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Netbeheer Nederland is op zoek naar een Juridisch Adviseur  

 

1. ORGANISATIE 

 

De vereniging Netbeheer Nederland is de brancheorganisatie van de elektriciteit- en 

gasnetbeheerders van Nederland. De vereniging heeft momenteel negen leden; twee landelijke 

netbeheerders (TenneT en Gas Transport Services) en zeven regionale netbeheerders (Liander, 

Enexis, Enduris, Stedin, Rendo, Coteq en Westland Infra). Het hoogste orgaan is de Ledenraad.  

 

Netbeheer Nederland bevordert de samenwerking tussen netbeheerders en behartigt hun belangen bij 

de overheden, politiek, marktpartijen en maatschappelijke partners. Dit is een belangrijk onderdeel 

van de dienstverlening van Netbeheer Nederland, maar lang niet het enige. De laatste jaren heeft 

Netbeheer Nederland zich ontwikkeld tot een gewaardeerd gesprekspartner voor overheden, 

marktpartijen en klanten. Met hen voeren we de dialoog over hoe de netbeheerders kunnen bijdragen 

aan de ontwikkeling van de energiemarkt en de transitie naar een duurzame energievoorziening. 

Belangrijk is ook het schakelen met toezichthouder ACM over het op een maatschappelijk 

verantwoorde en efficiënte wijze van aanleggen, onderhouden en uitbreiden van de energie-

infrastructuur.  

 

Daarnaast overlegt Netbeheer Nederland met marktpartijen, klanten en andere stakeholders over de 

concrete invulling van het faciliteren van de markt. Samen met deze partijen ontwikkelt Netbeheer 

Nederland voorstellen voor aanpassingen van de wettelijk verankerde codes voor onder meer de 

structuur van de nettarieven en de uitwisseling van (energie)data en stelt zij de algemene 

voorwaarden op voor aansluiting en transport.  

 

De energiesector bevindt zich in een ingrijpende transitie, waarbij de veranderingen op het gebied van 

olie en gas, elektriciteit, windenergie, zonne-energie, waterstof, slimme meter, warmte, biomassa en 

andere relevante innovatieve initiatieven op de voet gevolgd worden. Voor de komende jaren is de 

verwachting dat de snelheid, complexiteit en de omvang van de ontwikkelingen alleen maar zullen 

toenemen. Dat vraagt een open blik naar de buitenwereld en het vermogen om continu en snel te 

veranderen en te verbeteren. Tegelijkertijd verwacht de maatschappij dat de bestaande taken van de 

netbeheerders onverminderd hoogwaardig en efficiënt worden uitgevoerd. De medewerkers van 

Netbeheer Nederland werken met alle betrokkenen samen aan wetgeving, spelregels en oplossingen 

die passen bij het energiesysteem van de toekomst.  

 

Naar de website: https://www.netbeheernederland.nl  

 

2. FUNCTIE 

Als Juridisch Adviseur heb je een focus op wet- en regelgeving en help je de leden van Netbeheer 

Nederland bij het bepalen van standpunten met betrekking tot een aantal belangrijke dossiers op het 

gebied van (energie)wet- en regelgeving. Hierbij kan worden gedacht aan wetgevingstrajecten zoals 

de herziening van de Elektriciteits- en Gaswet, de vertaalslag van EU-richtlijnen naar nationale 

wetgeving en de stelselherziening van het Omgevingsrecht. 

https://www.netbeheernederland.nl/
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Daarnaast adviseer je over de invulling van de wettelijke taken van de netbeheerders voor het doen 

van code(wijzigings) voorstellen aan de toezichthouder ACM. 

Het takenpakker is geen moment saai, want in onze complexe omgeving doen zich van dag tot dag, 

discussies voor met stakeholders over de uitleg van wet- en regelgeving. Je bent ook betrokken bij 

juridische procedures, die onze advocaat soms moet voeren. 

 

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Je bent het aanspreekpunt voor leden en collega’s op het gebied van relevante (energie)wet- en 

regelgeving en je adviseert (gevraagd en ongevraagd) over de interpretatie daarvan. Je zorgt dat je 

goed je weg kent in de organisatie en zoekt actief afstemming met collega’s binnen het bureau van 

Netbeheer Nederland en collega-juristen bij de leden en neemt de regie in deze afstemming.  

Je volgt de ontwikkelingen in de energietransitie en analyseert, vertaalt en ontwikkelt strategische 

beleidsdoelen op het gebied van wet- en regelgeving, gericht op de middellange- en lange termijn. Je 

werkt hierbij nauw samen met leden, collega’s, overheden, toezichthouders en belangenorganisaties.  

Je treedt op als vertegenwoordiger en behartigt de belangen namens Netbeheer Nederland in 

(inter)nationale werkgroepen. Je brengt de standpunten duidelijk over en beïnvloedt het beleid dat in 

deze (inter)nationale werkgroepen ontwikkeld wordt. 

Je begeleidt collega’s op het gebied van juridische processen, gerechtelijke procedures 

contractenrecht en aanbestedingsrecht,  al dan niet met bijstand van een externe advocaat. 

 

4. PROFIEL 

Je bent een ondernemende jurist met 3 – 5 jaar werkervaring. Je hebt een academische opleiding en 

kennis van het energierecht met een brede visie op het rechtstelsel en rechtsgebied. Tegelijkertijd ben 

je breder bezig dan alleen met het juridisch inhoudelijke. Je bent een stevige gesprekspartner en 

uitstekend adviseur. Je bent representatief en beweegt je gemakkelijk in complexe 

samenwerkingsverbanden. Je werkt zelfstandig, bent proactief en kan ook goed in teamverband 

samenwerken. Je kunt hoofd- en bijzaken goed scheiden en bent in staat om vanuit overzicht regie te 

voeren. Je bent voortdurend op zoek naar oplossingen en blijft niet hangen in de (on)mogelijkheden 

van het heden. De competenties resultaatgericht, ‘opbouwen van relaties’, overtuigingskracht, 

communicatieve vaardigheden en integriteit zijn sterk ontwikkeld.  

 

5. ARBEIDSVOORWAARDEN 

 

Netbeheer Nederland biedt:  

 

• Een verantwoordelijke baan voor 32-40 uur in het hart van de belangenbehartiging binnen 

een enthousiast team; 

• Een marktconform salaris (€ 4.610 – € 6.360) met uitstekende secundaire 

arbeidsvoorwaarden, bestaande uit een Persoonlijk Budget van 18%, eindejaarsuitkering, 

ABP-pensioenregeling en opleidings- en mobiliteitsvoorzieningen;  

• Een keuzemodel om een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen te stellen, zoals een 

fietsplan; 

• De duur van het dienstverband is in eerste instantie voor een periode van een jaar, met 

uitzicht op een vast contract;  

• Standplaats Den Haag. Thuiswerken, 2 à 3 dagen per week, is zeker bespreekbaar.  
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De cultuur binnen Netbeheer Nederland is resultaatgericht, professioneel, dienstverlenend met een 

open informele stijl en biedt een goede balans tussen werk en privé. 

 

INTERESSE? 

Wil je meer weten over deze vacature? Bel dan met Marijn Artz, Bestuurssecretaris en 

Verenigingszaken, telefoonnummer: 06 – 22 40 92 52. 

Wil je solliciteren? Richt je CV en motivatiebrief aan Fred Teerink (HR-adviseur), 

fteerink@netbeheernederland.nl. De sluitingstermijn is maandag 26 juli 2021.  

Wij zien je sollicitatie graag tegemoet! 
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