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De combinatie van een hoge vraag naar aansluitingen op het elektriciteitsnet en te weinig vakmensen om 
aansluitingen te realiseren leidt al langere tijd tot vertragingen bij bouwprojecten. Uit de Elektriciteitswet 

volgt dat een aansluiting op het net binnen een redelijke termijn van maximaal 18 weken gerealiseerd moet 
zijn. Veel partijen houden daarom rekening met deze termijn van 18 weken. Te weinig bekend is echter dat 

sinds eind vorig jaar aan deze termijn vrijwel geen rechten meer ontleend kunnen worden. Hoe zit dit?
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Duidelijke termijn van 18 weken
Wanneer een netbeheerder tot 
halverwege 2021 een aansluiting 
op het elektriciteitsnet niet binnen 
18 weken gerealiseerd kreeg, kon door 
de Autoriteit Consument & Markt 
(ACM) een boete worden opgelegd. 
Steevast verkondigde de ACM dat 
de termijn van 18 weken een harde 
termijn was, waaraan netbeheerders 
zich dienden te houden. Hiernaast zijn 
er meerdere kort gedingen gevoerd 
waarbij is gevorderd dat netbeheerders 
op straffe van een dwangsom verplicht 
werden om tot tijdige realisatie van 
een aansluiting over te gaan.

Europese Richtlijnen
Regels met betrekking tot net-
aansluitingen en tariefstellingen zijn 
vastgelegd in Europese Richtlijnen. 
Nationale overheden dienen 
deze richtlijnen om te zetten in 

nationale wetgeving. Het Hof 
van Justitie van de Europese 

Unie heeft op 2 september 2021 
geoordeeld dat Duitsland de derde 
Elektriciteitsrichtlijn (2009/72/EG) 
op onjuiste wijze heeft omgezet in 
nationale wetgeving.

Termijn onverbindend
Omdat de Nederlandse wetgever 
op vergelijkbare wijze als de 
Duitse wetgever de derde 
Elektriciteitsrichtlijn heeft omgezet 
in nationale wetgeving (i.c. artikel 
23 lid 4 Elektriciteitswet waarin 
de termijn van 18 weken is 
opgenomen), heeft de ACM op 2 
december 2021 een besluit waarmee 
aan Liander een boete was opgelegd 
vanwege het overschrijden van 
de 18-wekentermijn ingetrokken. 
De ACM heeft deze intrekking 
gemotiveerd door aan te geven 
dat uit de uitspraak van het Hof 
van Justitie volgt dat de in de 
Elektriciteitswet opgenomen termijn 
van 18 weken onverbindend is en dat 

om die reden aan deze termijn geen 
rechten ontleend kunnen worden. 
De ACM heeft daarbij aangegeven 
dat deze termijn niet langer zal 
worden gehandhaafd.

Gevolgen voor de praktijk en tips
Het gevolg van het voorgaande is 
dat er dit moment geen harde 
termijn geldt voor netbeheerders 
om een aansluiting op het 
elektriciteitsnet gerealiseerd te 
hebben. De ACM heeft aangegeven 
dat zij voorlopig blijft uitgaan van 
“een redelijke termijn” als bedoeld in 
de Elektriciteitswet. Of sprake is van 
een redelijke termijn zal echter per 
geval beoordeeld moeten worden. 
Dit leidt tot onzekerheid voor 
aannemers en opdrachtgevers. Zij 
doen er daarom verstandig aan tijdig 
over dit onderwerp met elkaar te 
spreken, de overeenkomst hierop 
af te stemmen en de aansluiting zo 
snel mogelijk aan te vragen.

Deze column is geschreven door:

Wie krijgt er 
nog een aansluiting op het 

elektriciteitsnet binnen 
18 weken?  
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