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Geacht college, 

 

U hebt van ons een brief ontvangen in december 2011 of januari 2012, over de wijzigingen 

in artikel 1 lid 2 en 3 van de Elektriciteitswet. Graag informeer ik u over de laatste 

ontwikkelingen en vraag ik u, als u dat nog niet hebt gedaan, uw besluit aan ons kenbaar 

te maken voor 1 juli 2012. 

 

Artikel 1 lid 2 en 3 

Artikel 1 lid 2 en 3 aansluitingen zijn aansluitingen met een aansluitwaarde niet groter dan 

3x80A die, onder bepaalde voorwaarden, niet als kleinverbruik maar als grootverbruik 

worden beschouwd. Voor de volledige uitleg verwijs ik u graag naar onze eerdere 

correspondentie over dit onderwerp. 

 

Visiedocument VNG 

De definitieve registratie van ‘artikel 1 lid 2 en 3’ aansluitingen heeft op zich laten wachten 

door overleg over de interpretatie van het betreffende wetsartikel. Netbeheer Nederland en 

de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben hier gezamenlijk helderheid in 

verschaft. De uitkomst is verwoord in een visiedocument met als onderwerp “Interpretatie 

Elektriciteitswet 1998 art. 1 lid 2” dat VNG aan u heeft verzonden begin mei. Aanvullend 

op dit visiedocument verduidelijken wij graag nog een aantal zaken. 

 

U bepaalt of uw aansluitingen voldoen aan de wettelijke criteria 

Hoewel door sommigen gesuggereerd, hebben de netbeheerders nooit aangestuurd op de 

keuze van ‘artikel 1’ aansluitingen vanuit kostenoogpunt voor een Slimme Meter. 

Het is uw taak om op grond van de criteria in artikel 1 lid 2 en 3 te bepalen of uw 

aansluitingen klein- of grootverbruikaansluitingen zijn. Enexis zal uw indeling overnemen 

en respecteren. 
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Slimme meter voor ‘artikel 1 lid 2 en 3’ aansluitingen 

In het visiedocument wordt aangegeven dat een ‘artikel 1 lid 2 en 3’ aansluiting ook in 

aanmerking komt voor een Slimme Meter. Op een ‘artikel 1 lid 2 en 3’ aansluiting kan 

namelijk op uw verzoek de huidige conventionele meter door ons vervangen worden door 

een ‘Artikel 1-Slimme Meter’. Alle meetdata wordt gratis beschikbaar gesteld aan uw 

Meetverantwoordelijke. De meterhuur is nagenoeg gelijk aan de gereguleerde huur van 

een Slimme Meter voor een kleinverbruikaansluiting. Een overzicht van de verschillen 

tussen deze meters heb ik opgenomen in bijlage 2.  

 

Lichtmastaansluitingen 

De huidige meters van de Openbare Verlichting kunnen planmatig vervangen worden door 

een Artikel 1-Slimme Meter. Ook onbemeten OV-aansluitingen kunnen geschikt gemaakt 

worden voor het plaatsen van deze meter. Hier kunnen echter wel kosten aan verbonden 

zijn om de aansluiting geschikt te maken voor bemeting.  

Wanneer u van mening bent dat uw OV-aansluitingen niet onder ‘artikel 1 lid 2 en 3’ 

aansluitingen vallen, dan zet Enexis deze aansluitingen over naar het kleinverbruik voor  

1 april 2013. Houdt u dan rekening met een gewijzigde administratieve afhandeling. U 

ontvangt dan mogelijk per lichtmast een individuele afrekening via uw leverancier.  

 

Voor 1 juli vernemen we graag uw besluit 

Graag vernemen we voor 1 juli uw besluit of de betreffende aansluitingen als ‘artikel 1 lid 2 

en 3’ of kleinverbruikaansluitingen gekenmerkt worden. Uiteraard kunt u voor iedere soort 

(OV, VRI of rioolaansluitingen) een afzonderlijke interpretatie hanteren. Dit hebben we nu 

ook op het antwoordformulier duidelijker verwerkt. Het is van groot belang dat spoedig 

duidelijk wordt welke aansluitingen als ‘artikel 1 lid 2 en 3’ aansluitingen geduid worden. 

Hierdoor voorkomen we dat er een kleinverbruik Slimme Meter geplaatst wordt, die later 

verwijderd moeten worden. Ook is het belangrijk dat aansluitingen correct geregistreerd 

staan voor alle marktprocessen. 

 

Zonder uw reactie handhaven we de huidige registratie. Dat betekent dat al uw huidige 

aansluitingen als kleinverbruikaansluitingen geregistreerd blijven, met uitzondering van uw 

lichtmastaansluitingen op het Enexis OV-net. Deze worden momenteel al geadministreerd 

en afgehandeld als ‘artikel 1 lid 2 en 3’ aansluitingen.  

 

Een afschrift van deze brief inclusief het VNG visiedocument sturen wij per e-mail aan onze 

contactpersoon binnen uw gemeente.  
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Meer informatie? 

Neem dan contact op met uw accountmanager «accountmanager» op «telefoonnummer». 

Onze Klantenservice is op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar. Het 

telefoonnummer is 0900 1870 (lokaal tarief). U kunt ook een e-mail sturen naar 

enz.ondersteuning.accountmanagement@enexis.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

  

Gert ter Avest 

Manager Grootverbruik 

Enexis 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen 

1 - antwoordformulier 

2 - overzicht bepaling aansluiting
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Bijlage 1 

  

Antwoordformulier: 

Wij ontvangen uw antwoordformulier graag voor 1 juli 2012 ingevuld retour. 

U ontvangt een nieuwe versie van het antwoordformulier voor uw keuze voor artikel 1 

lid 2 of 3 aansluitingen. U kunt nu beter per installatiesoort uw keuze bekend maken.  

Hieronder geeft onderstaande gemeente haar keuze aan: 

o Ja, ik houd alles bij het oude omdat mijn organisatorische eenheid (met alle 

daaronder vallende kleinverbruik elektriciteitsaansluitingen) voor VRI en 

riolering/afvalwaterpompen niet onder artikel 1 lid 2 of 3 vallen. Openbare 

Verlichting valt onder artikel 1 lid 2 of 3 en blijven in het grootverbruikregime. 

o Nee, de gemeente wijzigt dit voor de volgende installatiesoort en wel als volgt: 

o VRI-aansluitingen krijgen de artikel 1 lid 2 of 3 status en vallen dus 

onder het grootverbruikregime 

o Riolering- afvalwaterpompen krijgen de artikel 1 lid 2 of 3 status en 

vallen dus onder het grootverbruikregime  

o Openbare Verlichting valt niet onder artikel 1 lid 2 of 3 en wordt 

kleinverbruik 

Svp aankruisen wat van toepassing is. 

 

Gemeente:               ------------------------------------------------------- 

 

Naam:   ------------------------------------------------------  

 

Handtekening: ------------------------------------------------------ 

 

Datum:                     ------------------------------------------------------ 

 

E-mailadres:             ------------------------------------------------------- 

 

Telefoonnummer:      ------------------------------------------------------- 

 

Ruimte voor toelichting/argumentatie: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

U kunt dit formulier ingevuld retourneren bij voorkeur per e-mail of per fax. 

E-mail: enz.ondersteuning.accountmanagement@enexis.nl 

Faxnummer: 088-85 72 888 
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Bijlage 2 

 

Overzicht wel of geen artikel 1 lid 2/3 aansluiting 

 

 Geen artikel 1 lid 2/3 Wel artikel 1 lid 2/3 

Meting Gereguleerde slimme meter 

(kleinverbruik). 

Prioriteitsplaatsing mogelijk, 

dan eenmalige kosten 60 euro¹. 

Jaarlijkse kosten (meterhuur, 

datacollectie en meet-

verantwoordelijkheid): 26,38 

euro¹, gereguleerd tarief. 

Op afstand afschakelbaar. 

Niet gereguleerde slimme 

meter mogelijk.  

Geen eenmalige kosten. 

Jaarlijkse kosten (meterhuur):  

39 euro¹². 

Niet afschakelbaar op afstand. 

Facturering netwerk- 

kosten 

Via leveranciersmodel; 

factuur netwerkkosten via de 

leverancier. 

Via netwerkmodel; 

factuur netwerkkosten via 

netbeheerder 

Meetverantwoordelijk-

heid 

Geen meetverantwoordelijke. Keuze voor een 

meetverantwoordelijke 

Tarief meetverantwoordelijke: 

niet gereguleerd. 

Specifiek voor 

Openbare Verlichting 

Specifiek voor OV: 

Per lichtmast 1 EAN-code. 

Switchen per lichtmast. 

Factuur per lichtmast. 

Daarmee extra administratieve 

last 

 

Specifiek voor OV: 

Per gemeente 1 of 2 EAN-

codes voor O.V. 

In 1 keer switchen van alle 

lichtmasten. 

Totaal netwerkfactuur o.b.v. 

verzamel EAN-code. 

Onbemeterd net kan ook slim 

bemeterd worden. Hiervoor 

wordt op verzoek een offerte 

voor ombouw bemeting 

gemaakt. 

   

¹ Exclusief BTW, prijspeil 2012 

² Indicatief tarief. Aanvullend sluit u nog een contract af voor datacollectie en 

meetverantwoordelijkheid met een meetverantwoordelijke  

 


