AANSLUITINGEN
EN HET NET

>

6/7

Wil je een productie-installatie realiseren? Dan is het belangrijk om in een vroeg stadium contact te hebben met de
netbeheerder. Bij het ter perse gaan van deze factsheet werd de regeling verlaagd tarief bij collectieven opwek nog
vormgegeven. Nog niet alles rond aansluitingen en het net was bekend. In het HIER opgewekt Kennisdossier Verlaagd
Tarief vind je binnenkort meer actuele informatie.
Wat moet ik regelen met mijn netbeheerder?
In Nederland is de aansluiting op het elektriciteitsnet
geregeld in de Elektriciteitswet (1998) en Netcode.
Neem in een vroeg stadium contact op met de netbeheerder om kosten te voorkomen!
Het is ook belangrijk de productie-installatie te registreren bij de netbeheerder. Deze heeft gegevens
nodig om het elektriciteitsnet optimaal te beheren.
Welke eisen worden er gesteld aan de aansluiting
van een productie-installatie?
Om voor de regeling in aanmerking te komen dient
er een contract voor levering met een energieleverancier te zijn. Daarvoor is een aansluiting nodig. Er
worden vanuit de regeling geen additionele eisen
aan de aansluiting gesteld.
Is een extra aansluiting nodig en wat zijn de kosten?
Als een coöperatie het dak of de grond van een ander gebruikt voor haar installatie is een nieuwe aansluiting verplicht. Is een tweede aansluiting noodzakelijk? Dan vraag je die aan bij de netbeheerder.
Momenteel staat de netbeheerder slechts één aansluiting per WOZ-object toe. Afhankelijk van de locatie van de installatie kan eventueel een tweede
WOZ-object worden gecreëerd door middel van
kadastrale splitsing of vestigen van een opstalrecht.
Dat WOZ-object kan dan een eigen aansluiting krijgen. Pas dan mogen de netbeheerders het als een
aparte aansluiting beschouwen. De kosten voor een
aparte aansluiting kun je opvragen bij je netbeheerder en bestaan onder andere uit:

 eenmalige aansluitingsvergoeding
 periodieke vergoeding
 transporttarief
 bekabeling
Sommige gebouwen hebben een aansluiting voor de
centrale voorzieningen. Als een VvE zonnepanelen
op het dak zet, kun je deze aansluiting – als die voldoende capaciteit heeft – gebruiken voor de teruglevering.
Hoeveel kost extra bekabeling?
Hiervoor zijn standaardtarieven vastgesteld. Tot 25
meter geldt een eenheidsprijs, voor een langere
afstand moet je per extra meter een bedrag betalen.
Mag de belastingkorting worden toegepast bij
salderen?
Nee. De belastingkorting geldt alleen voor de energie die je aan het net levert. En niet als die geleverde
energie is verrekend met de energie die je verbruikt
hebt (salderen). Daarom heb je een meter nodig die
de feitelijke levering aan het net meet. Een meter die
terugdraaiend saldeert en waarbij de exacte levering
dus onbekend is, volstaat niet.
Bij een VVE, waar waarschijnlijk wél op de bestaande
aansluiting mag worden aangesloten, wordt de
belastingkorting alleen verwerkt over wat MEER
wordt geproduceerd dan het verbruik. Daar wordt
dus wel eerst gesaldeerd en pas daarna geldt de
belastingkortingsregeling over de overproductie.

De factsheets over de voorgestelde regeling verlaagd tarief bij collectieve opwek zijn tot stand gekomen o.b.v. input van de
Ministeries van Economische Zaken, Financiën en Agentschap NL i.s.m. Ecofys. De regeling is naar verwachting eind 2013 gereed.
HIER opgewekt spant zich in voor accurate informatie in deze factsheets. Bij onjuistheden of onvolledigheden in de informatie
aanvaardt HIER opgewekt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen. Vragen? info@hieropgewekt.nl.
Dit factsheet is nummer 6 uit een serie van 7. De andere factsheets gaan over: de regeling in het kort | juridische aspecten |
organisatorische aspecten | aspecten ten aanzien van de productie | financiële aspecten | locatie van de productie-installatie.
Er is ook een HIER opgewekt Kennisdossier over deze thema’s. Meer info: www.hieropgewekt.nl
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