
 

 

Q&A aansluitproblematiek nutsbedrijven 

Over Mijnaansluiting.nl 

1. Wat is Mijnaansluiting.nl?  

Mijnaansluiting.nl is een landelijke website waar zowel professionals als onervaren zakelijke of 

particuliere klanten in één keer een aanvraag doen voor een nieuwe aansluiting voor elektriciteit, gas, 

warmte, water, riool, internet en media en communicatie. In de Stichting Mijnaansluiting.nl zijn alle 

netbeheerders verenigd die verbonden zijn bij de landelijke website Mijnaansluiting.nl. 

 

2. Welke bedrijven zitten hier achter? 

Deelnemers van de Stichting Mijnaansluiting.nl zijn: 

Elektriciteit en gas Water Media Warmte 

Alliander 

Coteq Netbeheer 

Enduris 

Enexis Netbeheer 

Rendo 

Stedin 

Westland Infra 

Brabant Water 

Dunea 

Evides 

Oasen 

PWN 

Vitens 

WMD Water 

WML 

Kabelnoord 

KPN 

Reggefiber 

VodafoneZiggo 

 

Nuon Warmte 

 

Er is ook een overzicht van de aangesloten netbeheerders per regio. 

3. Hoe ziet de samenwerking er in de praktijk uit? 

Vanaf 2011 wordt gewerkt aan de professionalisering van de samenwerking tussen netbeheerders, 

aannemers en installateurs op het gebied van de gezamenlijke activiteiten t.a.v. ondergrondse 

infrastructurele werkzaamheden via:  

▪ één landelijke site met een klantvriendelijk, gestandaardiseerd en efficiënt aanvraagproces; 

▪ digitale gegevensuitwisseling tussen de partijen in de hele keten via een uniform proces met 

gestandaardiseerde berichten. 

 

4. Wat is het voordeel van deze samenwerking voor de klant? 

Kort samengevat moet de samenwerking op nationaal niveau en over de hele keten het volgende 

opleveren: 

▪ De overlast voor de maatschappij beperken 

▪ De klanttevredenheid verbeteren 

▪ De doorlooptijd verkorten 

▪ De kosten over de hele keten verlagen 

 

5. Waarom is de samenwerking tussen de nutsbedrijven zo slecht? 

De keten van het aansluitproces is complex en bestaat uit veel verschillende partijen met hun eigen 

systemen en werkwijze. Het ontwikkelen van één gezamenlijk, landelijk aanvraagportaal 

(Mijnaansluiting.nl) is een belangrijke stap geweest om processen op elkaar te laten aansluiten. Aan 

verdere optimalisatie en uniformering wordt gewerkt. Ook de samenwerking met de betrokken 

aannemers en installateurs kan en moet beter. 
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6. De klant vraagt via de website al zijn nutsvoorzieningen in een keer aan. Waarom kan hij vervolgens 

zijn aanvraagtraject niet op deze site volgen? 

Bij een aantal netbeheerders is het gelukkig mogelijk om de aanvraag online te volgen; helaas is dit 

nog niet voor elke aanbieder het geval. Hieraan wordt gewerkt.  

 

7. Als een consument een aanvraag doet bij Mijnaansluiting.nl. Krijgt hij dan ook een overeenkomst 

die hij moet ondertekenen inclusief Algemene Voorwaarden (AV)?   

Dit verschilt per aanbieder. Bij enkele netbeheerders geeft de klant direct akkoord op de opdracht en 

de algemene voorwaarden. Bij andere partijen wordt er eerst een offerte uitgebracht. 

 

8. Heeft Mijnaansluiting.nl de vrijheid om een extra of andere uitvoerder te kiezen of zitten jullie 

middels een contract aan 1 uitvoerder vast?  

Netbeheerders hebben contracten met meerdere vaste aannemers die het werk uitvoeren. De 

Stichting Mijnaansluiting.nl heeft geen contracten met aannemers.  

 

9. Waarom is er gekozen voor 1 uitvoerder per contractgebied? 

De contracten met aannemers zijn aanbesteed. Een belangrijk selectiecriterium is dat een aannemer 

de werkzaamheden mag en kan uitvoeren voor alle disciplines (elektra, water, media etc). De ervaring 

leert dat wisseling tussen aannemers de prestatie niet ten goede komt. Samen werken aan een goede 

bediening van de klanten levert uiteindelijk het beste resultaat. 

 

10. Wat nu als de aannemer / uitvoerder in gebreke blijft? Spreken jullie de aannemers daar ook op 

aan?  

Vanzelfsprekend worden aannemers hierop aangesproken door netbeheerders. Er vinden reguliere 

overleggen plaats waarin de prestaties worden besproken. 

 

11. Wat nu als de aannemer / uitvoerder in gebreke blijft? Kun je dan als consument aanspraak maken 

op een schadevergoeding / compensatie?  

Consumenten kunnen klachten melden bij hun netbeheerder en/of de aannemer. Of er sprake is van 

een schadevergoeding of compensatie wordt per geval bekeken. Bij directe schade aan een woning of 

tuin is veelal vergoeding mogelijk. Bij uitloop van de werkzaamheden is dit in de regel niet het geval. In 

de algemene voorwaarden van netbeheerders kunt u hierover meer informatie vinden.  

 

12. Wat valt de (individuele) nutsbedrijven te verwijten? 

We zijn ons ervan bewust dat het aanvraagproces verbeterd kan worden. Met name de samenwerking 

in de keten kan beter. Ook de communicatie naar klanten over de status van hun aanvraag moet 

verbeterd worden.  

 

13. Wat is de reden dat netbeheerders niet meer aan hun verplichting kunnen voldoen? 

Al sinds het najaar lopen de doorlooptijden op. De bouwsector staat onder druk door het aantrekken 

van de economie. Nutsbedrijven en aannemers hebben grote moeite om de vraag bij te houden. In 

bepaalde regio's komen soms wel 50% meer aanvragen binnen dan een jaar geleden. Daarbij worden 

onze aannemers geconfronteerd met een groot tekort aan technische personeel. Dit zorgt ervoor dat 

het vinden van nieuw personeel niet gemakkelijk is en dat het werk blijft liggen. Gevolg? Consumenten 

moeten in sommige gevallen te lang wachten voordat ze aangesloten worden. 

 

14. Waarom werkt u met wensweken als die niet nageleefd kunnen worden? 

In het aanvraagproces op Mijnaansluiting.nl vragen we klanten om een inschatting te geven van het 
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moment waarop zij de aansluiting nodig hebben (wensweek). Zodra de klant de aanvraag heeft 

ingediend en opdracht heeft gegeven aan de netbeheerder(s) wordt in overleg een definitieve datum 

bepaald. Uiteraard wordt daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden met de opgegeven 

voorkeursdatum. 

Over de aansluitverplichting 

1. Waarom zeggen de Nutsbedrijven geen ‘Nee’ als ze niet (op tijd) kunnen leveren? 

De netbeheerders voor elektriciteit, gas en water kunnen geen 'nee' verkopen. Als een klant vraagt om 

een aansluiting, dan zijn wij wettelijk verplicht dat te doen. Ook als we daar de mensen niet voor 

hebben. Een commercieel bedrijf zit dan gewoon vol en neemt geen opdrachten meer aan, maar wij 

kunnen dat niet zeggen. 

 

2. Geldt dit voor alle aansluitingen? Particulieren, kleine bedrijven, particulieren verenigd in 

collectieven, bedrijven? 

De netbeheerders voor elektriciteit, gas en water hebben een aansluitverplichting naar alle 

klantgroepen. Deze aansluitverplichting geldt niet voor media.   

 

Over de uitvoering 

1. Waarom worden klanten zo slecht op de hoogte gehouden van de (vertraagde stappen) bij hun 

aansluiting? 

We zien dat we in onze communicatie met klanten steken hebben laten vallen. Daarom richten wij ons 

de komende tijd ook op het verbeteren van die communicatie. Zodat consumenten weten waar ze aan 

toe zijn en weten wanneer de aangevraagde nutsvoorzieningen aangesloten worden. 

 

2. Hoe moeten klanten nu plannen als het onduidelijk is hoe lang het aansluiten duurt?  

In het aanvraagproces op Mijnaansluiting.nl vragen we klanten om een inschatting te geven van het 

moment waarop zij de aansluiting nodig hebben (wensweek). Het eerst mogelijke realisatiemoment is 

12 weken na de aanvraag. Zodra de klant de aanvraag heeft ingediend en opdracht heeft gegeven aan 

de netbeheerder(s) wordt in overleg met de klant een definitieve datum bepaald. Uiteraard wordt 

daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden met de opgegeven voorkeursdatum.  

 

3. Nu starten de werkzaamheden bij een aannemer pas zodra de ‘laatste deelnemer’ de opdracht heeft 

bevestigd. Dit duurt soms erg lang. Dat is de keerzijde van het samenwerkingsverband. Hoe ziet u 

dat? 

Netbeheerders bereiden de aanvraag individueel voor en geven de realisatie vervolgens in opdracht 

bij de aannemer. Om efficiënt te  werken, kosten te besparen én de overlast voor de omgeving te 

beperken gaat de aannemer meestal pas aan de slag als de opdrachten van álle netbeheerders binnen 

zijn. Dat dit vertragend kan werken, is onwenselijk. In de Stichting Mijnaansluiting.nl werken 

netbeheerders eraan om deze vertraging te verminderen.  

 

4. Wat kunnen klanten doen als ze vragen hebben?  

Voor vragen over de planning van werkzaamheden kunnen klanten terecht bij de aannemer. Is de 

aannemer nog niet bekend, dan is de netbeheerder het aanspreekpunt voor alle vragen van klanten. 

Ook voor vragen over facturen/offertes kunnen klanten terecht bij de netbeheerder. Indien de 

aanvraag is ingediend door een bouwonderneming kunnen klanten het beste contact opnemen met 

de bouwonderneming die het huis bouwt.  
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5. Wat kunnen klanten doen als ze in de problemen komen? 

Voor problemen inzake de planning van werkzaamheden kunnen klanten terecht bij de aannemer. Is 

de aannemer nog niet bekend, dan is de netbeheerder het aanspreekpunt voor alle vragen van 

klanten. Ook voor vragen over facturen/offertes kunnen klanten terecht bij de netbeheerder. Indien 

de aanvraag is ingediend door een bouwonderneming kunnen klanten het beste contact opnemen 

met de bouwonderneming die het huis bouwt.  

 

Over de oplossing 

1. De oplossingen die u noemt zijn allemaal toekomstgericht. Wat gaat u voor de klanten doen die nu 

wachten om aangesloten te worden? 

Op dit moment kunnen we onze klanten niet in alle gevallen op tijd aansluiten. Helaas verwachten we 

dat dit de komende periode niet verandert. Het kan zelfs zijn dat de doorlooptijden voor het 

aansluiten van aansluitingen alleen maar oplopen. Dat vinden we heel vervelend en we begrijpen 

maar al te goed dat dit voor onze klanten hinderlijke gevolgen kan hebben. Toch kunnen we dit 

probleem niet op korte termijn oplossen. 
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