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Checklist indiening aanvraag
Experimentenregeling elektriciteitswet
Heeft u een ontheffing nodig?
U heeft plannen voor het gezamenlijk exploiteren van duurzame elektriciteit. U
wilt daarbij een eigen netwerk aanleggen of beheren. Of u wilt juist de opgewekte
elektriciteit onderling verhandelen tegen zelf vastgestelde tarieven.
Dan is het de moeite waard om uw plannen uit te werken en een ontheffing aan te
vragen binnen de Experimentenregeling elektriciteitswet.

Welke praktische zaken moet ik daarvoor
regelen?
Een aanvraag voor een ontheffing moet compleet zijn op de sluitingsdatum van
de regeling. In 2017 is aanvragen mogelijk tot en met donderdag 7 september,
17.00 uur. U doet de aanvraag via de website van RVO.nl
(www.RVO.nl/experimentenregeling).
Voor die tijd heeft u veel te regelen. Om de kans op toekenning zo groot mogelijk
te maken, wijzen wij u graag op de volgende punten:
• De coöperatie of VvE die aanvraagt, moet opgericht zijn op het moment van
aanvragen. Een aanvraag van een vereniging in oprichting kan niet worden
gehonoreerd.
• Op de sluitingsdatum van de regeling moet de aanvraag compleet zijn. Later
herstel is niet mogelijk. Geef ons voldoende tijd (tenminste 2,5 weken) om de
compleetheid van de aanvraag voor u te controleren.
• Aanvragen kunnen alleen digitaal worden ingediend. Daarvoor heeft u een
E-herkenningsmiddel nodig. Dit E-herkenningsmiddel heeft u ook nodig om
iemand te machtigen om de aanvraag voor u te doen. U kunt ook inloggen met
DigiD.
• De basis van de aanvraag bestaat uit een ingevuld exemplaar van het model
projectplan. Dit document is opgesteld om u te helpen om een complete aanvraag
te schrijven. Het is zeker verstandig om dit document persoonlijk met ons voor te
bespreken. Neem voor een afspraak contact op via secretariaatDEN@rvo.nl.
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• Bijna alle potentiële indieners hebben de medewerking nodig van hun regionale
netbeheerder. Betrek hen tijdig in de opzet van uw plannen. Bent u op zoek naar
een geschikte ingang? Neem contact met ons op voor een contactpersoon.
• Om met uw ontheffing operationeel te kunnen worden is akkoord van de
Autoriteit Consument & Markt (ACM) nodig. Zij beoordelen de methode waarmee
de tarieven worden berekend. Informatie over hoe zij beoordelen is beschikbaar
via de website (link op www.RVO.nl/experimentenregeling). Als u tijdig contact
met hen opneemt, kan dat het proces versnellen.

Datum
29 augustus 2017

Pagina 2 van 2

