Ronde tafel FEBEG

Distributietarieven o.b.v. capaciteit:
ervaringen in Nederland
Arco Bakkeren (Essent)
Huub Halsema (Eneco)

12.09.2016

Invoering capaciteitstarief enerzijds
ivm simpeler administratie….
Het capaciteitstarief werd tegelijk met het leveranciersmodel (1
factuur voor levering en transport) ingevoerd om knelpunten op te
lossen:
•

Veel berekende ipv echt gemeten standen bij o.a. verhuizingen

•

Bij meterstandcorrectie dubbele herberekening nodig: zowel voor
levering- als transportfactuur

•

Onduidelijkheid over aanspreekpunt voor klant: netbeheerder of
leverancier?

•

Gepercipieerde verwarring bij de klant ivm vele keuzes:

•

•

Leveranciersmodel (1 factuur) en netbeheerdersmodel (2 facturen)

•

Vrije metermarkt (keuze voor andere meetverantwoordelijke voor
kleinverbruikers)

Complex berichtenverkeer (meerdere ICT-standaarden)
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..anderzijds ivm beinvloedbare kosten
van netbeheerders
•

ACM vond dat de transportcapaciteit meer beïnvloedbaar was dan
het daadwerkelijk gebruik van kabels en leidingen door
kleinverbruikers

•

kW daarom een logischer tariefdrager dan kWh

•

Stabielere inkomsten van netbeheerders zullen ook hebben
meegespeeld

•

De opkomst van zon-PV en daarmee mogelijk sterke afname van
netgebruik per jaar (kWh) was nog niet echt in beeld.
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Kenmerken capaciteitstarief
•

Duidelijke tariefdifferentiatie op basis van aansluitwaarde

•

Invoering capaciteitstarief minimaal 1 jaar voor implementatie
verplicht leveranciersmodel. NB capaciteitstarief zou dus ook
gekund hebben zonder leveranciersmodel

•

1 berichten-standaard: XML

•

Naast capaciteitstarief betaalt een kleinverbruiker aan de
netbeheerder administratiekosten (vastrecht), een periodieke
aansluitvergoeding en meterhuur.
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Flankerend beleid


Coulance maatregel:
 Kleinverbruikers die een te grote aansluitwaarde hebben kunnen deze
tegen een vastgesteld tarief (€ 50,00 ex BTW) eenmalig laten verlagen.
 Tot 3 maanden na de eerste facturatie na 1-1-2009
 Uiterlijk tot 1-6-2010



Verhoging heffingskorting energiebelasting, ca. eerste 1000 kWh
belastingvrij:
 De klanten met een laag verbruik worden via de heffingskorting, behorende
bij de energiebelasting, gecompenseerd voor het relatief hogere
capaciteitstarief:
 Voor de aansluitingen zonder verblijfsfunctie, niet op een geschakeld net,
wordt tijdelijk een lagere heffingskorting toegepast. (vervallen per 1-1-2015)
 Complexen krijgen maar 1 maal de heffingskorting.
 Aansluitingen op een geschakeld 1*6 Amp krijgen geen heffingskorting.

12.09.2016

Afnemerscategorieën
Elektra

Gas
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Tarieven 2016 kleinverbruik
Elektriciteit
€ incl BTW

1x6 A

3x25 A

3x35 A

3x80 A

Capaciteitstarief

2,00

159,73

798,66

1996,64

Vastrecht

0,65

21,78

21,78

21,78

Periodieke
aansluitvergoedi
ng

10,62

21,54

36,31

36,31

Meterhuur

33,90

33,90

33,90

33,90

Gas
€ incl BTW
Capaciteitstarief

G4/G6

G10

G16

G25

afh m3

263,88

422,20

659,70

Vastrecht

21,78

21,78

21,78

21,78

Periodieke
aansluitvergoedi
ng

25,28

50,43

52,44

85,32

Meterhuur

24,79
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63,19

63,19

217,28

Resultaten capaciteitstarief
•

Systeem robuust voor lager netverbruik door opwek “achter de
meter”, bijvoorbeeld met zonnepanelen

•

Minder administratieve fouten in klantfacturen

 Daarom zijn leveranciers positief over het capaciteitstarief

•

Prikkel voor klanten om aansluiting op maat te maken (is ook
gebeurd)

•

Prikkel voor klanten om te sturen op lager piekverbruik (kan alleen
met slimme meter)

Mening van gemiddelde klant over capaciteitstarief onbekend.
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