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Ministerie van Economische Zaken 
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

De Heer J.R. Cosse 
Sperwerhof 8
9561 BJ Ter Apel, Groningen

Datum
Betreft

21 FE8 2019
Schakeltijden normaal- en laagtarief

Geachte heer Cosse,
*

U ontvangt dit bericht naar aanleiding van uw e-mail aan de voorzitter van de 
Tweede Kamer. In uw e-mail benoemt u het verschil tussen de provincies in het 
tijdstip waarop wordt geschakeid tussen laag- en normaaltarief voor elektriciteit. 
U vraagt of hier iets aan kan worden gedaan. In mijn e-mail beantwoord ik uw 
vraag.

In de beantwoording van uw vraag is het van belang het onderscheid te maken 
tussen leveringstarieven en netbeheertarieven. De schakeltijden hebben alieen 
invioed op de leveringstarieven. De hoogte van deze tarieven wordt bepaald door 
de energieleveranciers. Deze tarieven zijn commercieel en mogen dus van elkaar 
verschillen. Netbeheertarieven zijn gereguleerd in de Tarievencode Elektriciteit. 
Deze tarieven worden niet beïnvloed door laag- en normaalschakeltijden. 
Schakelen tussen normaal- en laagtarief vindt veelal plaats middels een 
elektrische puls (TF-signaal) waardoor een elektriciteitsmeter overgaat naar het 
laagtarief of normaaltarief. Het is netbeheerders vrij om zelf te bepalen op welk 
tijdstip zij een TF signaal uitzenden. Daarbij gaan de netbeheerders uit van de in 
het verleden gehanteerde schakeltijden. Dit is gereguleerd door de Autoriteit 
Consument en Markt en vastgelegd in artikel 3.7.14 van de Tarievencode 
Elektriciteit. Zolang de Tarievencode Elektriciteit op dit punt niet wordt gewijzigd 
houden de netbeheerders ruimte om zelf te bepalen welke schakeltijden zij 
hanteren in hun regio.

Ik hoop hiermee uw vraag voldoende beantwoord te hebben.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat 
Namens deze:

Maaike van Asten 
MT-lid Directie Elektriciteit

Directoraat-generaal Klimaat
en Energie
Directie Elektriciteit
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
F 070 378 6100 (algemeen)
WWW. rijksoverheid. nl/ezk

Ons kenmerk
DGKE-E/ 19052601

Uw kenmerk
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