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Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (volumecorrectie nettarieven voor de 
energie-intensieve industrie) 
Inbreng SP-fractie 
 
De leden van de SP fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het 
wijzigingsvoorstel. Zij zijn van mening dat de nettarieven kostengeoriënteerd dienen te 
zijn. Als er zakelijke argumenten zijn die onderbouwen dat grootverbruikers minder 
kosten veroorzaken dan hen nu in rekening worden gebracht, dan rechtvaardigt dit een 
aanpassing van de tarieven. Zo niet dan bestaat daarvoor geen grond. Zij onderschrijven 
dat een bijdrage van een afnemer aan de stabiliteit van het net en aan de handhaving van 
de spanningskwaliteit door de netbeheerder een maatschappelijke bate is die in beginsel 
financieel gewaardeerd kan worden. 
 
De leden van de SP-fractie zouden graag een beschrijving krijgen van de bestaande 
kostenstructuur van het netbeheer, alsmede een analyse over de analyse van de 
variabelen bij de gebruikers die de kosten beïnvloeden, zoals: het spanningsniveau 
waarop de elektriciteit wordt afgenomen; de mate van variatie in de afname van 
elektriciteit; het tijdstip van piek- en dalbelasting. 
 
Vervolgens zouden de leden van de SP-fractie graag een onderbouwing zien van de 
huidige tariefstructuur. Hoe is deze opgebouwd en waar houdt deze onvoldoende 
rekening met de werkelijke kosten op basis van het principe ‘De veroorzaker betaalt’?  
 
De regering stelt dat het vlakke verbruiksprofiel en de significante afname van het net 
de belangrijkste factoren zijn die een verlaging van de tarieven voor grootverbruikers 
rechtvaardigen. Kan vanuit de veroorzaker-betaalt-analyse worden aangegeven hoe de 
relatie is tussen maatschappelijke bate en vermeden kosten? Hoe volgt hieruit de 
tariefwijziging. 
 
Zijn er in de huidige tariefstructuur nog meer situaties waarin kostenstructuur en 
tariefstructuur niet goed op elkaar aansluiten? Zo ja, waarom worden deze fricties niet 
ook via dit wetsvoorstel weggewerkt? 
 
In het bijzonder wijzen de leden van de SP-fractie op het kostenverhogend effect van de 
vrije locatiekeuze voor grootschalige elektriciteitsproductie, sinds de liberalisering van 
de energiemarkt. De concentratie van productievermogen op drie locaties aan de 
Nederlandse kust veroorzaakt veel extra maatschappelijke kosten bij de netbeheerder, 
die momenteel gesocialiseerd worden bij de afnemers. Waarom wordt hier het principe 
‘de veroorzaker betaalt’ niet toegepast? 
 
De netkosten zouden daarentegen kunnen dalen wanneer decentrale prosumenten 
duurzame energie gaan opwekken die in hun directe omgeving verbruikt wordt. In 
hoeverre honoreert de nieuwe tariefstructuur de maatschappelijke baten van deze 
ontwikkeling? Indien deze ontwikkeling nog niet is meegenomen: op welke termijn 
komt de regering met een voorstel op dit punt? 
 



Kan de regering toelichten waarom integratie van het systeemdienstentarief in het 
transporttarief noodzakelijk is in het kader van een betere kostenallocatie op basis van 
het beginsel ‘de veroorzaker betaalt’? Hoeveel omzet (absoluut en procentueel) van de 
netbeheerders bestaat uit systeemdiensten? Hoe hoog zijn de administratieve lasten bij 
de netbeheerders en bij de afnemers in verband met het aparte tarief voor 
systeemdiensten? 
 
Als een groep afnemers een tariefverlaging krijgt, zullen andere afnemers méér gaan 
betalen. 
De leden van de SP-fractie horen graag wie de gederfde inkomsten voor netbeheerders 
als gevolg van de verlaging van tarieven voor grootverbruikers gaan compenseren? Kan 
een indicatie gegeven worden van de tariefverhogingen voor een doorsnee huishouden 
en verschillende maatgevende typen MKB-afnemers? 
 
Een belangrijk argument voor het wetsvoorstel is de korting die grootverbruikers in een 
aantal andere EU-lidstaten, waaronder Duitsland, krijgen op de nettarieven. 
Wat zijn de resterende verschillen (na de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel) tussen 
de Nederlandse en Duitse nettarieven voor de verschillende categorieën verbruikers? 
 
Bij brief 29013-115 dd 30 januari 2012 heeft de toenmalige minister ELI geinformeerd 
over de aanpak van de “administratieve netverliezen” bij het transport van elektriciteit. 
Hoe staat het met de uitvoering van de acties die in deze brief zijn toegelicht? Met 
hoeveel is de €120 miljoen/jaar aan schade inmiddels teruggebracht dan wel verhaald 
op de veroorzakers? 
Is de toedeling van de €280 miljoen/jaar kosten aan fysieke netverliezen via de 
voorgestelde kostenstructuur nog steeds in lijn met het beginsel “de veroorzaker 
betaalt”? Waaruit blijkt dit? 
 


