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1. Inleiding
Op 23 juli 2012 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak gedaan in het beroep
van DOW Benelux BV tegen de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa, nu ACM). Op grond van deze
uitspraak is vast komen te staan dat niet alle partijen, die door hun openbaar netbeheerder in de periode
vóór 1 juli 2011 zijn aangeslagen voor Systeemdiensten (SDT), deze ook (volledig) verschuldigd waren.
Voor het onverschuldigde deel hebben deze partijen - blijkens de uitspraak - recht op restitutie.
1

Nadat al eerder vast was komen te staan dat een particuliere neteigenaar die wel een aansluiting heeft op
het openbare net tot 1 juli 2011 niet kon worden aangeslagen voor SDT over het verbruik van de
achterliggende partijen op zijn particuliere net, is met de uitspraak in de DOW Benelux-zaak vast komen te
staan dat tot aan voornoemde datum een verbruikende partij die niet rechtstreeks was aangesloten op een
net dat wordt beheerd door een openbare netbeheerder, geen SDT verschuldigd was. Door de
inwerkingtreding van Artikel 91 (Elektriciteitswet 1998) per 1 januari 2014 is verduidelijkt dat in de periode
vóór 1 juli 2011 het SDT enkel verschuldigd was indien op dezelfde aansluiting sprake was van verbruik van
elektriciteit én een aansluiting was op een net beheerd door een netbeheerder. In een situatie met een
particulier net (i.t.t. een situatie met een installatie) kan het afgedragen SDT in de betreffende periode dus
onverschuldigd zijn geweest.
In paragraaf 3 van deze leidraad treft u een beslisboom aan, die dient als hulpmiddel voor u en uw
netbeheerder om vast te stellen of door u betaalde SDT mogelijk onverschuldigd zou zijn voldaan. Hiervoor
komt u dus mogelijk in aanmerking voor restitutie.
Met deze leidraad komen alle eerdere versies van het 'toetsingskader', die voor restitutie van SDT op basis
van deze CBb-uitspraak publiek gemaakt waren, te vervallen.

1

Voor de definities in deze leidraad wordt uitgegaan van de vigerende wetgeving, tenzij expliciet anders aangegeven
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2. Werkwijze
Indien u meent recht te hebben op (gedeeltelijke) restitutie van door u betaalde SDT, dient u dit aan te tonen
met diverse bewijsstukken. Deze bewijsstukken zullen door uw openbaar netbeheerder worden getoetst en
indien uit deze toetsing blijkt dat u recht heeft op (gedeeltelijke) restitutie, zal uw netbeheerder dit aan u
bevestigen en het bedrag aan u restitueren.
2

Indien op basis van de door u aangeleverde bewijsstukken niet, of met onvoldoende zekerheid , vastgesteld
kan worden dat u recht zou hebben op restitutie, kunnen aanvullende bewijsstukken bij u opgevraagd
worden.
Het door u mee te sturen bewijsmateriaal, hangt af van het type afnemer dat u bent. Als u de beslisboom
volgt, kunt u vaststellen welk type u bent en welke bewijsstukken u bij uw aanvraag dient mee te leveren.
U dient uw aanvraag in te dienen bij de openbaar netbeheerder aan wie u over uw aanvraagperiode indertijd
SDT heeft betaald!

3. Beslisboom*
Ontheffinghouder** Onverschuldigd (B)

Direct aangesloten op

Ja

Openbaar Netwerk ?

Type klant ?
Geen ontheffinghouder

Nee

Onverschuldigd

(A)

Is naast de eigenaar tevens een
of meer derden aangesloten op
het stelsel van verbindingen?

Ja****

Nadere toetsing
noodzakelijk

Nee***

Verschuldigd

(C)

* enkel ter ondersteuning, CBb-uitspraak en vigerende wetgeving blijft in alle gevallen leidend.
** indien een partij een ontheffing had dan gaan de netbeheerders ervan uit dat er sprake was van een particulier net.
*** Indien er geen ontheffing is en er zijn geen derden aangesloten op het stelsel van verbindingen dan is er sprake van een
installatie.
**** net waarvoor geen netbeheerder is aangewezen en ook geen ontheffing is verleend

2

Vast te stellen door uw netbeheerder e/o TenneT
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4. Bewijsmiddelen t.b.v. toetsing claim
Mee te sturen bescheiden ter verantwoording van claim (1-7):

Klanttype vlgs
beslisboom

1

Bescheiden

Doel/toelichting

A

B

C

Kopie van originele facturen van openbaar netbeheerder

Bewijs van de in het verleden aan de openbare

√

√

√

mbt SDT

netbeheerder betaalde SDT per periode
√

√

√

√

√

√

2

Betaalbewijzen

3

Ipv 1 en 2: overzicht betaalde SDT per periode (jaar) incl

Raadpleeg svp het beschikbare Controleprotocol

assurance rapport

voor de voorwaarden aan het assurance rapport

4a

Kopie ontheffing

Ter vaststelling van eigenaarschap particulier net

4b

Toelichting/argumentatie bij afwezigheid van ontheffing

Indien u in bezit was van een net (i.t.t. een

- Heeft u ooit een aanvraag voor een ontheffing ingediend?

installatie) diende u o.b.v. de wet een ontheffing

- Is u ooit een aanvraag voor een ontheffing geweigerd?

aan te vragen (en te krijgen) of een netbeheerder

√
√

aan te wijzen
5

Kopie aansluitovereenkomst

6

KvK-uittreksel betalende entiteit

Ter vaststelling aanwezigheid derden verbruikers

7

KvK -uittreksel verbruikende entiteit(en)

en bepaling rol per juridische entiteit op particulier

√

√

√

√

√

√

√

√

Ter vaststelling van aansluiting op net beheerd door
netbeheerder

of privaat net
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Mee te sturen bescheiden ter verantwoording van claim (8-13):

Klanttype vlgs
beslisboom

8
9a
9b
10

Bescheiden

Doel/toelichting

Gesplitst verbruiksoverzicht Eigen Verbruik vs

Raadpleeg svp het beschikbare Controleprotocol voor

Derdenverbruik incl assurance rapport

de voorwaarden aan het assurance rapport

A

B

√
√

Technische aansluittekening gedurende periode
incl evt wijzigingen

Tbv toetsing van feitelijke fysieke situatie over de

Netsituatieschets gedurende periode incl evt

gehele periode om te bepalen of er sprake is van een

wijzigingen

net (bij het hebben van een ontheffing gaan

Schriftelijke toelichting of en zo ja op welke wijze de

netbeheerders er in basis van uit dat sprake is van een

aansluitsituatie gedurende claimperiode is

net gedurende de periode dat de ontheffing geldig

gewijzigd, inclusief NAW van toe-/uittreders

was.

C

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

entiteiten op particulier net
11
12a

Indicatie van aansluittype vlgs voorbeeldbladen (zie

Bedoeld als hulpmiddel voor het bepalen van de type

Hoofdstuk 6)

afnemer
√

Een kadastrale afbeelding waarop het
elektriciteitsnet incl. de aansluitingen van de
afnemers en de aansluiting(en) op het openbare net
is ingetekend

12b

√

Een overzicht van de aangesloten onroerende
zaken als bedoeld in artikel 16, onderdelen a t/m e,

Om aan te tonen dat een partij over een net beschikt

van de Wet waardering onroerende zaken (hiervoor
kan gebruik gemaakt worden van Tabel 1 als
getoond in Hoofdstuk 5)
12c

√

Kopieën van de gemeentelijke beschikkingen
(eigenaar- en gebruikersdeel) inzake de
onroerende zaakbelasting, waarop de onroerende
zaken zijn vermeld.

13

Evt aanvullend bewijs op verzoek

Per individueel geval nader te bepalen

√

√

√
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5. Hulptabellen
Tabel 1 Onroerende zaken die zijn aangesloten op het elektriciteitstransportnet
Nr.

Adres WOZ-object

Naam eigenaar*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
* Indien deze niet bekend is, kan aanvrager “n.b.” invullen.

Naam gebruiker*
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6. Voorbeeld aansluittypen








Gelieve aan te kruisen volgens welk schema de rechtspersoon fysiek is aangesloten namens welke
u een verzoek tot (gedeeltelijke) restitutie doet (deze dient dezelfde rechtspersoon (of de
rechtsopvolger) te zijn die initieel voor Systeemdiensttarief aangeslagen is en deze indertijd voldaan
heeft); u dient hierbij uit te gaan van de blauw-/donkergekleurde figuren
Gelieve tevens van de overige (niet ingekleurde) figuren de juridische naam te vermelden
Gelieve tevens de relevante periode bij het schema aan te geven, gedurende welke deze situatie
fysiek heeft voortgeduurd;
Indien geen van de schema's volgens u de juiste fysieke situatie representeert, kunt u een
afwijkende schets toevoegen onder Type 12;
De hierna volgende schetsen vormen slechts een hulpmiddel;
Let op: de daadwerkelijke fysieke aansluitconstructie in relatie tot de aangeslagen
rechtspersoon is relevant!

LEGENDA:
Uw organisatie:

Derden in uw situatie:
Ontheffinghouder / beheerder van ander net ***

Verbruiker

E-producent

Ontheffinghouder & verbruiker

Ontheffinghouder & E-producent

In zelfde rechtspersoon

*** net waarvoor geen netbeheerder is aangewezen en ook geen ontheffing is verleend
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net beheerd door netbeheerder

Type 1:

WEL/NIET van toepassing*
periode: ....../......./20..
tm
....../......./20..

...............BV/NV/..

Type 2:

net beheerd door netbeheerder

WEL/NIET van toepassing*
periode: ....../......./20..
tm
....../......./20..
...............BV/NV/..

Type 3:

net beheerd door netbeheerder

WEL/NIET van toepassing*
periode: ....../......./20..
tm
....../......./20..
............BV/NV/..

............BV/NV/..

............BV/NV/..

............BV/NV/..
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net beheerd door netbeheerder

Type 4:

WEL/NIET van toepassing*
periode: ....../......./20..
tm
....../......./20..

............BV/NV/..

............BV/NV/..

............BV/NV/..

............BV/NV/..

net beheerd door netbeheerder

Type 5:

WEL/NIET van toepassing*
periode: ....../......./20..
tm
....../......./20..

...............BV/NV/..

............BV/NV/..

............BV/NV/..

............BV/NV/..

net beheerd door netbeheerder

Type 6:

WEL/NIET van toepassing*
periode: ....../......./20..
tm
....../......./20..

...............BV/NV/..

............BV/NV/..

............BV/NV/..

............BV/NV/..
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net beheerd door netbeheerder

Type 7:

WEL/NIET van toepassing*
periode: ....../......./20..
tm
....../......./20..

...............BV/NV/..

............BV/NV/..

............BV/NV/..

............BV/NV/..

net beheerd door netbeheerder

Type 8:

WEL/NIET van toepassing*
periode: ....../......./20..
tm
....../......./20..

...............BV/NV/..

............BV/NV/..

............BV/NV/..

net beheerd door netbeheerder

Type 9:

WEL/NIET van toepassing*
periode: ....../......./20..
tm
....../......./20..

...............BV/NV/..

............BV/NV/..

............BV/NV/..
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net beheerd door netbeheerder

Type 10:

WEL/NIET van toepassing*
periode: ....../......./20..
tm
....../......./20..

...............BV/NV/..

...............BV/NV/..

............BV/NV/..

............BV/NV/..

net beheerd door netbeheerder

Type 11:

WEL/NIET van toepassing*
periode: ....../......./20..
tm
....../......./20..

...............BV/NV/..

...............BV/NV/..

............BV/NV/..

............BV/NV/..

Type 12: Eigen schets:

net beheerd door netbeheerder

