor instandhouding 

van de aansluiting inclusief vervangingsverplichting en de aangeslotene over 

wil gaan naar instandhouding zonder vervangingsverplichting, wordt de 

periodieke aansluitvergoeding opnieuw vastgesteld overeenkomstig onderdeel 

d. De nieuw vastgestelde periodieke aansluitvergoeding gaat in op de eerste 

dag van de kalendermaand die volgt op de maand waarin de netbeheerder en 

de aangeslotene instandhouding van de aansluiting zonder 

vervangingsverplichting overeen zijn gekomen en geldt niet met 

terugwerkende kracht.  

g. Zonder wijziging van de aansluiting als bedoeld in artikel 2.4.3 is een 

aanpassing van de periodieke aansluitvergoeding overeenkomstig hetzij 

onderdeel e hetzij onderdeel f slechts één maal mogelijk per aansluiting. 
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Van Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten 
  
Datum 03-12-2020 
Plaats NBNL, Den Haag // online 
  
Voorzitter Secretaris [xxx] [xxx] 
 Aanwezig                       Afwezig 

 Namens de representatieve organisaties:   VEMW:  [xxx] E-NL:  [xxx] Holland Solar:  [xxx] Energie Samen:  [xxx]  VMNED:  [xxx] NWEA:  [xxx] EFET:                            [xxx]       Namens een representatief deel van de partijen dat zich bezighoudt met leveren, transporteren en meten van energie: NEDU:  [xxx], [xxx], [xxx]   Namens de gezamenlijke netbeheerders:  NBNL:  [xxx] TenneT:  [xxx]  NOGEPA, VA 
  
[….]  
4. Codewijzigingsvoorstel uittreedregeling (D2020-10755)  
NBNL geeft een toelichting.  
VEMW: als je een vervangingsverplichting bij de netbeheerder onder wil brengen, moet er een terugkeerregeling getroffen worden. In de omgekeerde situatie die nu mogelijk wordt gemaakt, hoeft er geen vertrekregeling te worden getroffen. Het verschil is opvallend.  
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NBNL: het is geen eigen potje dat je opbouwt. Het zijn inkomsten die afgaan van de toegestane inkomsten, alvorens de gereguleerde tarieven worden verdeeld. Het gaat om wel of niet deelnemen aan het collectieve omslagsysteem.  
VEMW stelt vast dat het de VEMW-leden niet raakt en gaat akkoord.  
De voorzitter stelt vast dat de vergadering er unaniem mee instemt om het voorstel naar de ACM te sturen.  




