
'lk begrijp heel goed dat verenigin-
gen van eigenaren zich overvallen
voelen door de aankondiging voor
een hoger transporttarief', schrijft
minister Maria van der Hoeven van

Economische Zaken in antwoord-op
Yragen van SP-Tweede Kamerlid, ,

Paul'us Jansen. Het kameilid had,' ,.
net tls zijn collega Halbe:Zijtstra, .,.
(WD), vragen gesteld over het '

inmiddets' beruchte cap'acteiistaii
voor de teverihg van elektriciteit: l

Voor bijna alle VvE'en brengt de
invoering van dit capaciteitstarief
extra kosten met zich mee.

I:{ieutu c@a; @
Labby tegen,tariefsyr oging dee|s

anaf dit jaar veranderen de tarieven
voor de transportkosten van elektri
citeit. Tot 1 januari 2009 betaalde

iedereenvoor transportkosten een tarief
dat gekoppeid was aan het verbruik. Vanaf
ditjaar betaalt iedereen een vast bedrag
voor transportkosten. Dat vaste bedrag is
gekoppeld aan de capacireir van de aan-

sluiting, Vandaar de naam capacileitsta-
ricf. Hoe groter de tapaciteit van de aan-

sluiting. hoe meer men betaalr. De gemid-
delde transportkosten stijgen volgens het

ministerie van Economische Zaken niel.
maar wie weinig stroom verbrriik{ gaat

verhoudingsgewijs meer beralen. wic veel-'-'
opnrlltkt mrn-or

.. ,. 
1

Capaciteitstarief
Om te voorkomen dat particulicren duur-
der uit zijn, gaat voor hen de energieL,elas:

ting omlaag. Vroeger betaalde iedereen
voor ziin elektriciLeitsaansluirinp vast-

recht aan de stroomleverancier. Uit dat.
vastrecht werden de kosten voor het

transport van Stroom tussen de elektrici-
Leitscentrale en de woning betaald. Sinris
1 januari 2009 betalen we voor de frans-
porrkosten een zogeheren capaciteirsta-
rief. Dafrtaiief heetZo,,oindat de hoogte
var ner rarler alnanKetuK ls van de capacr-
teit van de,aansluiting...,,. 

.,

Grotere,capalllelt.
nulsnoucens neDDen DUna attemaal een
aansluiting met een maximale capaciteir
van J x 25 Ampdre. Bij maximaal 3 x 25

(to) v"e MAGAZTNE JUNr 2oo9



gen dus. Portieken van appartementenge-
bouwen en algemene tuimten in flatge-
bouwen zijn geen verblijfsruimten.Ze zot
den dus wel een hoger tarief moeten beta-

1en, maar niet in aanmerking komen voor
verlaging van de energiebelasting via een
h pffi n oclrnrti n o

In het geweer
Belangenorganisaties zoals VvE Belang en

de Vereniging Eigcn Huis zijn regen dit
geheel in het geweer gekomen. Daar heb-

ben ze grotendeels succes mee. Onder
druk van een meerderheid in de Tweede

I(amer heeft minister Van der Hoeven toe-
gezegd dat ook verenigingen van eigena-

ren in aanmerking komen voor belasting-
vermindering v.ia de energiebelast ing.
Maar er is we1 een grote adder onder het
gras blijven zitten: de verlaging van de

energiebelasting geldt al1een voor VvE'en
die een aansluiting hebben van maximaal

3 x 25 Ampdre. Vanwege de liften hebben
VvE'en over het algemeen niet zo'n aan-
sluiting.

Softstarters
Volgens de minister is het technisch wel
mogelijk een groot deel van de liften te
laten werken op een aansluiting van 3 x
25 Ampdre. Moderne tractieliften zijn
vootzien van een zogeheten frequentiere-
geling. Tractieliften die geen frequentiere-
geling hebben, kunnen daarmee worden
ultgerust.
Twintig procent van de Iiften zijn geen

moderne tractieliften, maar ouderwetse
hydraulische liften. De aandrijving van de

meeste van deze liften is te voorzien van
zogeheten softstarters. Dan hunnen ook
deze liften toe met 3 x 25 Ampdre.

VvE'en die technische maatregelen nemen
om het piekverbruik van hun liften te
beperl<en. I<unnen dit jaar voor € 50.- (excl.

BTW) de capaciteit van hun aansluiting
laten verlagen. Daarna kost hel verlagen

van de capaciteit € 70 tot € 120 excl. BTW.

A1s VvE'en v66r 1 januari 2010 de capaci
teit van hun aansluiting hebben laten ver-
lagen tot maximaal 3 x 25 AmpEre, hoeven
zijn over heel 2009 geen verhoogd capaci-
teitstarief te betalen, heeft minister Van
der Hoeven beloold. VvE'en die de capaci-
teit van hun aansluiting om technische
tedenen niet kunnen laten verlagen, ont-
komen er niet aan meer te o:en herr len

Ampdre en een gebruik van maximaal
10.000 kwh per jaar compenseert de fis-
cus de effecten van de invoering van het
capaciteitstarief volledig via de energiebe-
Iasting.
Voor stroomverbruikers met een zwaar-
dere aansluiting geldt dat het capaciteits-
tariefvoor hen voordelig kan uitpakken,
maar ook nadelig. Dat is afhankelijk van
hun stroomgebruik. Wie minder stroom
gebruikt dan gemiddeld voor die zwaar-
dere aansluiting, is met een vast bedrag
duurder uit. Wie meer stroom gebruikt
dan gemiddeld voor die aansluiting is met
een vast bedrag voordeliger uit.

Wie weinig stroom verbruikt, kan zijn
vaste transportkosten verlagen door de

capaciteit van zijn aansluiting te laten ver-
lagen. Maar dat moet wel kunnen, want
de stoppen slaan door wanneer de capaci-
teit van de aans)uiting te laag is. Is het
technisch niet mogeiijk de aansiuitwaarde
te verlagen omdat de lift meer capaciteit
nodig heeft, dan kan dat een VvE zo maar
komen te staan op een jaarlijkse verho-
gingvan (inclusief BTW)€,476,- blj 3x35
Ampdre of op een jaarlijkse verhoging van

Dat was niet de enige tegenvaller voor
VvE'en. wanr verenigingen van eigenaren
zouden aanvankelijk niet in aanmerking
komen voor verlaging van de energiebelas-
ting, kondigde minister Van der Hoeven
aan. De belastingverlaging geldt namelijk
alleen voor 'verblijfsruimten', voot wonin-
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