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Artikel  1  - Tariefcategorieën en tarievenblad 
 
1. Voor de inhoud van deze regeling worden de volgende Tariefcategorieën gehanteerd: 
 

1. Kleinverbruik : een aansluiting met een aansluitwaarde van maximaal 3 x 80 Ampère. 
2. Grootverbruik MS/LS : een aansluiting met een aansluitwaarde van meer dan 3 x 80 en maximaal 

3 x 400 Ampère en aangesloten op een LS-verdeler in een 
transformatorstation of een sectiekast. 

3. Grootverbruik MS : een aansluiting met een aansluitwaarde van meer dan 3 x 400 Ampère en 
aangesloten op het hoogspanningsnet. 

 
De tariefcategorieën worden verder onderverdeeld volgens onderstaande tabel. 

 

Netvlak 
Doorlaatwaarde of Capaciteit Aansluitcapaciteit Spanning 

A of kW kW kV 

LS 

t/m  3x   25 A 16 0,4 kV 

>   3x   25 A t/m 3x   35 A 22 0,4 kV 

>   3x   35 A t/m 3x   50 A 31 0,4 kV 

>   3x   50 A t/m 3x   63 A 39 0,4 kV 

>   3x   63 A t/m 3x   80 A 50 0,4 kV 

MS/LS 

>   3x   80 A t/m 3x 160 A 100 0,4 kV 

>   3x 160 A t/m 3x 250 A 160 0,4 kV 

>   3x 250 A t/m 3x 400 A 250 0,4 kV 

MS 

       50 kVA t/m   250 kVA 250 10,5 kV 

>   250 kVA t/m   400 kVA 400 10,5 kV 

>   400 kVA t/m   630 kVA 630 10,5 kV 

>   630 kVA t/m 1000 kVA 1000 10,5 kV 

> 1000 kVA t/m 2000 kVA 2000 10,5 kV 

> 2000 kVA t/m 3000 kVA 3000 10,5 kV 

> 3000 kVA t/m 5000 kVA 5000 10,5 kV 

> 5000 kVA t/m 8000 kVA 8000 10,5 kV 

 
2. Utility Services stelt ieder jaar een tarievenblad op waarin zij de voor dat jaar toepasselijke tarieven 

voor de aansluitdienst en de transportdienst bekend maakt. Het nieuwe tarievenblad wordt na 
toezending automatisch onderdeel van deze tarieven- en vergoedingsregeling en zal daarom met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari van het betreffende jaar tussen de afnemer en Utility Services 
gelden. 

 

Artikel  2 - Tarieven voor de aansluitdienst 
 
1. Voor het aansluiten op het elektriciteitsnet van Utility Services, is de aangeslotene aan Utility Services 

de daadwerkelijk door Utility Services gemaakte kosten van aanleg verschuldigd. 
 
2. Naast de in lid 1 genoemde kosten, is de aangeslotene maandelijks een vergoeding (vastrecht) aan 

Utility Services verschuldigd voor het instandhouden van de aansluiting. De hoogte van deze 
vergoeding wordt berekend conform de tabel zoals vermeld op het in dat jaar toepasselijke 
tarievenblad. Het tarief is afhankelijk van de capaciteit (kW) van de aansluiting. 

 

Artikel  3 - Tarieven voor de transportdienst 
 
1. Het tarief voor de transportdienst valt in twee elementen uiteen, te weten (1) een tarief voor het 

transportonafhankelijke deel, ter dekking van de kosten voor het beheer van het aansluitregister, 
datacollectie en facturering (vastrecht), en (2) een tarief voor het transportafhankelijke deel, ter 
dekking van de kosten voor de aanleg en de instandhouding van de netinfrastructuur 
(transportdienst). 
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Artikel  4 -  Transportonafhankelijke kosten - Vergoeding voor de meetdienst 
 

1. De aangeslotene is voor het beschikbaar stellen van een meetinrichting door Utility Services, een 
vergoeding aan Utility Services verschuldigd: de ‘meterhuur’. 
 

2. Aansluitingen worden voorzien van een enkelvoudige meetinrichting met uitzondering van MS 
aansluitingen met een aansluitwaarde groter dan 1 MW. Aansluitingen met een aansluitwaarde  
groter dan 1 MW worden tevens voorzien van een controlemeting.  

 

Capaciteit of 
Gecontracteerd 
vermogen 

klasse meting type meting 
Enkelvoudige 

meting 
Controlemeting  

LS < 3 x 25 t/m 3 x 80 A 2 Direct Ja n.v.t. 

MS/LS  t/m 3 x 400 A   1 Indirect Ja n.v.t. 

MS ≤ 1 MW   1 Indirect Ja n.v.t. 

MS van 1 t/m 2 MW 1 Indirect Ja ja 

MS van 2 t/m 5 MW 0,5 (S) Indirect Ja ja 

MS > 5 MW 0,2 (S) Indirect Ja ja 

 
3. De vergoeding wordt berekend overeenkomstig de tabel zoals vermeld op het toepasselijke 

tarievenblad en dient voor (1) de instandhouding van de meetinrichting, (2) het collecteren, valideren 
en verzenden van de meetdata naar de aansluitdienst door de meetdienst en (3) als dekking voor de 
kosten van de meetinrichtingen die handmatig of op afstand worden uitgelezen. 
Het handmatig uitlezen van meetinrichtingen gebeurt maandelijks waar kosten voor in rekening 
worden gebracht en het op afstand (telemetrie) uitlezen gebeurt dagelijks waarop de gemaakte 
telefoonkosten in rekening worden gebracht. 

 

Artikel  5 -  Transportafhankelijke kosten 

 
1. De aangeslotene wordt voor de berekening van de vergoeding voor de transportdienst op basis van 

het gecontracteerde transportvermogen ingedeeld in een Tariefcategorie, als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid. Onder gecontracteerd transportvermogen wordt verstaan het door de aangeslotene   
aangegeven vermogen dat een aangeslotene  redelijkerwijs verwacht maximaal op enig moment in 
het jaar nodig te hebben. 

 
2. Het door de aangeslotene aangegeven gecontracteerde transportvermogen geldt in beginsel voor 

onbepaalde tijd. Het gecontracteerde transportvermogen kan in de volgende gevallen aangepast 
worden: 
 
a. De aangeslotene verzoekt schriftelijk om een aanpassing van het gecontracteerde 

transportvermogen. 
 

- Een verhoging van het gecontracteerde transportvermogen gaat in op de 1ste kalenderdag 
van de maand die volgt op de maand waarin het verzoek is gedaan.  

 
- Een verlaging van het gecontracteerde transportvermogen kan niet eerder ingaan dan 

twaalf maanden na de maand waarin voor het laatst een aanpassing naar boven heeft 
plaatsgevonden en gaat in op de 1ste kalenderdag van de maand. Ingeval van een verlaging 
dient het gecontracteerde transportvermogen te allen tijde minimaal gelijk te zijn aan de 
hoogst afgenomen maximale kW-maandbelasting in de afgelopen 12 maanden. 

 
b. Bij overschrijding van het gecontracteerde transportvermogen wordt het gecontracteerde 

transportvermogen automatisch door Utility Services verhoogd tot het niveau van de 
overschrijding. Deze automatische verhoging gaat (met terugwerkende kracht) in op de 1ste 
kalenderdag van de maand waarin zich de overschrijding heeft voorgedaan. De nieuwe waarde 
van het gecontracteerde transportvermogen geldt weer voor onbepaalde tijd. 

 
c. Indien binnen 12 maanden nadat het gecontracteerde transportvermogen is verlaagd een 

overschrijding van de verlaagde waarde plaatsvindt. De waarde van het gecontracteerde 
transportvermogen zal dan met terugwerkende kracht tot de datum waarop de verlaging van 
het contractvermogen heeft plaatsgevonden, worden aangepast tot het niveau van de 
overschrijding. 
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3. Het maximale afgenomen vermogen, kWmax, is gebaseerd op 15 minutenwaarden. 
 
4. De bedrijfstijd is het quotiënt van het jaarverbruik in kWh en de hoogste bij de verbruiker 

optredende belasting in kW. 
 
5. Elke aangeslotene is systeemdiensten verschuldigd. Het tarief wordt  door de landelijke netbeheerder 

vastgesteld. 
 
 

Artikel  6 - Omzetbelasting en andere heffingen 
 
1. De in deze regeling en het daarbij behorende tarievenblad genoemde prijzen en tarieven zijn 

exclusief de daarvoor verschuldigde omzetbelasting en eventuele andere wettelijke heffingen, die 
voor doorberekening in aanmerking komen. 

 
  

Artikel  7 - Slotbepalingen 
 
1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2008. 
 
2. Met ingang van de in lid 1 genoemde datum vervallen alle voorgaande tarievenregelingen voor 

transport van elektriciteit. 
 
2. Deze tarievenregeling maakt deel uit van de “Algemene Voorwaarden Aansluiting, Transport en 

Diensten Elektriciteit voor zakelijke afnemers” en de “Algemene Voorwaarden Aansluiting, 
Transport en Diensten Elektriciteit voor producenten”. 

 
-+- 
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ADDENDUM 2022 
 
 
Per 1 augustus wordt artikel 5 lid 2 uit de Tarieven- en Vergoedingsregeling Aansluiting, Transport en 
Diensten Elektriciteit, Schiphol Nederland B.V. vervangen door: 

 
 

 
2. Het door de aangeslotene aangegeven gecontracteerde transportvermogen geldt in beginsel voor 

onbepaalde tijd. Het gecontracteerde transportvermogen kan in de volgende gevallen aangepast 
worden: 

 
a.  De aangeslotene verzoekt schriftelijk om een aanpassing van het gecontracteerde 

transportvermogen. 
 

- Een verhoging van het gecontracteerde transportvermogen gaat in op de 1ste kalenderdag van de 
kalendermaand die volgt op de maand waarin het verzoek door de netbeheerder is goedgekeurd. 
 

- Een verlaging van het gecontracteerde transportvermogen kan niet eerder ingaan dan twaalf 
maanden na de maand waarin voor het laatst een aanpassing naar boven heeft plaatsgevonden 
en gaat in op de 1ste kalenderdag van de maand. Ingeval van een verlaging dient het 
gecontracteerde transportvermogen te allen tijde minimaal gelijk te zijn aan de hoogst 
afgenomen maximale kW-maandbelasting in de afgelopen 12 maanden. 
 

b. Bij overschrijding van het gecontracteerde transportvermogen wordt het gecontracteerde 
transportvermogen door de netbeheerder (Utility Services) niet meer automatisch verhoogd tot 
het niveau van de overschrijding, maar beoordeelt de netbeheerder eerst of er wel voldoende 
transportcapaciteit beschikbaar is. Na goedkeuring door de netbeheerder gaat deze automatische 
verhoging (met terugwerkende kracht) in op de 1ste kalenderdag van de maand waarin zich de 
overschrijding heeft voorgedaan of op de 1ste kalenderdag van de maand waarin er binnen de 
afgelopen 12 maanden een verlaging van het gecontracteerde transportvermogen heeft 
plaatsgevonden. 
De nieuwe waarde van het gecontracteerde transportvermogen geldt weer voor onbepaalde tijd. 
Mocht er echter onvoldoende transportcapaciteit beschikbaar zijn dan blijft het gecontracteerde 
transportvermogen ongewijzigd. 
 
 

 


