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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden
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Vragen van de leden Samsom en
Crone (beiden PvdA) aan de minister
van Economische Zaken over de
vergoeding van teruggeleverde
stroom door particulieren met
zonnesystemen. (Ingezonden 8 maart
2006)
1
Bent u op de hoogte van de
problemen met de uitvoering van
artikel 31c van de Elektriciteitwet,
waarin geregeld is dat particulieren
die in het bezit zijn van een klein
zonne-energie systeem, het recht
hebben om elektriciteit terug te
leveren aan het openbare net?
2
Klopt het dat vele tientallen bezitters
van zonnepanelen op dit moment
geen enkele vergoeding ontvangen
voor de door hun geleverde energie
aan het net, terwijl ze daar op grond
van artikel 31c van de elektriciteitwet
wel recht op hebben?

de Elektriciteitwet op de kortst
mogelijke termijn tot het verleden
gaan behoren?
Antwoord
Antwoord van minister Brinkhorst
(Economische Zaken). (Ontvangen
27 maart 2006)
1
Via Postbus 51 komen af en toe
vragen en klachten binnen van
consumenten. De NMa heeft ook een
aantal signalen ontvangen met
betrekking tot de naleving van artikel
31c, en onderzoekt deze signalen op
dit moment. Er hebben mij geen
andere geluiden over problemen op
grote(re) schaal bereikt.

tweestromenmeter aanvragen. De
hoogte van de terugleververgoeding
hangt af van het betreffende
energiebedrijf. Op grond van artikel
95c, lid 3, dient een
vergunninghouder haar afnemers
hiervoor een redelijke
terugleververgoeding te betalen.
Binnenkort verschijnt er een
beleidsregel van de NMa waarin
wordt aangegeven wat de Raad van
Bestuur van de NMa als een redelijke
vergoeding beschouwt.
In de Meetcode van de NMa is
geregeld dat een aangeslotene de
invoeding op het net aan de
netbeheerder dient te melden om in
aanmerking te komen voor de
saldering.
Afnemers die concrete aanwijzingen
hebben dat de saldering niet op de
juiste wijze plaatsvindt, kunnen
daarover een klacht indienen bij hun
energiebedrijf. Als dit niet het
gewenste resultaat heeft staat de weg
naar de Geschillencommissie open.

4
Kunt u toezeggen dat de problemen
met de uitvoering van artikel 31c van

2
Afnemers die tot 3000 kWh duurzaam
opgewekte stroom invoeden op het
net hebben op grond van de wet
geen recht op een
terugleververgoeding maar op
saldering. Deze saldering heeft twee
positieve effecten: de hoeveelheid op
het net ingevoede stroom wordt in
mindering gebracht op het totale
verbruik ten behoeve van de
jaarafrekening. Alleen over het saldo
worden transport- en leveringskosten
betaald. Deze saldering komt dus ook
neer op een de facto vergoeding.
Afnemers die meer dan 3000 kWh
invoeden op het net hebben geen
recht op saldering maar wel op een
teruglevergoeding. Deze afnemers
kunnen hiervoor desgewenst een in
het eerste lid bedoelde
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3
Klopt het dat energiebedrijven zich op
grote schaal onttrekken aan de
verplichtingen die voortvloeien uit dit
artikel? Zo ja, op welke manier bent u
van plan de energiebedrijven alsnog
op hun verplichtingen te wijzen? Zo
neen, welke redenen zijn er voor de
ontstane problemen?

3
Ik heb geen aanwijzingen dat
energiebedrijven zich op grote schaal
onttrekken aan hun verplichtingen uit
artikel 31c. De signalen die ik heb
ontvangen hebben betrekking op de
vraag of de afnemer verplicht is om
de in artikel 31c genoemde meter te
laten installeren of op de constatering
dat de terugleververgoeding niet op
de nota is terug te vinden. Ten
aanzien van de eerste vraag merk ik
op dat afnemers niet verplicht zijn om
een energiemeter te laten installeren
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die de ingevoede elektriciteit
registreert. In artikel 31c is slechts
geregeld dat de kleinverbruiker die
daar om verzoekt, het recht heeft op
een meter die zowel de aan het net
onttrokken als de op het net
ingevoede elektriciteit apart
registreert. Er bestaat geen wettelijke
verplichting jegens de afnemer voor
een dergelijke meter. Om een
terugleveringsvergoeding te kunnen
berekenen, of om saldering van
afgenomen of ingevoede elektriciteit
mogelijk te maken kan een dergelijke
meter wel noodzakelijk zijn.
Met betrekking tot de tweede vraag
merk ik op dat wanneer er sprake is
van saldering van de afgenomen en
ingevoede elektriciteit, er op de
afrekening van de afnemer geen
terugleververgoeding is opgenomen.
Ik verwijs hierbij naar het antwoord
op vraag 2. Wel kan ik mij voorstellen
dat de praktische uitwerking van deze
regeling voor kleinverbruikers niet
altijd duidelijk is. Ik zal daarom de
informatieverstrekking aan afnemers
via Postbus 51 op dit punt aanvullen.
4
De NMa onderzoekt op dit moment
de signalen die zij gekregen hebben.
Indien blijkt dat actie nodig is, zal
NMa hiertoe over gaan. Wat betreft
de hoogte van de teruglevergoeding,
verwacht ik dat de beleidsregel van
de NMa op dit punt partijen nader zal
normeren.
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