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Onderwerp

Artikel i, tweede en derde lid Elektriciteitswet 1998 in relatie tot de uitrol van slimme meters

Geachte heer Van Vliet,

In november en december 2001 hebben enkele gemeenten de Raad van Bestuur van de

Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) verzocht om een reactie op enkele

onderwerpen, die betrekking hebben op artikel i, tweede en derde lid van de Elektriciteitswet 1998

(hierna: de wet) en de uitleg die de netbeheerders aan dat wetsartikel geven in relatie tot de uitrol

van de op afstand uitleesbare meetinrichtingen (hierna: slimme meters). Met deze brief informeer

ik u over de reactie die de Energiekamer NMa namens de Raad op 15 december 2001 aan deze

gemeenten heeft gegeven. Het antwoord is beperkt tot alleen het tweede lid van de wet en de

uitleg die daaraan moet worden gegeven.

Artikel i, tweede lid van de wet (citaat)

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt als afnemer, niet zijnde een

afnemer als bedoeld in artikel 950, eerste lid, beschouwd een organisatorische eenheid die zich in

hoofdzaak bezig houdt met het openbaar vervoer per metro, tram of trolley, met mijnbouwkundige

activiteiten, met het beheer en de exploitatie van telecommunicatie- en kabelnetwerken, met het beheer

van de openbare verlichting of van verkeersregelinstallaties, dan wel met riolering, bemaling,

waterzuivering of transport en distributie van water, mits:

a. deze eenheid daarbij uitsluitend ingevolge de technische aard van de bedrijfsuitoefening beschikt

over verscheidene aansluitingen,

b. het totale aan de eenheid voor die bedrijfsuitoefening beschikbaar gestelde vermogen meer

bedraagt dan 2 MVA en

c. de bedrijfsuitoefening door deze eenheid op fysiek geïntegreerde basis geschiedt.
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Uitleg van artikel i, tweede lid van de wet

Ten aanzien van bovengenoemde wetsartikelen en de uitleg daarvan wordt gesignaleerd dat de

grotere gemeenten niet in aanmerking komen voor de beoogde uitrol van de slimme meter en dat

de wet derhalve discrimineert tussen kleine en grote gemeenten.

Het artikel spreekt expliciet over "organisatorische eenheid" en niet over "rechtspersoon". Met

organisatorische eenheid wordt gedoeld op het onderdeel van de rechtspersoon, die één van de

functies genoemd in artikel i, tweede lid van de wet uitvoert (bijvoorbeeld openbare verlichting).

Dat betekent niet dat de gehele gemeente moet worden beschouwd als een afnemer, niet zijnde

een afnemer als bedoeld in artikel 953 eerste lid van de wet, maar slechts het deel dat zich bezig

houdt met die functie en dan uitsluitend voor zover het totaal van de kleinverbruikaansluitingen

binnen die organisatorische eenheid de grens van 2 MVA te boven gaat. Voor zover het totaal van

die kleinverbruikaansluitingen binnen die functie niet de grens van 2 MVA te boven gaat, kan de

organisatorische eenheid naar de mening van de Energiekamer NMa aanspraak maken op de

uitrol van slimme meters voor kleinverbruikaansluitingen.

In de wet is een grens gesteld en deze grens ligt op een totaal van de aan de organisatorische

eenheid "beschikbaar gesteld vermogen" van 2 MVA1. Daarbij merkt de Energiekamer NMa op dat

de wet spreekt over beschikbaar gesteld vermogen terwijl het signaal van gemeenten spreekt van

afgenomen vermogen. Uit het signaal van deze gemeenten leidt de Energiekamer NMa af dat het

aan de organisatorische eenheid beschikbaar gestelde vermogen soms groter is (of kan zijn) dan

het afgenomen vermogen. De Energiekamer NMa geeft ter overweging om in overleg met de

netbeheerders na te gaan of het aan de organisatorische eenheid beschikbaar gestelde vermogen

kan worden verlaagd tot onder de grens van 2 MVA. Op deze wijze kan van jaar tot jaar het

beschikbaar gestelde vermogen worden aangepast aan de behoefte in de praktijk. De

Energiekamer NMa wijst de gemeenten er wel op dat wanneer een organisatorische eenheid

wordt aangemerkt als afnemer in de zin van artikel 953, eerste lid van de wet, er ook andere

bepalingen gerelateerd aan deze afnemerscategorie op die eenheid van toepassing zijn.

Vanuit zijn uitvoerende taak is het niet aan de Energiekamer NMa om uitspraken te doen over het

beleid in deze. Indien gemeenten van mening zijn dat deze grens niet juist is gesteld dan wel dat

het in het geheel niet juist is om een grens te stellen, dan is deze gemeenten geadviseerd contact

op nemen met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Concept notitie EDSN van i juli 2011

Het signaal van de gemeenten bevat tevens een verwijzing naar een concept notitie van EDSN

B.V. waarin aan alle netbeheerders wordt voorgesteld om zo veel mogelijk aansluitingen van het

type artikel i, tweede lid van de wet te behandelen als grootverbruiker, o.m. vanwege de uitrol van

de slimme meter.
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De notitie van EDSN geeft aan dat er sprake is van een limitatieve lijst van aansluitingensoorten

waarin het uitgangspunt van de sector is om alle gemeenten voor wat betreft de

aansluitingensoorten openbare verlichting en verkeersregelinstallaties te beschouwen als

afnemers in de zin van artikel 2, tweede lid van de wet wanneer gemeenten boven de grens van 2

MVA beschikbaar gesteld vermogen uitkomen.

Indien en voor zover aan deze notitie de conclusie wordt verbonden dat daarmee alle gemeenten

niet kunnen worden beschouwd als zijnde afnemers als bedoeld in artikel 953, eerste lid van de

wet, acht de Energiekamer N Ma dat onjuist en in strijd met de hierboven aangegeven uitleg van

de wet. Zoals hiervoor is aangegeven dient per organisatorische eenheid als bedoeld in artikel i,

tweede lid van de wet te worden bezien of het totaal van kleinverbruikaansluitingen binnen die

organisatorische eenheid wel of niet de grens van 2 MVA te boven gaat.

Tot slot

Afschrift van de brieven aan de betreffende gemeenten zijn op 15 december 2011 gezonden aan

Netbeheer Nederland, aan de Energie Data Services Nederland B.V. en aan het Ministerie van

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan verzoek ik u contact op te nemen met

Ton Buitelaar, bereikbaar op 070 - 330 3502 of met Edin Ibrovic, bereikbaar op 070-3303316. Bij

een eventuele schriftelijke reactie verzoek ik u te refereren aan kenmerk 103995.

Hoogachtend,

De Raad van Bestuur van de NMa-, namens deze

Janine Verweij

Clustermanager Consumentenmarkt

Directie Regulering Energie en Vervoer


