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Juridische aspecten van het 
plaatsen van laadpalen voor 
elektrisch vervoer

mr. L. Baljon1

Zowel de Europese Richtlijn infrastructuur voor alternatieve brandstoffen als het Nederlandse Ener-
gieakkoord onderstrepen de noodzaak van afdoende laadpalen voor het behalen van de doelstellingen 
omtrent elektrisch vervoer. In dit artikel worden een aantal knelpunten in het Nederlandse juridische 
kader in kaart gebracht die daaraan in de weg zouden kunnen staan waaronder onzekerheden als 
gevolg van de reikwijdte van de wettelijke definities van 'aansluiting', 'net' en 'afnemer' in de E-wet. 
Hoewel het wetsvoorstel STROOM een stap voorwaarts is roept de auteur op tot meer actie van de 
wetgever.

1. Inleiding

Elektrisch vervoer heeft grote potentie in Neder-
land.2 Beoogd is dat er rond 2025 een miljoen elek-
trische auto’s in Nederland rondrijden. Het behalen 
van deze doelstelling levert een besparing op van 
2 Megaton CO2-uitstoot.3 Elektrisch vervoer draagt 
daardoor bij aan het behalen van Europese en na-
tionale milieudoelstellingen. Voorts draagt elek-
trisch vervoer bij aan duurzaamheid door een ver-
beterde energie efficiëntie.4 
Deze doelstellingen hebben een plaats gekregen in 
het Energieakkoord van 6 september 2013, waarin 
is opgenomen dat mobiliteit en transport een be-
langrijke rol spelen in de transitie naar meer effici-
entie en duurzaamheid.5 Meer concreet worden in 
dit akkoord bestaande publiek-private projecten op 
het vlak van elektrisch vervoer voortgezet en wor-
den nieuwe (proef)projecten op dit vlak mogelijk 

1. Lisette Baljon is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit 
Groningen in het Europees recht, waarbij zij het spe-
cialisatieprogramma Energy and Climate Law heeft 
gevolgd. Daarna is zij als advocaat in dienst getreden 
bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Dit artikel 
komt voort uit het onderzoek in het kader van haar 
masterscriptie. De auteur dankt prof. mr. dr. M.M. 
Roggenkamp voor haar begeleiding en waardevolle 
opmerkingen.

2. Ernst & Young, Elektrische mobiliteit in 2020. Volop 
kansen voor Nederland, 11 oktober 2012, www.neder-
landelektrisch.nl/uploads/media/Elektrische_mobi-
liteit_in_2020.pdf.

3. ECN, Elektrisch vervoer in Nederland in internatio-
naal perspectief (in opdracht van het Ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie), Petten: 
ECN, 4 July 2012, p. 7.

4. Zie onder meer www.rvo.nl/onderwerpen/duur-
zaam-ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/
elektrisch-rijden/stand-van-zaken/achtergronden.

5. SER, Energieakkoord voor duurzame groei, Den 
Haag: SER, 6 september 2013, pijler 7. 

gemaakt. Ook bevat het Energieakkoord afspraken 
over de uitrol van publieke laadinfrastructuur.6 
Deze bijdrage beoogt het huidige juridische kader 
van laadpalen7 in Nederland in kaart te brengen. 
Een helder en doelmatig juridisch kader voor laad-
palen is van belang, omdat dit de ontwikkeling 
van elektrisch rijden kan faciliteren. Het spreekt 
evenwel voor zich dat dit artikel niet het gehele 
juridische palet kan bestrijken.8 Na een introduc-
tie van het Europeesrechtelijke kader (§2) wordt de 
aandacht gericht op de installatie van laadpalen en 
meer specifiek op de goederenrechtelijke kwalifica-
tie van laadpalen (§3). Daarnaast komt de kwalifi-
catie van laadpalen binnen het kader van de Elek-
triciteitswet 1998 (hierna: E-wet) aan de orde (§4), 
waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed 
aan de rol van nieuwe spelers en van consumenten 
bij de levering van elektriciteit via laadpalen (§5). 
Tot slot kijkt dit artikel vooruit naar de mogelijke 
toekomstige ontwikkeling van het juridisch kader 
van laadinfrastructuur (§6).

6. SER, Energieakkoord voor duurzame groei, Den 
Haag: SER, 6 september 2013, pijler 9. Met laadinfra-
structuur wordt bedoeld een netwerk van laadpalen.

7. Laadpalen moeten worden onderscheiden van op-
laadpunten; een laadpaal kan meerdere oplaadpun-
ten hebben en anders dan een oplaadpunt is een laad-
paal altijd een vrijstaand object. Dit artikel zal zich 
toespitsen op laadpalen, waarbij geen onderscheid 
wordt gemaakt naar het aantal oplaadpunten op een 
laadpaal.

8. Buiten het bereik van dit artikel vallen onder meer de 
teruglevering van elektriciteit vanuit een elektrische 
auto en de energiebelasting op de levering van elek-
triciteit aan elektrische auto’s. 
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2. Richtlijn Infrastructuur voor 
Alternatieve Brandstoffen

Elektrisch vervoer heeft op Europees vlak de aan-
dacht gekregen. In Europa is onder meer aandacht 
voor het kip-en-ei-dilemma van elektrisch vervoer: 
er zal alleen vraag naar elektrische auto’s zijn als 
er voldoende oplaadmogelijkheden zijn, en er zul-
len alleen voldoende oplaadmogelijkheden zijn als 
er voldoende elektrische auto’s rondrijden. Om die 
reden hebben de lidstaten van de EU recentelijk 
een richtlijn vastgesteld betreffende de uitrol van 
infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.9 De 
richtlijn beoogt door middel van gecoördineerde 
beleidskaders in alle lidstaten voor de lange termijn 
de nodigde zekerheid te waarborgen om private en 
overheidsinvesteringen in voertuig- en brandstof-
technologieën aan te trekken en de bijbehorende 
infrastructuur uit te bouwen.10

De richtlijn schetst ook de kaders waarbinnen een 
netwerk van oplaadpunten moet worden ontwik-
keld. Zo stelt de richtlijn dat distributienetbeheer-
ders een belangrijke rol spelen met betrekking tot 
laadinfrastructuur. De richtlijn schrijft voor dat 
distributienetbeheerders bij de ontwikkeling van 
hun taken op niet-discriminerende wijze moeten 
samenwerken met andere eigenaars of exploitan-
ten van de oplaadpunten, met name door hun de 
informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor 
een efficiënte toegang tot een efficiënt gebruik van 
het net.11 Ook schrijft de richtlijn voor dat de instal-
latie en het beheer van oplaadpunten voor elektri-
sche voertuigen op basis van een concurrerende 
marktwerking moeten worden ontwikkeld, waar-
bij die markt vrij toegankelijk moet zijn voor alle 
partijen die geïnteresseerd zijn in het aanleggen of 
beheren van oplaadinfrastructuur.12

3. Plaatsing van laadpalen

3.1. Karakteristieken

Een laadpaal is een instrument om elektriciteit van 
het net via een laadpaal te transporteren naar de 
batterij van een elektrische auto. Deze elektrische 
auto wordt via een kabel aangesloten op de laad-
paal. De elektrische auto slaat de elektriciteit op 
in een batterij. Op het moment bestaan er grosso 
modo twee typen laadpalen voor het opladen van 
(semi-)elektrische auto’s. Het eerste type is een ‘ge-
wone’ laadpaal ten behoeve van langzaam of nor-
maal laden, het tweede type is een snellaadpaal 
voor snelladen. De eerste type heeft een vermogen 
van maximaal 2,3-22 kW wisselstroom (AC), terwijl 

9. Richtlijn (2014/94/EU) van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende de uitrol van infrastructuur voor 
alternatieve brandstoffen, 22 oktober 2014 (hierna: 
Richtlijn 2014/94).

10. Overweging 10, Richtlijn 2014/94.
11. Art. 4, paragraaf 11, Richtlijn 2014/94.
12. Overweging 30, Richtlijn 2014/94.

snelladers een vermogen van 50kW gelijkstroom 
(DC) kunnen leveren.13

Er zijn drie typen situaties waarin elektrische auto’s 
worden geladen: in de private sfeer, in de semi-pri-
vate sfeer en in de publieke ruimte. In de private 
sfeer is de laadpaal nabij het huis van de gebruiker 
van de elektrische auto geplaatst. Deze laadpaal is 
niet publiekelijk toegankelijk en de gebruiker hoeft 
niet te worden geauthentiseerd, zoals wel nodig is 
bij publiekelijk toegankelijke laadpalen. Plaatsing 
in de semi-private sfeer vindt plaats op een pri-
vé-terrein waar de gebruiker van dat terrein het ge-
bruik van laadpalen aan haar bezoekers aanbiedt, 
zoals bijvoorbeeld bij winkelcentra, kantoren en 
bedrijven. Een voorbeeld van de publieke ruimte 
zijn oplaadpunten langs de snelweg, zoals Fastned 
die nu al aanbiedt.14 In de publieke ruimte zal met 
name gebruik worden gemaakt van snellaadpalen, 
waarmee de gebruiker binnen 15 tot 30 minuten de 
batterij kan opladen. In zowel de semi-private als in 
de publieke sfeer zal de gebruiker toestemming of 
een abonnement moeten hebben om de laadpaal te 
kunnen gebruiken. 

3.2. Onroerend

Het is voor het juridische kader van belang vast te 
stellen of een laadpaal een onroerende zaak is. De 
kwalificatie als onroerende zaak heeft onder meer 
gevolgen voor de eigendom en vereiste wijze van 
overdracht van een laadpaal en voor de kwalificatie 
op grond van de Elektriciteitswet.15 
Voor de beantwoording van de vraag of een zaak 
onroerend is, moet worden beoordeeld of de zaak 
duurzaam met de grond is verbonden (art. 3:3 lid 1 
BW). De Hoge Raad heeft (onder andere in het Por-
tacabin-arrest)16 de gezichtspunten benoemd aan 
de hand waarvan kan worden bezien of een zaak 
duurzaam met de grond is verbonden. Deze juris-
prudentie kan aldus worden geduid dat eerst moet 
worden getoetst of er sprake is van een onroeren-
de zaak op grond van de verbinding met de grond 
(het criterium van de fysieke verbinding) en ver-
volgens – indien de zaak niet aard en nagelvast 
met de grond is verenigd – of niettemin sprake is 
van een onroerende zaak op grond van het bestem-
mingscriterium. Waar geen uitsluitsel bestaat over 
de vraag of iets duurzaam met de grond is verenigd 
op grond van het criterium van de fysieke verbin-
ding, is doorslaggevend of een gebouw of werk naar 
zijn aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter 

13. Zie ook art. 2 van Richtlijn 2014/94, waarbij een on-
derscheid wordt gemaakt tussen oplaadpunten met 
normaal vermogen en oplaadpunten voor hoog ver-
mogen. 

14. Fastned is een bedrijf dat beoogt te voorzien in een 
landelijk dekkend netwerk van snellaadstations voor 
elektrische auto’s langs de snelweg. Op het moment 
heeft Fastned 33 stations langs de snelweg op bestaan-
de tanklocaties. Zie voor meer informatie www.fast-
ned.nl.

15. Zie paragraaf 4 e.v. 
16. HR 31 oktober 1997, NJ 1998, 97.
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plaatse te blijven. Indien sprake is van een duurza-
me bestemming, is – blijkens het Portacabin-arrest 
– niet van belang dat technisch de mogelijkheid 
bestaat om een gebouw of werk te verplaatsen. De 
duurzame bestemming blijkt uit uiterlijk waar-
neembare, naar buiten kenbare, kenmerken van 
het gebouw of werk.  De bedoeling van de bouwer 
kan in het kader van dit criterium een rol spelen 
voor zover die bedoeling naar buiten kenbaar is en 
blijkt uit de aard en inrichting van het gebouw of 
werk.17

Een laadpaal wordt bevestigd door een cementblok 
in de grond te plaatsen op een diepte van ongeveer 
een meter. Een laadpaal wordt op het cementblok 
geplaatst en verbonden met het elektriciteitsnet, 
ofwel via een verbinding op een aansluiting van 
een andere zaak ofwel door middel van een direc-
te aansluiting op het net. Deze twee elementen, de 
plaatsing en de verbinding met het elektriciteit-
snet, duiden op een duurzame bestemming. Der-
halve is goed verdedigbaar dat een laadpaal wordt 
aangemerkt als onroerende zaak. Overigens gaat 
ook de minister van Economische Zaken uit van de 
kwalificatie als onroerende zaak.18

3.3. Eigendom

De laadpaal is duurzaam met de grond verenigd, zo 
blijkt uit voorgaande paragraaf. Het gevolg hiervan 
is dat de laadpaal door natrekking eigendom wordt 
van de eigenaar van de grond waar deze mee is 
verenigd, zo volgt uit art. 5:20, eerste lid, sub e BW. 
Deze verticale natrekking kan worden doorbroken 
door de vestiging van een opstalrecht op de laad-
paal ten behoeve van de eigenaar van de laadpaal. 
Een opstalrecht kan bijvoorbeeld nodig zijn om ze-
ker te stellen dat de gemeente geen eigenaar wordt 
van laadpalen die op gemeentelijke grond worden 
geplaatst, en dat bedrijven die de laadpaal ‘mee-lea-
sen’ met een leaseauto, hun eigendom, de laadpaal, 
verliezen ingeval de autogebruiker de laadpaal op 
zijn eigen grond plaatst. 
Laadpalen vormen geen bestanddeel van een net. 
Dit kan naar analogie worden afgeleid van het ge-
rechtelijk oordeel over lichtmasten, die zijn aan-
gesloten op een laagspanningsnet. De rechtbank 
Noord-Nederland heeft geoordeeld dat lichtmasten 
geen bestanddeel vormen van het net, omdat, zo 
overweegt de rechtbank, in het licht van de definitie 
in de E-wet het net daar eindigt waar een installatie 
op het netwerk kan worden aangesloten. 19 Nu een 
laadpaal op het elektriciteitsnet wordt aangesloten 
via een in de laadpaal aanwezig aansluitbord, ein-
digt daar het net en maakt de laadpaal zelf als een 

17. Overeenkomstig werd geoordeeld ten aanzien van 
WKK-installaties; zie Hof ’s-Gravenhage, 7 maart 
2012, ECLI: NL: GHSGR: 2012: BW1076.

18. Kamerstukken II 2012/13, Kamervragen 15 oktober 
2013, kenmerk 2013Z16375.

19. Rechtbank Noord-Nederland 27 augustus 2014, ECLI: 
NL: RBNNE: 2014: 4581, r.o. 4.9.13.

op het netwerk aangesloten zelfstandige installatie 
geen deel uit van het laagspanningsnet.

4. Elektriciteitswetgeving

4.1. Inleiding

Bij de plaatsing van laadpalen dient ook de E-wet in 
acht te worden genomen. De E-wet bepaalt dat net-
beheerders op non-discriminatoire wijze en op re-
delijke transparante voorwaarden afnemers moe-
ten aansluiten op het elektriciteitsnet.20 Voorheen 
was bij de levering en transport van elektriciteit 
het uitgangspunt dat elektriciteit werd getrans-
porteerd van een energiecentrale via het elektrici-
teitsnetwerk naar een huis of een gebouw, en was 
derhalve geen of nauwelijks sprake van ‘mobiele’ 
afnemers.21 
Hier is verandering in gebracht door de opkomst 
van het elektrisch rijden en de daarvoor benodigde 
laadpalen. Er zijn grofweg twee situaties ontstaan: 
in het ene geval is de laadpaal via de installatie 
van een gebouw (indirect) op het net aangesloten. 
Af hankelijk van de toegankelijkheid maken één of 
meerdere automobilisten gebruik van een laadpaal. 
In het andere geval is de laadpaal rechtstreeks op 
het net aangesloten. Vanuit de laadpaal wordt de 
elektriciteit vervolgens op ‘tankende’ auto’s overge-
bracht.22 
Daarbij krijgt ook de afnemer, namelijk de autoge-
bruiker, een ander, dynamischer karakter. Boven-
dien kan het plaatsen, beheren en exploiteren van 
de laadpalen door verschillende spelers worden 
uitgevoerd. Daarmee komen er mogelijk meerdere, 
nieuwe schakels tussen leverancier, netbeheerder 
en afnemer: de laadpaalbeheerders en -exploitan-
ten zullen mogelijk een steeds belangrijkere rol 
krijgen.23 
Bovenstaande veranderingen leiden tot juridische 
problemen bij het inpassen van laadpalen in de 
huidige wet- en regelgeving. Dit is reeds erkend in 
2012.24 Een aantal juridische knelpunten zal ik na-
der toelichten. De volgende vragen verdienen met 
name bespreking: kwalificeert de laadpaal als een 
aansluiting op een net als bedoeld in de E-wet? En 
zo ja, is er sprake van levering van elektriciteit via 
een laadpaal aan een beschermde afnemer als be-
doeld in de E-wet? 

20. Kamerstukken II 1996/97, 25 261, nr. 3, p. 2.
21. Kamerstukken II 1996/97, 25 621, nr. 3, p. 48.
22. Een laadpaal die direct op het net is aangesloten zal 

zich immers in de publieke ruimte bevinden, waar 
deze in de meeste gevallen voor een ieder toegankelijk 
zal zijn.

23. Zie hierover paragraaf 5.2.
24. Taskforce Formule E-team, Voorstel aanpassing E-wet 

inzake EV laadinfrastructuur, 19 oktober 2012.
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4.2. Aansluiting

Centrale vraag is of een laadpaal als een aansluiting 
in de zin van de E-wet kwalificeert. Dit is af hanke-
lijk van de definities van een ‘net’ en van een ‘aan-
sluiting’ in de E-wet. Een ‘aansluiting’ is omschre-
ven als ‘één of meer verbindingen tussen een net en 
een onroerende zaak als bedoeld in art. 16, onderde-
len a tot en met e, van de Wet waardering onroeren-
de zaken, waaronder begrepen één of meer verbin-
dingen tussen een net dat wordt beheerd door een 
netbeheerder en een net dat beheerd wordt door 
een ander dan die netbeheerder’. Hierboven heb ik 
al beargumenteerd dat een laadpaal vermoedelijk 
als onroerende zaak zal kwalificeren. Gegeven de 
definitie van aansluiting in de E-wet is van belang 
of een laadpaal een zelfstandige onroerende zaak 
in de zin van art. 16 Wet waardering onroerende 
zaken (hierna: Wet WOZ) vormt wanneer deze is 
verbonden met een installatie in een gebouw, dat 
op zijn beurt op het net is aangesloten.
Art. 16 Wet WOZ onderscheidt vijf categoriën onroe-
rende zaken. Voor de kwalificatie van een laadpaal 
zijn feitelijk twee van die categoriën van belang: 
ten eerste die van de gebouwde eigendommen die 
zelfstandige onroerende zaken vormen (geïsoleer-
de laadpaal) en ten tweede die van een samenstel 
van twee gebouwde eigendommen (het gebouw en 
de laadpaal). Van een zelfstandige onroerende zaak 
is sprake wanneer (een gedeelte van) een onroeren-
de zaak blijkens zijn indeling bestemd is om als een 
afzonderlijk geheel te worden gebruikt.25

Van een samenstel is sprake wanneer de gebouw-
de eigendommen in gebruik zijn bij dezelfde be-
lastingplichtige en die, naar de omstandigheden 
beoordeeld, bij elkaar horen.26 In deze definitie is 
derhalve niet van belang wie de eigenaar in civiel-
rechtelijke zin is, maar of dezelfde belastingplichti-
ge gebruik maakt van de eigendommen. Ingeval de 
laadpaal alleen wordt gebruikt door de gebruiker 
van het huis of gebouw waar deze mee verbonden 
is, zal er sprake zijn van een samenstel en dus één 
aansluiting. Indien er meerdere belastingplichti-
gen gebruiker van een laadpaal zijn, zou die volgens 
art. 16 Wet WOZ als een zelfstandige onroerende 
zaak kwalificeren. Vertaald naar de definitie van 
aansluiting in de E-wet zou die laadpaal dus be-
schikken over een aparte aansluiting op het net. In 
de private sfeer zal de laadpaal veelal een samenstel 
vormen met het huis waarmee de laadpaal is ver-
bonden en als gevolg geen aparte aansluiting heb-
ben. In de semi-private sfeer zal de laadpaal sneller 
als zelfstandige onroerende zaak kunnen worden 
aangemerkt, omdat er meerdere gebruikers van de 
laadpaal zijn.
Het is derhalve mogelijk dat een laadpaal verbon-
den is met een gebouw, maar toch als afzonderlijke 
aansluiting in de zin van de E-wet wordt aange-
merkt. Voor deze verbindingen hoeven door de net-

25. Kamerstukken II 1992/93, 22 885, nr. 3, p. 14.
26. Art. 16, sub d Wet WOZ. 

beheerder in beginsel geen extra kosten te worden 
gemaakt. Immers, de laadpaal wordt achter de aan-
sluiting van het gebouw of huis aangesloten door 
middel van een verbinding, waarvoor in beginsel 
geen aparte knip in het net nodig is. Het College 
van Beroep voor het bedrijfsleven heeft echter on-
langs verduidelijkt dat bij de beoordeling of sprake 
is van een net of een aansluiting geen toetsing aan 
het kostenveroorzakingsbeginsel of een doelmatig-
heidsafweging gepast is. Voor de kwalificatie van 
een aansluiting in de zin van de E-wet maakt der-
halve geen verschil of er kosten zijn gemaakt om de 
laadpaal aan te sluiten.27

4.3. Net

De vraag of de verbinding van een gebouw naar een 
laadpaal kwalificeert als een net in de zin van de 
E-wet behoeft evenals de vraag of er sprake is van 
een aansluiting alleen bespreking in het licht van 
de (semi-)private sfeer, omdat alleen in die gevallen 
een laadpaal niet direct wordt aangesloten op het 
regionale net. Immers, de aansluiting vormt onder-
deel van het net, heeft het CBb uitgemaakt.28 Een di-
recte aansluiting van de laadpaal op het laagspan-
ningsnet is niet aan te merken als een net.
Het is de vraag of de verbinding tussen het gebouw 
en de laadpaal dient te worden aangemerkt als een 
‘net’. Het antwoord op deze vraag is bepalend voor 
het al dan niet verplicht zijn tot aanwijzen van een 
netbeheerder.29 Een ‘net’ wordt gedefinieerd in de 
E-wet. Een net dient te worden onderscheiden van 
een installatie; een verbinding vormt ofwel een net, 
ofwel de verbinding valt binnen een installatie van 
een afnemer.30 Er is geen definitie van een installa-
tie opgenomen in de E-wet. In de parlementaire ge-
schiedenis is een installatie omschreven als ‘een set 
verbindingen waarop slechts de eigenaar van die 
verbindingen is aangesloten’.31 Wanneer een derde 
wordt aangesloten op of via deze verbindingen, is 

27. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 30 april 
2014, ECLI: NL: CBB: 2014: 167.

28. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 5 novem-
ber 2003, ECLI: NL: CBB: 2003: AO0894.

29. Indien er sprake is van een net, anders dan het lande-
lijk hoogspanningsnet of een landsgrensoverschrij-
dend net, wijst degene aan wie dat net toebehoort 
voor het beheer van dat net een of meer naamloze 
of besloten vennootschappen als netbeheerder aan. 
Deze verplichting geldt op grond van art. 10, negende 
lid Elektriciteitswet.

30. Art. 1, lid 1 sub i Elektriciteitswet: ‘net: één of meer 
verbindingen voor het transport van elektriciteit 
en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, 
verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, 
behoudens voor zover deze verbindingen en hulp-
middelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of 
liggen binnen de installatie van een producent of van 
een afnemer.’

31. Kamerstukken II 1998/99, 26 303, nr. 3, p. 18. Eén en 
ander zal worden gewijzigd indien het wetsvoorstel 
STROOM in zijn huidige vorm in werking zal treden. 
Hierop wordt in paragraaf 6.3 ingegaan.
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sprake van een net en is niet langer sprake van een 
installatie. 
Derhalve is het eigendom van de laadpaal bepalend 
voor de vraag of er een net ontstaat tussen de hoofd-
aansluiting in een huis of gebouw en de laadpaal, 
of dat de verbinding behoort tot die installatie. 
Immers, als de laadpaal bij een ander in eigendom 
is dan het gebouw of het huis, is er een derde aan-
gesloten. Een enigszins vergelijkbare situatie deed 
zich voor in de zaak Linsen/Breuer vs. Emsrent/
Emslandermeer, waarbij verschillende recreatie-
woningen waren verbonden met de hoofdaanslui-
ting van het recreatiepark.32 Hier werd door de Ne-
derlandse Mededingingsautoriteit geconstateerd 
dat wanneer er meerdere opstallen zijn aangeslo-
ten die zich bevinden in eigendom van verschillen-
de personen, deze opstallen worden aangemerkt als 
aangesloten derden. Er is dan sprake van een net, 
waarvoor een netbeheerder moeten worden aan-
gewezen, tenzij het net kwalificeert als ‘gesloten 
distributiesysteem’.33 Een en ander leidt ertoe dat in 
geval de eigenaar van de laadpaal verschilt van de 
eigenaar van het gebouw, de verbindingen tussen 
gebouw en laadpaal als ‘net’ zullen kwalificeren.

4.4. Gevolgen

De kwalificatie van de laadpaal als afzonderlijke 
aansluiting heeft tot gevolg dat de wettelijke rege-
lingen met betrekking tot aansluitingen van toe-
passing zijn, zoals de verplichting tot het betalen 
van aansluitvergoedingen. De kwalificatie van de 
verbinding tussen een gebouw en een laadpaal als 
‘net’ heeft tot gevolg dat er in beginsel een netbe-
heerder moet worden aangewezen. Ondanks dat 
van deze kwalificaties slechts sprake zal zijn als de 
laadpaal en het gebouw waarmee de laadpaal ver-
bonden is niet dezelfde eigenaar hebben, leidt dit 
tot onduidelijkheid over de toepassing van de gel-
dende regels.
Daarnaast vormen ‘net’ en ‘aansluiting’ ook on-
derdeel van art. 95a E-wet, dat ziet op het hebben 
van een leveringsvergunning. Een leverancier, 
‘een organisatorische eenheid die zich bezighoudt 
met het leveren van elektriciteit34, is verplicht een 
leveringsvergunning te hebben wanneer hij elek-
triciteit levert aan een afnemer die een aansluiting 
heeft op een net, met een maximum capaciteit van 
3*80A.35 Zoals eerder is opgemerkt, is het mogelijk 
dat in bepaalde gevallen een net en aansluiting ont-
staan bij de aanleg en (indirecte) verbinding van 
een laadpaal met het net. Of een berijder van een 

32. Nederlandse Mededingingsautoriteit, Besluit 
102739/36.BT1050, Bezwaar tegen besluit inzake 
handhavingsverzoek Linsen/Breuer vs. Emsrent/Em-
slandermeer, 7 februari 2008.

33. Art. 15 Elektriciteitswet biedt de eigenaar van een 
gesloten distributiesysteem de mogelijkheid een ont-
heffing aan te vragen van de verplichting om een net-
beheerder aan te wijzen.

34. Art. 1, lid 1, sub f Elektriciteitswet.
35. Art. 95a, lid 1 Elektriciteitswet.

elektrische auto wordt aangemerkt als een afne-
mer in de zin van de E-wet zal in het hiernavolgen-
de hoofdstuk worden besproken.

5. Betrokken actoren

Met de introductie van het elektrisch rijden is een 
nieuwe groep actoren toegetreden tot de keten van 
elektriciteitslevering. Voorheen bestond de leve-
ringsketen hoofdzakelijk uit netbeheerders, leve-
ranciers en afnemers. De afnemers hadden tot dat 
moment behoefte aan levering op één locatie, zijn-
de een gebouw. Afnemers worden onderscheiden 
op basis van de grootte van de aansluiting waar-
over zij beschikken. Door de introductie van laad-
paalgebruikers verandert de plek waar elektriciteit 
wordt geleverd en afgenomen waardoor een nieu-
we categorie ‘afnemers’ in de niet-strikte zin van de 
E-wet lijkt te ontstaan. Daar zal ik kort bij stilstaan.
Ook treden nieuwe spelers toe tot de elektriciteits-
markt. Dit zijn de laadpaalbeheerders en laadpaal-
exploitanten. Welke rol zij vervullen, en aan welke 
regels zij zijn gebonden, dient vooralsnog te worden 
ingevuld aan de hand van bestaande wetgeving. 
Dat daar reeds discussie over bestaat blijkt uit de 
vragen die hierover zijn gesteld in de Tweede Ka-
mer.36

5.1. Afnemers

In de E-wet wordt gebruik gemaakt van de term af-
nemer en van de term kleinverbruiker, zij het dat 
de E-wet die laatste term niet definieert.37 De E-wet 
definieert een afnemer als ‘een ieder die beschikt 
over een aansluiting op een net’.38 Een kleinverbrui-
ker is een afnemer met een aansluiting op een net 
met een totale maximale doorlaatwaarde van ten 
hoogste 3*80 A.39 De kwalificatie van een kleinver-
bruiker is derhalve gekoppeld aan de grootte van de 
aansluiting van de afnemer. De E-wet beoogt der-
gelijke kleinverbruikers te beschermen. De kwali-
ficatie is expliciet niet gerelateerd aan de aard van 
de verbruiker zelf. In feite vallen alle huishoudens 
onder de gestelde grens, maar ook kleine bedrijven 
vallen binnen de bescherming.40

Meer in de algemene zin biedt het Burgerlijk Wet-
boek ook bescherming voor consumenten, name-
lijk de bescherming tegen onredelijke algemene 
voorwaarden. Deze bescherming geldt ook in de 
energiesector, maar wel uitsluitend voor consu-
menten en niet voor alle kleinverbruikers. Een con-

36. Zie onder meer Kamerstukken II 2014/15, Beantwoor-
ding Kamervragen Leegte, De Liefde en Ziengs, ken-
merk 2014Z18881, 12 december 2014.

37. Ook de term ‘consumenten’ komt voor in de titel van 
§1c van Hoofdstuk 8, maar hier wordt geen nadere be-
tekenis aan gegeven.

38. Art. 1, lid 1 sub c Elektriciteitswet.
39. Art. 95a Elektriciteitswet.
40. Zie hierover onder meer H. de Krom, E.T.W.M. van 

Leeuwen en A.R. Schaap, ‘Consumentenbescherming 
in het energierecht’, NTE 2009, nr. 3/4, p. 126 e.v.
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sument is een natuurlijk persoon die niet handelt in 
de uitoefening van een beroep of bedrijf.41 De E-wet 
legt daarmee strengere regels op aan leveranciers 
en netbeheerders die leveren aan zakelijke klein-
verbruikers dan het Burgerlijk Wetboek. De E-wet 
gaat hiermee ook verder dan de Europese consu-
mentenbescherming.42 
De gebruiker van de laadpaal is de bezitter van 
de elektrische auto, die ten behoeve van zijn auto 
elektriciteit afneemt van het net. Een gebruiker 
van een laadpaal zal de ene keer gebruik maken 
van een snellaadpaal, met een vermogen van meer 
dan 3*80A, en de andere keer van laadpaal met 
een kleiner vermogen. De vraag rijst of de gebrui-
ker van een laadpaal een afnemer is, en zo ja, een 
beschermde afnemer. De primaire vraag daarbij 
is wanneer iemand beschikt over een laadpaal. 
Hierover kunnen de inzichten verschillen. Gezien 
de achtergrond van de E-wet, die is ingericht op 
aansluitingen van gebouweigenaren, kan gezegd 
wordt dat alleen diegene die de aansluiting voor 
eigen rekening heeft in zijn gebouw, als afnemer 
in de zin van de E-wet kwalificeert. Wanneer men 
die redenering toepast op laadpalen, dan kwalifi-
ceert de laadpaalexploitant als afnemer en niet de 
gebruiker van de laadpaal.
Een alternatieve redenering kan zijn dat degene 
die betaalt voor de elektriciteit die wordt onttrok-
ken aan het net via een aansluiting, kwalificeert 
als afnemer. In dat geval kan zowel de laadpaalex-
ploitant als de autogebruiker kwalificeren als afne-
mer in de zin van de E-wet. De term ‘beschikt over’ 
krijgt dan een analoge toepassing met art. 3:107 BW, 
waarbij de term wordt ingevuld als het houden van 
een goed voor jezelf.43 Houden is het uitoefenen van 
feitelijk macht over een goed; de autogebruiker be-
schikt tijdelijk over een laadpaal wanneer hij de 
batterij van zijn auto oplaadt, de laadpaalexploitant 
beschikt permanent over een laadpaal.
Indien niet de autogebruiker maar de laadpaalex-
ploitant afnemer is in de zin van de E-wet, dan kwa-
lificeert de autogebruiker niet als afnemer. De au-
togebruiker beschikt immers in dat geval niet over 
een aansluiting op het net. De auto zelf is geen aan-
sluiting, omdat de auto geen onroerende zaak is.44 
De laadpaalexploitant of autogebruiker die kwa-
lificeert als afnemer in de zin van de E-wet wordt 
aangemerkt als kleinverbruiker wanneer de aan-
sluiting van de laadpaal niet groter is dan 3*80A. 
Snellaadpalen hebben een grotere aansluiting, wat 
ervoor zorgt dat laadpaalexploitanten en automo-
bilisten die elektriciteit afnemen via een snellaad-
paal geen kleinverbruikersbescherming genieten. 
Een laadpaalexploitant of automobilist geniet daar-

41. Art. 6:193a, eerste lid, sub a BW.
42. De Europese voorschriften inzake consumentenbe-

scherming zijn opgenomen in bijlage 1 bij Richtlijn 
2009/72/EG.

43. Art. 3:107 BW: ‘Bezit is het houden van een goed voor 
zichzelf.’

44. Zie hierover paragraaf 3.2.

door mogelijk in de ene laadsituatie een andere be-
scherming dan in een andere laadsituatie.
Consumentenbescherming is er echter op ingericht 
dat de zwakkere contractspartij beschermd wordt. 
Uit dit oogpunt zou het meest voor de hand liggen 
om de bescherming te koppelen aan de contractant 
– degene die het contract afsluit voor de elektrici-
teitslevering moet worden beschermd wanneer dit 
een consument is in de zin van het BW.45 Elk leve-
ringscontract dat met consumenten wordt gesloten 
moet voldoen aan de regels als opgenomen in Boek 
6 van het BW. Een aanvullende bescherming is in 
dat opzicht wellicht overbodig. Een rechtvaardi-
ging voor aanvullende bescherming (waaronder 
ook toegang tot het net) zou kunnen zijn dat auto-
mobilisten weinig alternatieve leveringsmogelijk-
heden van elektriciteit voor hun auto hebben. 

5.2. Laadpaalbeheerders en -exploitanten

Het plaatsen, beheren en exploiteren van laadpa-
len is een nieuwe marktactiviteit. Deze activiteiten 
worden hoofdzakelijk uitgevoerd door twee soor-
ten marktpartijen, namelijk de laadpaalbeheerders 
en laadpaalexploitanten.46 De exploitatie van laad-
palen omvat onder meer de uitgifte van laadpassen 
waarmee toegang kan worden verkregen tot de 
laadpaal en de communicatie tussen de energiele-
verancier en de afnemer.47

Tot begin 2014 werd het plaatsen en beheren van 
publiek toegankelijke laadpalen voornamelijk 
door twee partijen uitgevoerd, namelijk Stichting 
E-laad48 en Fastned49, en werden laaddiensten per 
energieleverancier aangeboden. Stichting E-laad 
is opgericht door samenwerkende netbeheerders 
als pilot-project om elektrisch rijden te stimule-
ren. Netbeheerders mogen echter alleen wettelij-
ke taken uitvoeren.50 Het plaatsen en beheren van 
laadpalen is geen wettelijke taak en om die reden is 
het volgens de Autoriteit Consument en Markt aan 
Stichting E-laad, als een met netbeheerders ver-

45. Art. 4, paragraaf 10 van Richtlijn 2014/94 voorziet in 
deze bescherming, door te eisen: ‘De lidstaten zorgen 
ervoor dat de prijzen die aangerekend worden door de 
exploitanten van oplaadpunten redelijk, gemakkelijk 
en duidelijk te vergelijken, transparant en niet-discri-
minerend zijn.’

46. A.E. Hoekstra, M. Steinbuch, ‘Naar een Green Deal 
voor de kostendekkende uitrol van openbare laad-
punten’, 2014, Eindhoven: Technische Universiteit 
Eindhoven, p. 18-20. 

47. Problematisch blijft echter dat slechts één leveran-
cier per aansluiting kan leveren; zie het besluit van 
de ACM van 14 augustus 2014, ACM/DE/2014/204581, 
zaaknummer: 13.0887.53 (Pawex/Liander). Zie ook W.
Hylkema, ‘ACM aan netbeheerders: maak meerdere 
leveranciers op één aansluiting mogelijk’, Energeia, 15 
augustus 2014.

48. Dit is een stichting opgericht door alle Nederlandse 
netbeheerders behalve Stedin, welke thans is ge-
splitst in ElaadNL en EVnetNL. Zie www.e-laad.nl.

49. Zie voetnoot 13. 
50. Kamerbrief 2 april 2015, DG Energie, Telecom & Mede-

dinging, kenmerk DGETM-ED/15040281.
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bonden onderneming, niet toegestaan laadpalen te 
plaatsen.51 
De vraag die voorts is gerezen, is of een groeps-
maatschappij van een netbeheerder betrokken 
mag zijn bij het beheren van laadpalen of bij de 
exploitatie van laadpalen. De minister van Econo-
mische zaken is van mening dat het plaatsen en 
beheren een commerciële activiteit betreft die bin-
nen het netwerkbedrijf kan worden uitgevoerd. De 
activiteiten van het netwerkbedrijf, waar de netbe-
heerder onderdeel van uitmaakt, mogen volgens de 
minister niet ten koste gaan van het netbeheer, de 
netbeheerder mag niet aan onverantwoorde risico’s 
worden blootgesteld en oneigenlijke concurrentie 
moet worden voorkomen. Deze beperkingen zou-
den dus niet uitsluiten dat een netwerkbedrijf zich 
bezighoudt met de aanleg en het onderhoud van 
laadpalen voor elektrische auto’s.52 Het groepsver-
bod53 staat – volgens de minister – in de weg aan de 
levering van elektriciteit door een netbeheerder of 
een in een groep met een netbeheerder verbonden 
rechtspersoon.54

6. Voorstellen tot wegnemen van 
barrières

Over bovengenoemde problematiek, die mogelijk 
verstorend kan werken voor de uitrol van elek-
trische auto’s en laadpalen, wordt al een paar jaar 
nagedacht. Zoals gezegd, heeft het juridische kader 
van laadpalen aandacht gekregen van de Tweede 
Kamer. In de eerste plaats heeft de minister van 
Economische Zaken bij kamerbrief van 6 februa-
ri 2014 een onderzoek gepresenteerd dat hij heeft 
laten uitvoeren door onderzoeksinstituut Mova-
res.55 In dit rapport wordt een aantal conclusies ge-
trokken en een voorstel tot aanleg van ‘verlengde 
private aansluitingen’ aangedragen. In de tweede 
plaats heeft in 2014 een ronde tafel plaatsgevonden 
in het kader van het Energieakkoord, waarvan op 
1 juli 2014 een deelrapport is gepubliceerd.56 In dit 
deelrapport wordt ook een aantal problemen gesig-
naleerd en een oplossing voor een aparte aansluit-
categorie aangedragen. In de laatste plaats is in het 

51. Zie: Autoriteit Consument en Markt, ‘Visiedocument 
Duurzaamheid in energietoezicht, kenmerk ACM/
DE/2014/201987, 9 april 2014, p. 25-26.

52. Kamerbrief 2 april 2015, DG Energie, Telecom & Mede-
dinging, kenmerk DGETM-ED/15040281.

53. Art. 17 Elektriciteitswet.
54. Eén en ander verdient aandacht bij de implementatie 

van art. 4, paragraaf 8 van Richtlijn 2014/94, waarin 
is opgenomen dat de exploitanten van oplaadpunten 
op contractele basis oplaaddiensten mogen verlenen 
aan klanten, ook in naam en voor rekening van ande-
re dienstverleners.

55. Movares, Onderzoek Verlengde Private Aansluiting, 
Kamerbrief 6 februari 2014, DG Energie, Telecom & 
Mededinging, kenmerk DG ETM-ED/14013452

56. De Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch, Deelrap-
port Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch, 1 juli 
2014. 

wetgevingsproces STROOM expliciet aandacht ge-
geven aan plaatsing en aansluiting van laadpalen.57 
De gesuggereerde oplossingen zal ik hier bespre-
ken.

6.1. Verlengde private aansluiting

Het voornaamste probleem dat wordt geschetst in 
het rapport van Movares is dat aansluitkosten en 
jaarlijkse netwerkkosten een belangrijke barrière 
vormen voor de plaatsing en exploitatie van laadpa-
len. Daarnaast signaleert Movares dat 60% van de 
Nederlandse huishoudens is aangewezen op parke-
ren in openbare ruimtes. Een van de aangedragen 
oplossingen is de realisatie van een ‘verlengde pri-
vate aansluiting’, waarbij een laadpaal in de publie-
ke ruimte wordt geplaatst en dat van elektriciteit 
wordt voorzien via een kabel die wordt aangesloten 
achter de aansluiting van een huis op het net. Voor 
de plaatsing van een laadpaal in de publieke ruimte 
is de medewerking van de desbetreffende gemeente 
vereist. 
Het onderzoeksinstituut stelt zich op een stand-
punt dat voor de levering van het huis aan de laad-
paal geen leveranciersvergunning als bedoeld in 
art. 95a van de E-wet nodig is, bijvoorbeeld voor de 
exploitant van de laadpaal, omdat er wordt gele-
verd aan een voertuig, zijnde een roerende zaak.58 
Movares zegt hierover: ‘Een voertuig is een roeren-
de zaak, zodat de verbinding tussen een voertuig 
en het oplaadpunt niet als aansluiting kan worden 
aangemerkt. Daardoor is degene die over deze ver-
binding beschikt niet aan te merken als afnemer 
in de zin van de E-wet.’ Niet is duidelijk wie de le-
vering verzorgt van de laadpaal aan de elektrische 
auto. Ook stelt Movares zich op het punt dat geen 
netbeheerder hoeft te worden aangewezen voor de 
verbinding tussen het huis en de laadpaal, omdat 
de laadpaal eigendom is van de woningeigenaar en 
er derhalve geen net ontstaat achter de aansluiting 
van het gebouw.59 De laadpaal behoort in dat geval 
tot de installatie van het huis. 
De stellingen van Movares als hierboven beschre-
ven kunnen slechts standhouden bij bepaalde om-
standigheden.60 In de eerste plaats is het te bezien 
of gemeentes dulden dat opstalrechten ten behoeve 
van de laadpalen worden gevestigd, zodat verticale 

57. Kamerbrief 2 april 2015, DG Energie, Telecom & Me-
dedinging, kenmerk DGETM-ED/15040281. Zie ook 
paragraaf 6.3.

58. Hierover is het volgende opgenomen: ‘Een voertuig 
is een roerende zaak, zodat de verbinding tussen een 
voertuig en het oplaadpunt niet als aansluiting kan 
worden aangemerkt. Daardoor is degene die over 
deze verbinding beschikt niet aan te merken als afne-
mer in de zin van de E-wet.’ Zie Movares, Onderzoek 
Verlengde Private Aansluiting, Kamerbrief 6 februari 
2014, DG Energie, Telefom & Mededinging, kenmerk 
DG ETM-ED/14013452, p. 13.

59. Movares, Onderzoek Verlengde Private Aansluiting, 
Kamerbrief 6 februari 2014, DG Energie, Telefom & 
Mededinging, kenmerk DG ETM-ED/14013452, p. 26.

60. Zoals reeds geschetst in paragrafen 4.2 en 4.3.
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natrekking wordt voorkomen en de laadpaal daad-
werkelijk in eigendom blijft van de huiseigenaar. 
Voorts is de kwalificatie als net af hankelijk van 
de vraag of alleen de huiseigenaar gebruik maakt 
van de laadpaal, of dat ook derden gebruik kunnen 
maken van de laadpaal. Wanneer derden gebruik 
maken van deze laadpaal, hetgeen waarschijnlijk 
is bij aansluiting op een bedrijfspand, ontstaat een 
net. Voorts is onzeker of de eigenaars van de elek-
trische auto’s niet als afnemers kwalificeren in de 
zin van de E-wet.
Deze gesuggereerde oplossing is zeer complex om-
dat een net in de zin van de E-wet af hankelijk is 
van diverse kwalificaties en van de medewerking 
van gemeentes.61 Daarbij verschaft een verlengde 
private aansluiting als bedoeld door Movares per 
definitie een eigen parkeerplaats voor een bewoner 
op publiek terrein, namelijk waar de eigen laadpaal 
is geplaatst, wat ook in maatschappelijk oogpunt 
ongewenst kan zijn.

6.2. Aparte aansluitcategorie

Laadpalen worden tot op heden gezien als een aan-
sluiting op het net met een bepaalde doorlaatwaar-
de. Echter, de aansluiting van een laadpaal vereist 
andere technische specificaties dan de aansluiting 
van een gebouw, waar de E-wet en regelingen tot 
nu toe op gericht waren. Deze verschillen zijn al in 
een vroeg stadium erkend.62 Een door vele partijen 
- waaronder de Tafel Wegvervoer Duurzaam Elek-
trisch - gedane suggestie is om een aparte aansluit-
categorie op te nemen ten behoeve van laadpalen.63 
De huidige aansluitcategorieën zien op aansluitin-
gen voor gebouwen, met bijbehorende complexiteit 
en kosten. Een nieuwe, aparte aansluitcategorie 
heeft meerdere voordelen, zoals een adequatere 
toerekening van aansluitkosten en periodieke net-
werkkosten, evenals ruimere (wettelijke) moge-
lijkheden voor het uitvoeren van bijvoorbeeld con-
gestiemanagement en aansluitvoorrang.64 

61. Daartoe heeft Movares in het rapport ook het advies 
opgenomen om de in deze rapportage gegeven inter-
pretatie van de Elektriciteitswet te toetsen bij de Auto-
riteit Consument en Markt. Zie Movares, Onderzoek 
Verlengde Private Aansluiting, Kamerbrief 6 februari 
2014, DG Energie, Telefom & Mededinging, kenmerk 
DG ETM-ED/14013452, p. 4.

62. Zie bijvoorbeeld J. van de Ven, ‘Elektrisch vervoer: op-
laadpaal kan goedkoper’, 9 juli 2012. www.overruim-
te.nl/2012/oplaadpaal-kan-goedkoper/

63. De Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch, Deelrap-
port Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch, 1 juli 
2014, p. 33-34. De Tafel Wegvervoer Duurzaam Elek-
trisch is één van de tafels waarmee wordt beoogd dat 
stakeholders gezamenlijk tot een ‘Brandstofvisie’ ko-
men. Het opstellen van een ‘Brandstofvisie’ is een van 
de afspraken uit het SER Energieakkoord.

64. Movares, Laadstrategie Elektrisch Wegverkeer, 16 ja-
nuari 2013, p. 89 e.v.

6.3. Wetgevingsagenda STROOM

In het voorstel van wet houdende regels met betrek-
king tot de productie, het transport, de handel en de 
levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en 
gaswet)65 (hierna: het wetsvoorstel) dat is opgesteld 
in het kader van de wetgevingsagenda STROOM, is 
aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het ge-
bied van elektrische auto’s.66 Het wetsvoorstel voor-
ziet in diverse ingrijpende wijzigingen. 
De meest ingrijpende wijziging is de verwijdering 
van de koppeling met de Wet WOZ uit de huidi-
ge definitie van de aansluiting in de E-wet. In het 
wetsvoorstel wordt een aansluiting niet langer 
gedefinieerd als een verbinding tussen een net en 
een WOZ-object. Als reden wordt hiervoor aange-
dragen dat de Wet WOZ niet is bedoeld om een af ba-
kening te geven van een aansluiting, die is bedoeld 
voor energielevering.67 De voorgestelde definitie 
van een aansluiting luidt ‘één of meer leidingen en 
daarmee verbonden hulpmiddelen ten behoeve van 
transport van elektriciteit of gas die een systeem 
verbinden met een installatie of die een systeem 
verbinden met een gesloten distributiesysteem’.68 
Enige relatie met eigendom in de zin van de Wet 
WOZ is in deze definitie verdwenen.69 
De vervolgvraag – in het kader van de kwalificatie 
van een aansluiting – is of een laadpaal kwalificeert 
als (onderdeel van) een installatie, namelijk van de 
gebouwinstallatie door tussenkomst waarvan de 
laadpaal verbonden is met het net.70 De beantwoor-
ding van deze vraag verschilt wederom per situatie. 
Een definitie van een installatie is opgenomen in 
het concept-wetsvoorstel. Uit de concept-memorie 
van toelichting volgt dat de beveiliging een centrale 

65. Kamerstukken II 2014/15, 34 199, nr. 2. Voorstel van wet 
houdende regels met betrekking tot de productie, het 
transport, de handel en de levering van elektriciteit 
en gas (Elektriciteits- en gaswet), hierna: wetsvoor-
stel. 

66. Kamerstukken II 2014/15, 34 199, nr. 3, p. 66.
67. Kamerstukken II 2014/15, 34 199, nr. 3, p. 4.
68. Art. 1.1 wetsvoorstel.
69. De Wet WOZ speelt nog wel een rol in de definitie van 

een installatie. Dit is slechts opgenomen ‘omwille van 
de duidelijkheid’ en ‘voor de samenhang met de Wet 
Belastingen op milieugrondslag’. Zie Kamerstukken II 
2014/15, 34 199, nr. 3, p. 70.

70. Art. 1.1 wetsvoorstel. Installatie is gedefinieerd als 
‘elektrisch of gastechnisch materieel dat, leidingen 
die en apparatuur die: a) onderling duurzaam is ver-
bonden, b) is bestemd voor of ten dienste staat aan 
het verbruik, de opslag, de overslag of de productie 
van elektriciteit of gas, c) wordt gebruikt of beheerd 
door een afnemer, een beheerder van een gasopslagin-
stallatie, een LNG-beheerder of een producent, en d) 
zich ten opzichte van een systeem of een directe lijn 
bevindt achter de voorzieningen die het systeem of de 
directe lijn beveiligen, waarbij meerdere installaties 
die zijn gelegen in dezelfde onroerende zaak als be-
doeld in art. 16, onderdelen a tot en met d, van de Wet 
waardering onroerenden zaken, worden beschouwd 
als één installatie’.  
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rol speelt in de voorgestelde definitie.71 In de (semi-)
private sfeer zal een laadpaal veelal achter de bevei-
liging van de aansluiting van het gebouw worden 
aangesloten en bestemd zijn voor gebruik van elek-
triciteit. Daarom zou de laadpaal die is aangesloten 
via de aansluiting van het gebouw als gevolg van 
de wijzigingen in het wetsvoorstel behoren tot de 
installatie. De kwalificatievragen ten aanzien van 
laadpalen in de (semi-)private zijn in dat geval niet 
meer aan de orde.72 Dit is anders wanneer de laad-
paal een eigen beveiliging heeft, zoals het geval is 
in de publieke ruimte.
Het wetsvoorstel maakt geen wijziging in de be-
scherming van kleinverbruikers; deze blijft gekop-
peld aan de grootte van de aansluiting. De consu-
mentenbescherming wordt in het wetsvoorstel 
gekoppeld aan een ‘aangeslotene met een kleine 
aansluiting’, waarbij een kleine aansluiting een 
‘aansluiting met een aansluitgrootte kleiner dan of 
gelijk aan 3 x 80 Ampere’ is.73 Wel wordt in het wets-
voorstel een onderscheid gemaakt tussen grootaf-
nemers en eindafnemers (‘een ieder die elektriciteit 
of gas koopt voor eigen gebruik’), maar dit onder-
scheid heeft vooralsnog geen invloed op de mate 
van bescherming van de aangeslotene.74

De voorgestelde wijzigingen maken de kwalificatie 
van een laadpaal wel inzichtelijker, nu de Wet WOZ 
tot moeilijkheden leidt bij de kwalificatie hiervan. 
Ook het opnemen van de definitie van een instal-
latie, waarbij de beveiliging van de aansluiting 
een centrale rol speelt, komt de kwalificatie van de 
laadpaal ten goede.

7. Conclusie

De huidige wetgeving is nog altijd niet ingericht op 
hybride vormen van elektriciteitslevering, zoals 
via laadpalen. De afnemers zijn mobiel geworden, 
de aansluitingen verbinden niet langer per definitie 
een gebouw met het net, nieuwe partijen treden toe 
tot de leveringsketen en partijen zoeken naar een 
nieuwe rolverdeling. Problemen ontstaan doordat 
de wetgeving is ingericht op levering via een huis- 
of bedrijfsaansluiting. 
Op basis van de E-wet kan een laadpaal in bepaalde 
gevallen als een aparte aansluiting achter een aan-
sluiting kwalificeren en zou tussen de aansluiting 
van het gebouw en de laadpaal een net ontstaan. 
Dit kan geenszins de bedoeling zijn geweest van de 
wetgever, nu dezelfde afnemer gebruik maakt van 
de laadpaal en de aansluiting en die afnemer geen 

71. Kamerstukken II 2014/15, 34 199, nr. 3, p. 70.
72. De kwalificatie van een laadpaal in de publieke ruim-

te blijft ongewijzigd: de laadpaal zelf zal een aparte 
aansluiting hebben, omdat de beveiliging van de aan-
sluiting in de laadpaal geplaatst is.

73. Art. 1.1 wetsvoorstel.
74. De aangeslotene werd voorheen afnemer genoemd. 

Vergelijk definities uit art. 1, lid 1 sub c Elektriciteits-
wet en art. 1.1 wetsvoorstel.

behoefte heeft aan aparte afspraken over het ge-
bruik van zijn of haar laadpaal.
Wanneer echter anderen dan alleen de eigenaar 
van de huis- of gebouwaansluiting ook gebruik 
maken van de laadpaal, zoals het geval is in de se-
mi-private sfeer, ontstaat wel de behoefte aan apar-
te afspraken over de levering van elektriciteit via de 
laadpaal aan de afnemer. Deze afnemer, niet zijnde 
de gebruiker van de huis- of gebouwaansluiting, zal 
moeten betalen voor de elektriciteit en zal daartoe 
de afname moeten contracteren. De wetgeving zal 
in deze aansluiting en deze commerciële activiteit 
moeten voorzien, teneinde de toegang tot het net en 
vrije leverancierskeuze te garanderen.
De levering via een laadpaal die direct is aangeslo-
ten op het net, en daarmee een eigen aansluiting 
heeft, levert bij de kwalificatie in de zin van de 
E-wet minder problemen op. Een aparte aansluit-
categorie voor laadpalen zou evenwel de aansluit-
kosten kunnen terugdringen en de toegang tot het 
net kunnen vereenvoudigen. Ook dient de positie 
van de afnemer van elektriciteit via een laadpaal te 
worden verduidelijkt, teneinde de consumentenbe-
scherming waarin de E-wet voorziet te verzekeren. 
Resumerend kan worden gezegd dat actie van de 
wetgever nodig is, nu de markt zich steeds meer uit-
kristalliseert, marktpartijen hun activiteiten ver-
der vormgeven en de richtlijn betreffende de uitrol 
van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen 
zal moeten worden geïmplementeerd. De wetgever 
is aan zet.
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