
Bijlage 1

Standaard elementen per aansluitcapaciteit

Het betreft een nadere omschrijving van de drie wettelijke elementen van de

aansluiting per type aansluiting zoals gedefinieerd in tabel 2.3.3.C van de

TarievenCode: de knip, de verbinding en de beveiliging.

Deze omschrijving heeft niet tot doel alle onderdelen van de aansluiting in

detail te benoemen maar wel om duidelijk aan te geven waar de aansluiting

begint en eindigt. Op basis hiervan kan de netbeheerder bepalen welke

materialen en werkzaamheden behoren tot de aansluiting en welke kosten

gedekt worden door het aansluittarief (zowel de eenmalige bijdrage als de

periodieke vergoeding voor onderhoud en voor herbruikbare activa).

Gewenste aansluitcapaciteit 1*6A op geschakeld net

De standaard aansluitmethode voor aangeslotenen van 1*6 A op een

geschakeld net is op een hulpader van een laagspanningskabel of een aparte

OV-kabel in beheer van de netbeheerder. De knip bestaat uit de aftakmof

waarmee een aftakking wordt gemaakt op de hulpader van de

laagspanningskabel of aparte OV-kabel in beheer van de netbeheerder. De

hulpader of aparte OV-kabel is via een schakelaar aangestuurd door een

toonfrequentrelais of schakelklok aangesloten op de rail van de MS/LS-trafo

en maakt geen onderdeel uit van de verbinding. De verbinding bestaat uit de

kabel die loopt vanaf de aftakmof tot aan de beveiliging. De beveiliging

bevindt zich in de aansluitset van de afnemer. De aansluitset wordt nog

gerekend tot de aansluitdienst van de netbeheerder.

De lengte van de verbinding die wordt gehanteerd bij het berekenen van het

aansluittarief is de afstand gemeten over het hart van de openbare weg van

het overdrachtspunt de onroerende zaak van de

afnemer ligt tot de dichtstbijzijnde laagspanningskabel, die deel uitmaakt van

het net van de netbeheerder.

Gewenste aansluitcapaciteit 3*25A tot en met 60 kVA (figuur 1)

De standaard aansluitmethode voor aangeslotenen tot 60 kVA is op de

laagspanningskabel. De knip bestaat uit de aftakmof waarmee een aftakking

wordt gemaakt op de laagspanningskabel. De verbinding bestaat uit de

laagspanningskabel die loopt vanaf de aftakmof tot aan de beveiliging. De

beveiliging bevindt zich in de aansluitkast in de meterkast van de afnemer. De

aansluitkast en het meterbord worden nog gerekend tot de aansluitdienst van

de netbeheerder. Ook het elektrisch aansluiten van de meter behoort tot de

aansluitdienst van de netbeheerder. De afnemer kan in de categorie tot 3*25 A

bij sommige netbeheerders kiezen tussen b.v. 3*25 A, 1 *35 A of 1*25 A.

De lengte van de verbinding die wordt gehanteerd bij het berekenen van het

aansluittarief is de afstand gemeten over het hart van de openbare weg van

het overdrachtspunt dat in beginsel binnen de onroerende zaak van de

afnemer ligt tot de dichtstbijzijnde laagspanningskabel, die deel uitmaakt van

het net van de netbeheerder.



Gewenste aansluitcapaciteit 60 kVA tot en met 0,3 MVA (figuur 2)

De standaard aansluitmethode voor aangeslotenen vanaf 60 kVA tot en met

0,3 MVA is op het dichtstbijzijnde algemene LS-voedingspunt in het net van

de netbeheerder (MS/LS transformator station). De knip ligt in het

transformatorstation en begint vanaf de strook op het laagspanningsrek. De

verbinding bestaat uit een laagspanningskabel die loopt vanaf het

transformatorstation tot aan de beveiliging binnen de onroerende zaak van de

afnemer. Het overdrachtspunt (beveiliging en scheiding) bevindt zich in de

aansluitkast in de meterkast van de afnemer. Het meterbord wordt nog

toegerekend aan de beveiliging op de onroerende zaak van de afnemer. De

meettransformatoren dienen vergoed te worden middels het gereguleerde

aansluittarief. Ook het elektrisch aansluiten van de meter behoort tot de

aansluitdienst van de netbeheerder.

De lengte van de verbinding die wordt gehanteerd bij het berekenen van het

aansluittarief is de afstand gemeten over het hart van de openbare weg van

het overdrachtspunt dat in beginsel binnen de onroerende zaak van de

afnemer ligt tot het dichtstbijzijnde MS/LS-transformatorstation, dat deel

uitmaakt van het net van de netbeheerder.



Gewenste aansluitcapaciteit 0,3 MVA tot en met 3 MVA (fig.3 en 4)

De standaardaansluitmethode voor aansluitingen vanaf 0,3 MVA tot en met

3MVA is inlussen in het middenspanningsnet. De knip bestaat dus uit de twee

verbindingsmoffen die worden gebruikt om het net te verbreken en de

afnemer in te lussen. De beveiliging bestaat uit een MS-schakelinstallatie met

twee scheiders en een vermogensschakelaar en een MS meetveld (inclusief

meettransformatoren). De verbinding bestaat uit twee

middenspanningskabels in één tracé. De MS-schakelinstallatie wordt

ondergebracht in een ruimte die de afnemer ter beschikking dient te stellen.

De lengte van de verbinding die wordt gehanteerd bij het berekenen van het

aansluittarief is de afstand gemeten over het hart van de openbare weg van

het overdrachtspunt dat in beginsel binnen de onroerende zaak van de

afnemer ligt tot de dichtstbijzijnde middenspanningskabel, die deel uitmaakt

van het net van de netbeheerder. (figuur 3)



Bij een gewenste aansluitcapaciteit tot ongeveer 1 MVA verzoekt het

grootste deel van de aangeslotenen om een aansluiting met fysieke

levering op laagspanningsniveau. In praktijk wordt zo’n aansluiting

gerealiseerd door een transformatiestap aan te bieden en te meten op

laagspanning. Deze meting wordt teruggerekend naar een meting op

middenspanningsniveau. Het transporttarief dat voor deze afnemer

geldt, wordt door de keuze van de afnemer voor deze variant niet

beïnvloed. Tot 630 kVA wordt vaak een compactstation gebruikt

waarin transformator, schakelinstallatie en laagspanningsrek in een

kleine behuizing bijeen zijn geplaatst. Deze oplossing (figuur 4) is

voor de afnemer voordeliger dan het aanvragen van een zuivere

middenspanningsaansluiting met een middenspanningsmeting en een

vermogensschakelaar (figuur 3).

Het is de netbeheerder toegestaan een transformator aan te bieden aan de

installatiezijde van de beveiliging tot aan de meter van de afnemer. De kosten

van deze transformator, de behuizing ten behoeve van deze transformator en

alle andere onderdelen aan de installatiezijde van de beveiliging (b.v. het

laagspanningsrek) dienen niet in het gereguleerde aansluittarief te worden

opgenomen.

Bij het indienen van voorstellen voor aansluittarieven dient de netbeheerder

aan te geven of hij deze variant ook aanbiedt, tot welke gewenste

aansluitcapaciteit hij deze variant aanbiedt en welk aansluittarief hij daarbij

hanteert.



Bij het aanbieden van zo'n middenspanningsaansluiting (figuur 4) is het

gereguleerde aansluittarief opgebouwd uit de volgende elementen:

De knip bestaat dus uit de twee verbindingsmoffen die worden gebruikt om

het net te verbreken en de afnemer in te lussen.

De beveiliging bestaat uit een MS-schakelinstallatie met twee kabelscheiders

en transformatorveld (KKT-installatie). Ook de meettransformatoren die aan

de laagspanningskant van de aansluiting worden aangebracht behoren tot het

gereguleerde aansluittarief. De verbinding bestaat uit twee

middenspanningskabels in één tracé. De MS-schakelinstallatie wordt

ondergebracht in een compactstation of een ruimte die de afnemer ter

beschikking dient te stellen. De lengte van de verbinding die wordt gehanteerd

bij het berekenen van het aansluittarief is de afstand gemeten over het hart

van de openbare weg van het overdrachtspunt dat in beginsel binnen de

onroerende zaak van de afnemer ligt tot de dichtstbijzijnde

middenspanningskabel, die deel uitmaakt van het net van de netbeheerder.

Gewenste aansluitcapaciteit van meer dan 3 MVA

In deze categorie worden slechts een zeer beperkt aantal nieuwe aansluitingen

per jaar gemaakt, waarbij het aantal afneemt met de mate waarin de

aangevraagde capaciteit toeneemt. De directeur DTe geeft netbeheerders dan

ook de mogelijkheid boven 3 MVA op basis van voorcalculatorische

projectkosten (maatwerk) aansluitkosten te bepalen.Voor de categorie

aansluitingen tussen de 3 MVA en 10 MVA wordt dit alleen op  verzoek van de

afnemer gedaan. Indien de afnemer geen verzoek doet geldt de standaard

aansluitmethode.

Gewenste aansluitcapaciteit: 3 MVA- 10 MVA



De standaard aansluitmethode voor aangeslotenen vanaf 3 MVA tot en met 10

MVA is op een middenspanningsrail van een HS/ MS, TS/MS, MS/MS

transformatorstation of de MS stamvoeding. De knip bestaat in deze

categorie uit twee of meer afgaande velden van een middenspannings- of

tussenspanningsrail. De verbinding bestaat uit een n-1 veilige voeding

bestaande uit twee of meer kabels in een tracé.

De beveiliging bestaat uit minimaal twee vermogensschakelaars, een scheider

en een meetveld aangeboden in één inkoopstation binnen de onroerende zaak

van de afnemer.

De lengte van de verbinding, die wordt gehanteerd bij het berekenen van het

aansluittarief is de afstand gemeten over het hart van de openbare weg van

het overdrachtspunt dat in beginsel binnen de onroerende zaak van de

afnemer ligt tot de dichtstbijzijnde MS rail in een HS/ MS-station TS/MS-

station of MS/MS-station of de MS stamvoeding, dat deel uitmaakt van het

net van de netbeheerder.

Gewenste aansluitcapaciteit > 10 MVA

Boven 10 MVA mogen netbeheerders het aansluittarief bepalen op basis van

de voorcalculatorische projectkosten. De aansluittarieven dienen non-

discriminatoir en transparant te worden berekend vooraf bekend gemaakt te

worden. De netbeheerder dient de standaardelementen van de aansluiting de

knip, de verbinding en de beveiliging nader in te vullen in componenten. De

netbeheerder dient een indicatie te geven van de prijzen van deze

componenten. De componenten en tarieven dienen door de netbeheerder

bekend gemaakt te worden en door een ieder opgevraagd te kunnen worden.

Bij de berekening van het aansluittarief dient de netbeheerder aan te geven



welke componenten hij in welke hoeveelheden zal gebruiken tegen welke

eenheidsprijs, zodat de afnemer kan nagaan op welke kosten zijn

aansluittarief is gebaseerd. De lengte van de verbinding, die wordt gehanteerd

bij het berekenen van het aansluittarief wordt bepaald door daadwerkelijke

lengte van de verbinding.



Bijlage 2

Aansluit- en Transporttarieven voor openbare verlichting en

overig straatmeubilair

In de praktijk zijn er drie methoden te onderscheiden waarop openbare

verlichting en ander straatmeubilair is aangesloten:

1. Op een hoofdader

Elke lichtmast of ieder ander straatmeubel is apart aangesloten op

een hoofdader (laagspanningskabel) in beheer van de netbeheerder,

die ook wordt gebruikt voor het aansluiten van andere aangeslotenes

op laagspanning.

2. Op een hulpader

Elke lichtmast of ieder ander straatmeubel is apart aangesloten op

een hulpader (een ader in de LS-kabel of een aparte kabel

tegelijkertijd meegetrokken met de hoofdader), die alleen wordt

toegepast voor openbare verlichting al dan niet met een gezamenlijke

nul en wordt beheerd door de netbeheerder.

3. Op een aparte OV-kabel

Er is een aansluiting op het net van de netbeheerder en achter de

beveiliging is een aparte kabel aangelegd waarop lichtmasten en

ander straatmeubilair zijn aangesloten. Deze aparte kabel is in beheer

van de OV-exploitant. Deze methode wordt aangeduid met OV-

installatie

Bij het toepassen van de aansluitdefinitie op de drie aansluitmethoden wordt de

volgende interpretatie gehanteerd:

Deze interpretatie is toepasbaar bij alle drie de fysieke aansluitmethoden (op een

hoofdader, op een hulpader of op een aparte OV-kabel). Een streng van lichtmasten

wordt beschouwd als één (meervoudige) aansluiting.

Deze interpretatie is alleen mogelijk bij aparte OV-kabels. De OV-kabel en een streng

van aangesloten lichtmasten zijn te beschouwen als een installatie die is aangesloten

op het net van de netbeheerder. De LS-rail in een station van de netbeheerder wordt

als knip beschouwd. Achter de beveiliging die deel uitmaakt van de aansluiting,

bevindt zich de OV-installatie bestaande uit de OV-kabel en de aangesloten

lichtmasten. De aansluiting heeft in dit geval dus één knip en één beveiliging.

Voor openbare verlichting aangesloten op de hulpader of een aparte ov-kabel

in beheer van de netbeheerder wordt aan de ov-exploitant de mogelijkheid

geboden te kiezen voor één van de volgende twee opties

Optie 1

� Het eenmalige en het periodieke aansluittarief worden gebaseerd op de

modale kosten van de knip in de hulpader, de aansluitkabel naar de

lichtmast en de beveiliging plus de gemeenschappelijke kosten in

verband met het netaansluitpunt in de netruimte (knip) en met de aanleg

en instandhouding van de hulpader of aparte ov-kabel in beheer van de



netbeheerder. De kosten voor de verbindingslengte van de hoofd- of

hulpader of OV-kabel in beheer van de netbeheerder worden betrokken in

de gemeenschappelijke kosten.  Alle aftakkingen daarvan naar de

verschillende lichtmasten behoren tot de specifieke aansluitkosten per

lichtmast. De hulpader of aparte OV-kabel worden gelijk met de LS-kabel

aangelegd en onderhouden en liggen in dezelfde sleuf en bepaalt dus het

niveau van de gemeenschappelijke kosten. Voor het eenmalige

aansluittarief worden de gemeenschappelijke aanlegkosten op basis van

de gewenste aansluitcapaciteit toegerekend. Voor het periodieke

aansluittarief worden de gemeenschappelijke onderhoudskosten

toegerekend per aansluitpunt.

De specifieke aansluitkosten per lichtmast plus de gemeenschappelijke

kosten vormen de basis voor het niveau van een aparte tariefcategorie,

namelijk 1 x 6A op geschakeld net. In verband met de

gemeenschappelijke kosten is dit tarief hoger dan in optie 2.

� Daar de LS-rail in een station van de netbeheerder als knip wordt

beschouwd is het MS/LS-tarief van toepassing. Het transportafhankelijke

tarief is ongeacht het gecontracteerde transportvermogen of de

doorlaatwaarde van de streng gelijk aan het MS/LS-tarief

� Het transportonafhankelijke tarief is gebaseerd op de modale kosten voor

een aansluiting op MS/LS.

Optie 2

� Het eenmalige en periodieke aansluittarief worden gebaseerd op de

modale kosten van de knip in de hulpader, de aansluitkabel naar de

lichtmast en de beveiliging. Het gemiddelde niveau van deze specifieke

aansluitkosten per lichtmast is de basis voor het 1 x 6A-tarief. Ten

opzichte van optie 1 is het niveau van de aansluittarieven voor optie 2

lager, omdat de gemeenschappelijke kosten voor de hulpader of aparte

OV-kabel niet worden meegenomen in de aansluittarieven, maar in het

transporttarief.

� Voor het transportafhankelijke tarief geldt het LS-tarief dat hoort bij de

doorlaatwaarde van de streng. Dit tarief is gebaseerd op de

gecascadeerde kosten tot en met het LS-netvlak waarin tevens zijn

meegenomen de kapitaallasten en instandhoudingkosten voor de

hulpader of aparte ov-kabel in beheer van de netbeheerder.

� Het transportonafhankelijke tarief is gebaseerd op de modale

transportonafhankelijke kosten voor de tariefcategorie 1 x 6A.

Voor de OV-installatie geldt de volgende tariefstructuur

� Voor een OV-installatie geldt per aansluiting op het net het eenmalige

aansluittarief zoals aangegeven in de tabel van artikel 2.3.3.C.

Afhankelijk van de gewenste aansluitcapaciteit wordt het eenmalige

aansluittarief per aansluiting voor een OV-installatie in rekening gebracht.

� Voor een OV-installatie geldt per aansluiting op het net het periodieke

aansluittarief zoals aangegeven in de tabel van artikel 2.3.3.C.

Afhankelijk van de gewenste aansluitcapaciteit wordt het periodieke

aansluittarief per aansluiting voor een OV-installatie in rekening gebracht.

� Met betrekking tot het transportafhankelijke tarief geldt de bestaande

fysieke aansluitsituatie als vertrekpunt; met andere woorden: is de O.V-



installatie rechtstreeks aangesloten op de rail van de MS/LS-trafo dan

geldt het MS/LS-tarief, is de O.V-installatie aangesloten op het LS-net

dan geldt het LS-tarief.

Een belangrijk punt is dat netbeheerders registreren op welke wijze O.V-

installaties zijn aangesloten; rechtstreeks op de rail van de MS/LS-trafo

of op het LS-net. Voor zover dit onduidelijk is geldt een

overgangsmaatregel in die zin dat het MS/LS-tarief van toepassing is

tenzij de netbeheerder aantoont dat de O.V-installatie is aangesloten op

het LS-net. Bij geschil wordt op basis van een accountantsverklaring

bepaald op welk netvlak de OV installatie is aangesloten.

� Voor OV-installaties die aangesloten worden na 1 januari 2004 gelden de

tariefcategorieën voor de aansluit- en transportdienst zoals vermeld in de

tabel bij artikel 2.3.3.C.

Het transportonafhankelijke tarief wordt per aansluiting voor een OV-installatie in rekening gebracht en is

afhankelijk van het gecontracteerde transportvermogen ex artikel 3.7.2 van de TarievenCode.



Bijlage A

Standaard elementen per aansluitcapaciteit en straatwerk

Algemeen

Deze bijlage betreft een nadere omschrijving van de drie wettelijke elementen van de

aansluiting (artikel 2.2.2 van de TarievenCode) per type aansluiting zoals gedefinieerd in tabel

2.3.3.C van de TarievenCode: de knip, de verbinding en de beveiliging. Voorts wordt in deze

bijlage nader geregeld welke kosten voor het straatwerk in de aansluittarieven voor de

verschillende typen standaardaansluitingen kunnen worden verwerkt. Deze bijlage heeft niet tot

doel alle onderdelen van de aansluiting in detail te benoemen maar wel om duidelijk aan te

geven waar de aansluiting begint en eindigt. Op basis hiervan kan de netbeheerder bepalen

welke materialen en werkzaamheden behoren tot de aansluiting en welke kosten gedekt

worden door het aansluittarief (zowel de eenmalige bijdrage als de periodieke vergoeding voor

onderhoud en voor herbruikbare activa).

A.1. Gewenste aansluitcapaciteit tot en met 1*6A op geschakeld net (figuur 1)

De standaard aansluitmethode voor aangeslotenen tot 1 * 6A is op de laagspanningskabel

(figuur 1a), hulpader (figuur 1b) of o.v.kabel (figuur 1c) die deel uitmaken van het net van de

netbeheerder. De knip bestaat uit de aftakmof waarmee een aftakking wordt gemaakt op de

laagspanningskabel, hulpader of o.v.kabel. De verbinding bestaat uit de laagspanningskabel die

loopt vanaf de aftakmof tot aan de beveiliging. De beveiliging bevindt zich in een aansluitkast

die in het object is gemonteerd. De aansluitkast wordt nog toegerekend tot de aansluitdienst

van de netbeheerder. De lengte van de verbinding die wordt gehanteerd bij het berekenen van

het aansluittarief is de afstand gemeten over het hart van de openbare weg van het

overdrachtspunt tot de dichtstbijzijnde laagspanningskabel, die deel uitmaakt van het net van

de netbeheerder.

Figuur 1 LS geschakeld aansluitingen (1*6A)
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A.2 Gewenste aansluitcapaciteit 3*25A tot en met 60 kVA (figuur 2)

De standaard aansluitmethode voor aangeslotenen tot 60 kVA is op de laagspanningskabel. De

knip bestaat uit de aftakmof waarmee een aftakking wordt gemaakt op de laagspanningskabel.

De verbinding bestaat uit de laagspanningskabel die loopt vanaf de aftakmof tot aan de

beveiliging. De beveiliging bevindt zich in de aansluitkast in de meterkast van de afnemer. De

aansluitkast en het meterbord worden nog gerekend tot de aansluitdienst van de netbeheerder.

Ook het elektrisch aansluiten van de meter behoort tot de aansluitdienst van de netbeheerder. De

afnemer kan in de categorie tot 3*25 A bij sommige netbeheerders kiezen tussen bijvoorbeeld

3*25 A, 1 *35 A of 1*25 A. De lengte van de verbinding die wordt gehanteerd bij het

berekenen van het aansluittarief is de afstand gemeten over het hart van de openbare weg van

het overdrachtspunt tot de dichtstbijzijnde laagspanningskabel, die deel uitmaakt van het net van

de netbeheerder.

A.3 Gewenste aansluitcapaciteit 60 kVA tot en met 0,3 MVA (figuur 3)

De standaard aansluitmethode voor aangeslotenen vanaf 60 kVA tot en met 0,3 MVA is op het

dichtstbijzijnde algemene LS-voedingspunt in het net van de netbeheerder (MS/LS-

transformatorstation). De knip ligt in het transformatorstation en begint vanaf de strook op het

laagspanningsrek. De verbinding bestaat uit een laagspanningskabel die loopt vanaf het

transformatorstation tot aan de beveiliging binnen de onroerende zaak van de afnemer. Het

overdrachtspunt (beveiliging en scheiding) bevindt zich in de aansluitkast in de meterkast van de

afnemer. Het meterbord wordt nog toegerekend aan de beveiliging op de onroerende zaak van de

afnemer. De meettransformatoren dienen vergoed te worden middels het gereguleerde

aansluittarief. Ook het elektrisch aansluiten van de meter behoort tot de aansluitdienst van de

netbeheerder. De lengte van de verbinding die wordt gehanteerd bij het berekenen van het

aansluittarief is de afstand gemeten over het hart van de openbare weg van het overdrachtspunt

tot het dichtstbijzijnde MS/LS-transformatorstation, dat deel uitmaakt van het net van de

netbeheerder.

Figuur 2 LS aansluiting (3* 25 A – 60 kVA)



A.4 Gewenste aansluitcapaciteit 0,3 MVA tot en met 3 MVAmet zuivere MS-aansluiting (fig.4)

De standaard aansluitmethode voor aansluitingen vanaf 0,3 MVA tot en met 3MVA is inlussen in

het middenspanningsnet. De knip bestaat dus uit de twee verbindingsmoffen die worden gebruikt

om het net te verbreken en de afnemer in te lussen. De beveiliging bestaat uit een MS-

schakelinstallatie met twee scheiders en een vermogensschakelaar en een MS-meetveld (inclusief

meettransformatoren). De verbinding bestaat uit twee middenspanningskabels in één tracé. De

MS-schakelinstallatie wordt ondergebracht in een ruimte die de afnemer ter beschikking dient te

stellen. De lengte van de verbinding die wordt gehanteerd bij het berekenen van het aansluittarief

is de afstand gemeten over het hart van de openbare weg van het overdrachtspunt tot de

dichtstbijzijnde middenspanningskabel, die deel uitmaakt van het net van de netbeheerder (figuur

4).

Figuur 4 Zuivere MS aansluiting ( 0,3 – 3 MVA )

Figuur 3  LS aansluiting af LS rek transformator (60-300 kVA)



A.5 Gewenste aansluitcapaciteit 0,3 MVA tot en met 3 MVA met fysieke levering van LS (fig.5)

A.5.1 Deze aansluiting wordt gerealiseerd door een transformatiestap aan te bieden en te meten

op laagspanning. Deze meting wordt teruggerekend naar een meting op middenspanningsniveau.

Het transporttarief dat voor deze afnemer geldt, wordt door de keuze van de afnemer voor deze

variant niet beïnvloed. Tot 630 kVA wordt vaak een compactstation gebruikt waarin

transformator, schakelinstallatie en laagspanningsrek in een kleine behuizing bijeen zijn geplaatst.

Deze oplossing (figuur 5) is voor de afnemer voordeliger dan het aanvragen van een zuivere

middenspanningsaansluiting met een middenspanningsmeting en een vermogensschakelaar

(figuur 4).

A.5.2 Netbeheerders geven bij het uitbrengen van een offerte aan de afnemer aan dat de

afnemer zelf zorg dient te dragen voor een transformator en bijbehorende behuizing (het compact

station). De netbeheerder stemt het aanleggen van de aansluiting af met de leverancier en/of

installateur van de transformator en het compact station. De kosten van de transformator, de

behuizing ten behoeve van deze transformator en alle andere onderdelen aan de installatiezijde

van de beveiliging (b.v. het laagspanningsrek) dienen niet in het gereguleerde aansluittarief te

worden opgenomen. Bij het indienen van voorstellen voor aansluittarieven dient de netbeheerder

duidelijk aan te geven dat de afnemer de transformator ook van een derde kan betrekken en

dient de netbeheerder expliciet rekening te houden met de plaatsing van een transformator door

een derde partij.

A.5.3 Bij het aanbieden van zo'n middenspanningsaansluiting (figuur 5) is het gereguleerde

aansluittarief opgebouwd uit de volgende elementen:

De knip bestaat dus uit de twee verbindingsmoffen die worden gebruikt om het net te verbreken

en de afnemer in te lussen. De beveiliging bestaat uit een MS-schakelinstallatie met twee

kabelscheiders en transformatorveld (KKT-installatie). Ook de meettransformatoren die aan de

Figuur 5 MS aansluiting met fysieke levering van LS ( 0,3 – 1 MVA)



laagspanningskant van de aansluiting worden aangebracht behoren tot het gereguleerde

aansluittarief. De verbinding bestaat uit twee middenspanningskabels in één tracé. De MS-

schakelinstallatie wordt ondergebracht in een compactstation of een ruimte die de afnemer ter

beschikking dient te stellen. De lengte van de verbinding die wordt gehanteerd bij het berekenen

van het aansluittarief is de afstand gemeten over het hart van de openbare weg van het

overdrachtspunt tot de dichtstbijzijnde middenspanningskabel, die deel uitmaakt van het net van

de netbeheerder.

A.6 Gewenste aansluitcapaciteit 3 MVA- 10 MVA

Netbeheerders hebben de mogelijkheid boven 3 MVA op basis van voorcalculatorische

projectkosten (maatwerk) aansluitkosten te bepalen. Voor de categorie aansluitingen tussen de 3

MVA en 10 MVA wordt dit alleen op  verzoek van de afnemer gedaan. Voor de opgave van de

kosten wordt de wijze, zoals bepaald in artikel 2.3.3.A, toegepast. Indien de afnemer geen

verzoek doet geldt de standaard aansluitmethode. De standaard aansluitmethode voor

aangeslotenen vanaf 3 MVA tot en met 10 MVA is op een middenspanningsrail van een HS/MS-,

TS/MS-, MS/MS-transformatorstation of op de MS stamvoeding. De knip bestaat in deze

categorie uit twee of meer afgaande velden van een middenspannings- of tussenspanningsrail.

De verbinding bestaat uit een n-1 veilige voeding bestaande uit twee of meer kabels in een tracé.

De beveiliging bestaat uit minimaal twee vermogensschakelaars, een scheider en een meetveld

aangeboden in één inkoopstation binnen de onroerende zaak van de afnemer. De lengte van de

verbinding, die wordt gehanteerd bij het berekenen van het aansluittarief is de afstand gemeten

over het hart van de openbare weg van het overdrachtspunt tot de dichtstbijzijnde MS rail in een

HS/MS-station, TS/MS-station of MS/MS-station of de MS stamvoeding, dat deel uitmaakt van

het net van de netbeheerder.

Figuur 6 MS aansluiting op MS net rail ( 3 – 10 MVA )



A.7 Gewenste aansluitcapaciteit > 10 MVA

Boven 10 MVA bepalen netbeheerders het aansluittarief bepalen op basis van de

voorcalculatorische projectkosten. Voor de bepaling van het aansluittarief wordt als uitgangspunt

voor de offerte genomen het dichtstbijzijnde punt in het net van de netbeheerder waar voldoende

capaciteit beschikbaar is. De netbeheerder dient mee te werken aan onderzoek dat door de

afnemer of in opdracht van de afnemer wordt uitgevoerd ter controle van de plaats in het net

waar voldoende capaciteit beschikbaar is. De aansluittarieven dienen non-discriminatoir en

transparant te worden berekend en vooraf bekend gemaakt te worden. De netbeheerder dient de

standaardelementen van de aansluiting de knip, de verbinding en de beveiliging nader in te vullen

in componenten. Voor de opgave van de kosten wordt de wijze, zoals bepaald in artikel 2.3.3.A,

toegepast.

A.8 Straatwerk

Onder straatwerk worden de werkzaamheden verstaan die de netbeheerder aan de bestrating

moet verrichten om een aansluiting te maken. De netbeheerder onderhandelt met gemeenten  en

anderen over de kosten van het terugleggen van de definitieve bestrating zowel voor de

bestrating ten behoeve van aansluitingen als ten behoeve van werkzaamheden aan het net van

de netbeheerder. De definitieve straatwerkkosten op de openbare weg en onroerende zaken van

derden die ten behoeve van de aansluiting worden doorkuist, dienen gedekt te worden door

middel van het standaardtarief. Daarbij dient de netbeheerder in het standaard aansluittarief een

gemiddelde op te nemen van de straatwerkkosten. Binnen de onroerende zaak van de

aangeslotene valt alleen het openen en dichtvleien van open verharding onder het

standaardtarief. Derhalve dient in de aansluittarieven een standaardopslag te worden opgenomen

voor straatwerk, die bestaat uit:

- het opnemen, het dichtvleien en definitief terugleggen van alle soorten bestrating op de

openbare weg en onroerende zaken van derden die doorkruist worden:

- het opnemen en het dichtvleien van open verharding op de onroerende zaak van de

aangeslotene.


