
 

Gebiedsindelingscode elektriciteit 
 

Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel d, van de Elektriciteitswet 1998, met in 

procedure zijnde voorstellen. 

Zwart tekst is vigerende door de Autoriteit Consument & Markt vastgestelde codetekst. Gekleurde - 

onderstreepte of doorgehaalde - tekst is onderdeel van codewijzigingsvoorstellen die nog in 

behandeling zijn.  

 

Doorlopende tekst per 18 september 2019, bijgewerkt tot en met  

17-09-2019 besluit ACM/UIT/514368 19/035754 Update gebiedsindeling 

22-12-2018 Besluit ACM/18/032994 18/032994 implementatie NC RfG, GL SO, EU-begrippen 

04-05-2023 voorstel BR-2023-1952  actualisatie gebiedsindelingscodes 

 

 

De Gebiedsindelingcode elektriciteit is vastgesteld bij de onderstaande (wijzigings)besluiten:  

 

 In werking Besluit nummer Datum besluit Staatscourant 
1 15-11-1999 005  12-11-1999 16-11-1999, nr. 221, p.8 
2 27-02-2009 102466/23 24-02-2009 26-02-2009, nr. 39 
3 25-06-2010 103032/23 22-06-2010 24-06-2010, nr. 9644 
4 13-05-2012 103813/14 01-05-2012 11-05-2012, nr. 9586 
5. 18-12-2015 2015/207581 || 13.0847.12 14-12-2015 17-12-2015, nr. 46661 
6. 12-05-2016 2016/202154 || 14.0048.66 21-04-2016 11-05-2016, nr. 21427 
7. 23-06-2016 2016/200822  21-06-2016 21-06-2016, nr. 32295 
8 03-10-2017 2016/205439 || 17.0515.53 28-09-2017 02-10-2017, nr. 55258 
9 16-11-2017 2017/205770 06-11-2017 15-11-2017, nr. 65646 
10 13-10-2018 ACM/18/033090 11-10-2018 12-10-2018, nr. 57695 
11 22-12-2018 ACM/18/032994 20-12-2018 21-12-2018, nr. 72073 
12 18-09-2019 ACM/UIT/514368 || 19/035754 11-09-2019 17-09-2019, nr. 51413 
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[15-11-1999] besluit 99-005 

[27-02-2009] besluit 102466/23 

[12-05-2016] besluit 2016/202154       

[13-10-2018] besluit 18/033090      

Gebiedsindelingcode Elektriciteit  

[15-11-1999] besluit 99-005    

[13-10-2018] besluit 18/033090                 
Artikel 1 Werkingssfeer  

[15-11-1999] besluit 99-005                    

[25-06-2010] besluit 103032/23  

[13-05-2012] besluit 103813/14  

[13-10-2018] besluit 18/033090                               

1. Deze code bevat de gebiedsindeling van de netbeheerders, bedoeld in artikel 

31, eerste lid, onderdeel d, van de Elektriciteitswet 1998. 

 

[22-12-2018], besluit 18/032994    

                                    
2. Voor de toepassing van deze code gelden de begrippen en bijbehorende 

begripsbepalingen uit de Begrippencode elektriciteit. 
 

[13-10-2018] besluit 18/033090                 Artikel 2 Wijziging van de Gebiedsindelingscode elektriciteit  

[01-02-2013] besluit 103975/103  

[18-12-2015] besluit 2015/207581 

[18-09-2019] besluit ACM/UIT/514368 

 Uiterlijk op 1 juli van elk oneven jaar dienen de gezamenlijke netbeheerders, 

uitgaande  van de situatie op 1 januari van het desbetreffende jaar, een voorstel 

tot actualisering van de gebiedsindeling in bij de Autoriteit Consument en Markt. 

 

[15-11-1999] besluit 99-005              

[13-10-2018] besluit 18/033090                 
Artikel 3 Het landelijk hoogspanningsnet  

[13-10-2018] besluit 18/033090                 1.  TenneT TSO B.V. beheert het landelijk hoogspanningsnet in Nederland.  

[15-11-1999] besluit 99-005                    

[25-06-2010] besluit 103032/23 

[13-05-2012] besluit 103813/14    

[13-10-2018] besluit 18/033090                                                               

2. Hoogspanningsnetten met een spanningsniveau van 150 kV waaraan een 

zogenoemde Cross Border Leaseovereenkomst is verbonden, worden beheerd 

in overeenstemming met de rechten van derden die voortvloeien uit een 

overeenkomst met betrekking tot dat net, ex artikel VIA van de wet van 23 

november 2006 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in 

verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer. 

 

[15-11-1999] besluit 99-005 

[13-05-2012] besluit 103813/14 

[22-06-2016] besluit 2016/200822 

[03-10-2017] besluit 2017/205439 

[13-10-2018] besluit 18/033090 

3.  In afwijking van het eerste lid beheert Liander N.V. de hoogspanningsnetten met 

een spanningsniveau van 150 kV in:  

a. de provincie Flevoland, met uitzondering van de verbindingen Zeewolde – 

Bunschoten en Pampus – ’s-Graveland, en met inbegrip van de 

verbindingen Lelystad – Hattem en Lelystad – Harderwijk; 

b. de provincie Gelderland de stations Hattem en Harderwijk en de 

verbindingen Hattem – De Grift en Harderwijk – Ede. 

 

[15-11-1999] besluit 99-005  

[25-06-2010] besluit 103032/23             

[13-05-2012] besluit 103813/14 

[22-06-2016] besluit 2016/200822 

[03-10-2017] besluit 2017/205439 

[13-10-2018] besluit 18/03309 

Artikel 4 Het regionaal hoogspanningsnet  

[13-10-2018] besluit 18/03309 

[04-05-2023] voorstel BR-2023-1952 
1.  Enduris B.V. beheert het regionaal hoogspanningsnet in de provincie 

Zeeland[vervallen]. 

 

[13-10-2018] besluit 18/03309 2.  Enexis Netbeheer B.V. beheert het regionaal hoogspanningsnet in de provincies 

Noord-Brabant en Limburg. 
 

[13-10-2018] besluit 18/03309 

[18-09-2019] besluit ACM/UIT/514368 
3.  Liander N.V. beheert het regionaal hoogspanningsnet in: 

a. de provincies Gelderland en Noord-Holland; 

b. de Zuid-Hollandse gemeenten Alphen a/d Rijn, Hillegom, Kaag en 

Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk,  

Oegstgeest, Teylingen, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude; 

c. de voormalige Zuid-Hollandse gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle zoals 

gedemarqueerd op 31 december 2009. 

 

[13-10-2018] besluit 18/03309 

[04-05-2023] voorstel BR-2023-1952 
4.  Stedin Netbeheer B.V. beheert het regionaal hoogspanningsnet in de provincies 

Zeeland, Utrecht en Zuid-Holland met uitzondering van de Zuid-Hollandse 

gemeenten genoemd in het derde lid, onderdelen b en c. 

 

[15-11-1999] besluit 99-005  

[25-06-2010] besluit 103032/23             

[13-05-2012] besluit 103813/14 

[22-06-2016] besluit 2016/200822 

[03-10-2017] besluit 2017/205439 

[16-11-2017] besluit 2017/20577 

[13-10-2018] besluit 18/03309 

Artikel 5 Het midden- en laagspanningsnet  

[13-10-2018] besluit 18/03309 1.  Coteq Netbeheer B.V. beheert het midden- en laagspanningsnet in:  
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a. de Overijsselse gemeente Almelo, met uitzondering van de kernen 

Bornerbroek en Aadorp; 

b. de Overijsselse gemeente Oldenzaal, met uitzondering van De Graven Es; 

c. de voormalige Overijsselse gemeente Goor, als gedemarqueerd op 31 

december 2000. 

[13-10-2018] besluit 18/03309 

[04-05-2023] voorstel BR-2023-1952 
2.  Enduris B.V. beheert het midden- en laagspanningsnet in de provincie Zeeland. 

[vervallen]. 
 

[13-10-2018] besluit 18/03309 

[18-09-2019] besluit ACM/UIT/514368 
3.  Enexis Netbeheer B.V. beheert het midden- en laagspanningsnet in de 

provincies Groningen, Drenthe, Noord-Brabant, Limburg en Overijssel met 

uitzondering van het midden- en laagspanningsnet in de gebieden genoemd in 

het eerste lid, het vierde lid, onderdelen b en c en het vijfde lid. 

 

[13-10-2018] besluit 18/03309 

[18-09-2019] besluit ACM/UIT/514368 
4.  Liander N.V. beheert het midden- en laagspanningsnet in: 

a. de provincies Fryslân en Flevoland; 

b. de Overijsselse gemeente Deventer, uitsluitend het gebied dat tot 21 

december 1999 tot de provincie Gelderland behoorde en het gebied ten 

zuiden van de rijksweg A1, ten westen van de spoorlijn Deventer-Zutphen 

en ten noorden van de provinciegrens met Gelderland zoals die tot 21 

december 1999 van toepassing was; 

c. de Overijsselse gemeente Steenwijkerland, uitsluitend de plaatsen Baarlo, 

Kuinre en Blankenham; 

d. de provincie Gelderland, met uitzondering van de gebieden genoemd in 

het zesde lid, onderdeel d; 

e. de Utrechtse gemeente Amersfoort, uitsluitend de wijken Vinkenhoef en 

Palestina en in de Utrechtse gemeente Veenendaal, uitsluitend de wijken 

Veenendaal-Oost en De Batterijen; 

f. de provincie Noord-Holland met uitzondering van de gemeente 

Heemstede; 

g. de Zuid-Hollandse gemeenten Alphen a/d Rijn, Hillegom, Kaag en 

Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk,  

Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten. Wassenaar, de voormalige gemeente 

Zevenhuizen-Moerkapelle en de gemeente Zoeterwoude. 

 

[13-10-2018] besluit 18/03309 5.  N.V. RENDO beheert het midden- en laagspanningsnet in: 

a. de provincie Drenthe, uitsluitend de gemeente Hoogeveen als 

gedemarqueerd op 31 december 1997; 

b. de Overijsselse gemeente Steenwijkerland, uitsluitend de kernen Steenwijk, 

Tuk en Zuidveen. 

 

[13-10-2018] besluit 18/03309 

[18-09-2019] besluit ACM/UIT/514368 

[04-05-2023] voorstel BR-2023-1952 

6.  Stedin Netbeheer B.V. beheert het midden- en laagspanningsnet in: 

a. de provincie Utrecht, met uitzondering van de gebieden als genoemd in het 

vierde lid, onderdeel e; 

b. de Noord-Hollandse gemeente Heemstede; 

c. de provincie Zuid-Holland, met uitzondering van de gebieden genoemd in 

het vierde lid, onderdeel g en het zevende lid, onderdelen a tot en met f; 

d. in de provincie Gelderland in de gemeente West Betuwe de kernen 

Heukelum, Spijk en Asperen.; 

e. de provincie Zeeland. 

 

[13-10-2018] besluit 18/03309 7.  Westland Infra Netbeheer B.V. beheert het midden- en laagspanningsnet in de 

provincie Zuid-Holland uitsluitend in: 

a. de gemeenten Midden-Delfland en Westland; 

b. de gemeente Rotterdam uitsluitend de straten Moezelweg 151 en 

Wolvegaweg 31; 

c. de gemeente Delft uitsluitend de wijken Molenbuurt, westelijk deel 

Voordijkshoorn en de straat Kerkpolderweg; 

d. de gemeente Den Haag uitsluitend de straten Kwaklaan, Madepolderweg 

en Uilenlaan; 

e. de gemeente Maassluis uitsluitend de wijk Wilgenrijk en de straten 

Kortebuurt, Laan 1940-1945, Maasdijk en Weverskade; 
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f.  de gemeente Vlaardingen uitsluitend de straten Broekkade, Trekkade. 

   

 


