
380 kV Energy Law
HOOGWAARDIG JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ENERGIEVRAAGSTUKKEN

“KOPPEN IN DE E&G-WET”
EINDRAPPORT

Verslag van het onderzoek naar:

de nationale kop in de Elektriciteits- en Gaswetgeving ten opzichte van Europese richtlijnen, en

de afwijkingen in de Elektriciteitswet 1998 en in de Gaswet ten opzichte van nationale generieke 
wetten.

Opdrachtgever: de Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

Auteurs: mr. B.J. Dijkman
mr. M. de Jonge
mr. A. Post

15 augustus 2011



380 kV Energy Law
Ary van der Spuyweg 11
2585 JA  DEN HAAG

T: 06 – 45 09 20 52

info@380kv-energylaw.nl
www.380kv-energylaw.nl

KvK nr. 53063562



INHOUDSOPGAVE

Samenvatting p.   1

1 Inleiding

1.1 Aanleiding voor het onderzoek p.   3
1.2 Doelstelling p.   3
1.3 Definitie van een nationale kop p.   3
1.4 Aanpak en werkwijze p.   4
1.5 Leeswijzer p.   4

2 De nationale kop in de Elektriciteitswet 1998 en in de Gaswet 

2.1 Inleiding p.   6
2.2 Overzicht van de relevante Europese richtlijnen p.   9
2.3 Analyse  p.   9
2.4 Bevindingen en aanbevelingen p.  11

3 De nationale kop in de lagere elektriciteits- en gaswetgeving

3.1 Inleiding p.  13
3.2 Overzicht van de relevante lagere energiewetgeving p.  14 
3.3 Analyse p.  16
3.4 Bevindingen en aanbevelingen p.  18

4 De afwijkingen in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ten opzichte van 
nationale generieke wetten

4.1 Inleiding p.  20
4.2 Overzicht van de relevante nationale generieke wetten p.  21
4.3 Analyse p.  21
4.4 Bevindingen en aanbevelingen p.  23

Bijlagen (tabellen)

A Implementatie van de Europese richtlijnen (elektriciteit) p.  25
B Implementatie van de Europese richtlijnen (gas) p.  58
C Spiegelbeeldig overzicht van de lagere Elektriciteitswet- en regelgeving p.  73
D Spiegelbeeldig overzicht van de lagere Gaswet- en regelgeving p.  81
E Afwijkingen in de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet ten opzichte van p.  91

nationale generieke wetten 

380 kV Energy Law



SAMENVATTING

Inleiding
Momenteel evalueert de Nederlandse Mededingingsautoriteit de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet.  
Uit  de Regeling evaluatie Elektriciteitswet 1998 en Gaswet volgt  dat  het  evaluatieverslag aandacht 
dient te besteden aan sectorspecifieke regels in relatie tot generieke regelgeving. Daarnaast dient in 
het verslag aandacht te worden besteed aan de ontwikkeling van administratieve lasten en inhoudelijke 
nalevingskosten, mede in relatie tot Europese energierichtlijnen en verordeningen.

Tegen deze achtergrond verricht de NMa onderzoek naar de nationale koppen in de Elektriciteits- en 
Gaswetgeving  die  zijn  ontstaan als  gevolg  van de implementatie  van de op  1  juli  2011 geldende 
energierichtlijnen. Voorts verricht de NMa onderzoek naar afwijkingen in de specifieke wetgeving voor 
de energiesector ten opzichte van nationale generieke wetgeving.

Definitie van een nationale kop
In  dit  onderzoek  wordt  gesproken  van  een  nationale  kop  zodra  bij  de  implementatie  van  een 
richtlijnbepaling  in  de  nationale  wet-  en  regelgeving  méér  wordt  geregeld  dan  gelet  op  de 
minimumnorm van de richtlijn strikt noodzakelijk is.

Aanpak en werkwijze
Het onderzoek bestaat uit drie delen. In het eerste deel worden de relevante richtlijnen vastgesteld aan  
de hand waarvan het onderzoek heeft plaatsgevonden en worden de nationale koppen ten opzichte 
van deze richtlijnen in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in beeld gebracht middels schematische 
overzichten. 
In  het  tweede  deel  wordt  de  lagere  energiewet-  en  regelgeving  geïnventariseerd,  voor  zover  die 
wetgeving betrekking heeft op de regulering van de elektriciteits- en gasmarkt en de Minister van EL&I  
verantwoordelijk is voor de uitvoering hiervan. De nationale koppen in de lagere wetgeving zijn voorts 
inzichtelijk gemaakt met behulp van spiegelbeeldige overzichten.  
In het derde deel wordt de nationale generieke wetgeving geïnventariseerd ten opzichte waarvan de 
Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet afwijkende of aanvullende bepalingen kent. 

Het onderzoeksrapport bestaat uit  een beschrijvend deel waarin de onderzoeksbevindingen worden 
beschreven en geanalyseerd, en waarbij deze worden voorzien van bevindingen en aanbevelingen. De 
schematische en spiegelbeeldige overzichten waarin de feitelijke onderzoeksresultaten zijn verwerkt, 
zijn als bijlagen aan het onderzoeksrapport gehecht. 

Bevindingen
In totaal zijn er in de Elektriciteitswet 1998 vijf nationale koppen aangetroffen ten opzichte van  Richtlijn 
2009/72/EG en zijn  er  in  de Gaswet  vier  nationale koppen aangetroffen ten opzichte van Richtlijn 
2009/73/EG.
Ter illustratie wordt hier verwezen naar de regeling van openbare dienstverplichtingen.
De lidstaten  mogen op grond van artikel  3,  tweede lid,  van de de  derde energierichtlijnen in  het  
algemeen  economisch  belang  openbare  dienstverplichtingen  opleggen  aan  energiebedrijven.  Die 
openbare  dienstverplichtingen  kunnen  betrekking  hebben  op  de  zekerheid,  met  inbegrip  van 
voorzienings-  en  leveringszekerheid,  regelmaat,  kwaliteit  en  prijs  van  de  leveringen,  en 
milieubescherming,  waaronder  energie-efficiëntie,  energie  uit  hernieuwbare  bronnen  en 
klimaatbescherming. Dit betreft een optie waarvan Nederland gebruik heeft gemaakt door middel van 
onder meer artikel 40, eerste lid, van de Gaswet op grond waarvan een gasbedrijf dat gas aflevert aan 
eindafnemers tot taak heeft te bevorderen dat gas door hemzelf en door afnemers op een doelmatige 
en milieuhygienische verantwoorde wijze wordt gebruikt. Een ander voorbeeld waarbij een openbare 
dienstverplichting wordt  opgelegd zijn de artikelen 53 tot en met 57 van de Gaswet die betrekking 
hebben  op  het  planmatig  beheer  van  gasvoorkomens  ter  verzekering  op  lange  termijn  van  een 
behoedzaam en rationeel gebruik van deze natuurlijke hulpbron.

Verder  zijn  er  in  totaal  elf  lagere wetten aangetroffen,  waarvan zeven algemene maatregelen van 
bestuur en vier ministeriële regelingen, die gelet op de vereiste implementatie van relevante richtlijnen 

1 
380 kV Energy Law



niet noodzakelijk bleken te zijn.
Ter illustratie wordt hier verwezen naar het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998.
Deze algemene maatregel van bestuur heeft tot doel het voorkomen van leverings- onderbrekingen  bij 
kleinverbruikers als gevolg van het wegvallen van een vergunninghoudende leverancier. Zoals hiervoor 
ter illustratie van de nationale koppen in de E&G-wet is aangegeven, betreft het opleggen van een 
openbare dienstverlening een nationale kop ten opzichte van Richtlijn 2009/72/EG en 2009/73/EG. Dit 
besluit is derhalve niet noodzakelijk voor de implementatie van voornoemde richtlijnen.

Tot slot zijn er in de E&G-wet elf afwijkende of aanvullende bepalingen geconstateerd ten aanzien van 
nationale generieke wetten. Ter illustratie wordt verwezen naar de verplichting om besluiten ter 
goedkeuring voor te leggen aan de raad van commissarissen.
Artikel 11, tweede lid onderdeel c, en 11a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 3, tweede 
lid, onderdeel c en 3a, onderdeel c, van de Gaswet wijken af van het bepaalde in 2:164, eerste lid, en  
2:274, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). De genoemde artikelen uit het BW bepalen 
dat bepaalde besluiten genomen door een grote NV of BV ter goedkeuring moeten worden voorgelegd 
aan de raad van commissarissen. De genoemde artikelen in de E&G-wet verklaren deze artikelen uit  
het  BW  van  overeenkomstige  toepassing  op  besluiten  van  een  “gewone”  BV  en  NV,  zijnde  een 
(landelijk) netbeheerder.

Gedurende het onderzoek is gebleken dat de E&G-wet andersoortige bepalingen dan nationale koppen 
kent,  die onderwerp kunnen zijn van een verkenning naar de mogelijkheden van vermindering van 
administratieve  lasten  en  inhoudelijke  nalevingskosten.  Daarbij  gaat  het  om de implementatie  van 
bepalingen met veel beleidsruimte (waaronder de implementatie van zogenoemde vage begrippen), de 
implementatie van definities en om E&G-wetsbepalingen die nationaal beleid bevatten. Bovendien werd 
in  de  E&G-wet  een  aantal  dubbelingen  of  herhalingen  van  bepalingen  uit  generieke  wetten 
aangetroffen. Voornoemde andersoortige bepalingen vielen buiten de scope van het onderzoek.  

Aanbevelingen
Om een volledig beeld te krijgen van de mogelijkheden om de administratieve lasten en inhoudelijke 
nalevingskosten te verminderen die voortvloeien uit de E&G-wetgeving, wordt de aanbeveling gedaan 
een diepgaander onderzoek uit te voeren, dat wil zeggen:
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□ onderzoek naar de implementatie in de (lagere) E&G-wetgeving van richtlijnbepalingen met veel 
beleidsruimte;

□ onderzoek  naar  de  implementatie  in  de  (lagere)  E&G-wetgeving  van  definities  uit  de  
energierichtlijnen;

□ onderzoek naar nationaal beleid in de (lagere) E&G-wetgeving;

□ onderzoek naar de mogelijkheid om de informatieverplichtingen van marktpartijen, afnemers, de 
NMa en de Minister van EL&I, alsmede de bevoegdheden tot het opvragen van informatie van 
de NMa en de Minister van EL&I, te stroomlijnen; 

□ onderzoek naar de mogelijkheden om met een aanpassing van de bepalingen van de E&G-wet 
die afwijken van of aanvullend zijn op, dan wel een dubbeling zijn van, nationale generieke  
wetten een lastenvermindering te bereiken.



1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek

Momenteel evalueert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de NMa) de Elektriciteitswet 1998 
en de Gaswet (hierna: E&G-wet). In de Regeling evaluatie Elektriciteitswet 1998 en Gaswet1 heeft de 
Minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (hierna: de Minister van EL&I) bepaald dat de 
NMa in het evaluatieverslag in ieder geval aandacht dient te besteden aan sectorspecifieke regels in  
relatie tot generieke regelgeving. 
Daarnaast staat in de toelichting van de Regeling evaluatie Elektriciteitswet 1998 en Gaswet dat de 
NMa  aandacht  dient  te  besteden  aan  de  ontwikkeling  van  administratieve  lasten  en  inhoudelijke 
nalevingskosten, mede in relatie tot de samenhang met Europese energierichtlijnen en verordeningen.

1.2 Doelstelling  

Met  het  onderzoek  worden  de  nationale  koppen  in  de  E&G-wetgeving  in  beeld  gebracht  die  zijn 
ontstaan als gevolg van de implementatie van de op  1 juli  2011 geldende energierichtlijnen. Voorts 
worden de afwijkingen in de specifieke wetgeving voor de energiesector ten opzichte van nationale 
generieke wetgeving beschreven.

De aanwezigheid van nationale koppen in de E&G-wetgeving ten opzichte van Europese richtlijnen en 
de aanwezigheid van afwijkingen in  de E&G-wet  ten opzichte van nationale generieke wetten kan 
duiden  op  administratieve  lasten  en  inhoudelijke  nalevingskosten  voor  bedrijven  en  overheid  die 
bovendien mogelijk nadelig zijn voor de internationale concurrentiepositie van Nederland. 
 
Het verslag van dit onderzoek dient als hulpmiddel om te bezien, met het oog op een verdere verlaging 
van de lasten van bedrijven en overheid, of afwijkingen in de E&G-wetgeving ten opzichte van de 
Europese richtlijnen en afwijkingen in de E&G-wet ten opzichte van nationale generieke wetgeving 
gerechtvaardigd zijn. 

1.3 Definitie van een nationale kop 

Uit  voorgaand onderzoek naar nationale koppen bleek al  dat  het niet  eenvoudig is een definitie te  
geven  van  het  begrip  'nationale  kop'2.  In  dit  onderzoek  wordt  het  begrip  nationale  kop  als  volgt 
gedefinieerd3:

Van een nationale kop is sprake in de volgende vier situaties:
● de situatie waarin  bij de implementatie van een Europese richtlijn in het nationale recht strengere 

normen worden gehandhaafd of geïntroduceerd dan uit de minimumnorm van de richtlijn voortvloeit; 
● de situatie waarin geen gebruik is gemaakt van eventuele uitzonderingsbepalingen van een richtlijn 

en daarmee de mogelijkheid van een deels lichte uitvoering van de richtlijn onbenut wordt gelaten;
● de situatie waarin gebruik is gemaakt van eventuele optionele bepalingen van een richtlijn (“kan”-

bepalingen) waardoor de mogelijkheid van een lichtere uitvoering van de richtlijn onbenut wordt  
gelaten;

● de situatie  waarin  bij  de omzetting van een richtlijn  in  nationale regelgeving is  besloten om de 

1 Artikel 3, aanhef en onder d, van de regeling evaluatie Elektriciteitswet 1998 en Gaswet; Staatscourant 5405, 30 maart 2011.
2 Voor een inzicht in de complexiteiten rondom het begrip '(nationale) koppen' wordt verwezen naar: “Nationale Koppen op EG-

regelgeving, Eindrapportage definitief”, Rotterdam 10 april 2006, onderzoek uitgevoerd door ECORYS, OpdenKamp Adviesgroep 
en het Europa Instituut in  opdracht van de Minister  van Economische Zaken.  Zie ook: “Nationale koppen op EG-regelgeving,  
Tweede ronde van meldingen van het  bedrijfsleven over  'koppen'  in  de Nederlandse wet-  en regelgeving,  juridisch bekeken”, 
Leiden, april  2007, onderzoek uitgevoerd door het Europa Instituut,  de Universiteit  Leiden  en het Asser Instituut Den Haag in 
opdracht van de Minister van Economische Zaken.

3 Deze definitie is gebaseerd op de visie van de Staatssecretaris van Economische Zaken, zoals verwoord in zijn brief gericht aan de 
Tweede  Kamer  inzake  het  Kabinetsplan  aanpak  administratieve  lasten  en  het  industriebeleid  (Kamerstukken  II,  2007-2008,  
29 515 en 29 826, nr. 222).
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normen uit de richtlijn ook toe te passen op gevallen die buiten de reikwijdte van de richtlijn vallen  
waardoor een bredere scope/doelgroep ontstaat en de nationale normen daarmee strenger worden.

Zodra bij de implementatie méér wordt geregeld dan gelet op de minimumnorm van de richtlijn strikt 
noodzakelijk is, is er dus sprake van een nationale kop die op de richtlijn wordt geplaatst.

1.4 Aanpak en werkwijze

Voor het benodigde inzicht in de aanwezigheid van nationale koppen in de E&G-wetgeving ten opzichte 
van de op dit moment geldende Europese richtlijnen worden allereerst de relevante richtlijnen in kaart  
gebracht.  Vervolgens  worden  de  relevante  richtlijnen  artikelsgewijs  doorgelicht  en  wordt  in  een 
schematisch overzicht  aangegeven of  en waar in de E&G-wet implementatie heeft  plaatsgevonden 
(transponeringstabel). In ieder geconstateerd geval van implementatie van een richtlijnbepaling in de 
E&G-wet wordt daarbij aangegeven of er sprake is van een nationale kop en wordt beschreven waar  
die  kop  uit  bestaat.  Wanneer  in  de  parlementaire  geschiedenis  de  reden  is  beschreven  van  de 
nationale kop wordt die reden in het schematisch overzicht genoemd.

Ten aanzien van de relevante richtlijnen die in lagere energiewetgeving zijn geïmplementeerd, wordt in 
een schematisch overzicht gemotiveerd aangegeven in hoeverre de vigerende lagere energiewetgeving 
noodzakelijk  is  voor  een  correcte  en  volledige  implementatie van  de  relevante  Europese 
energierichtlijnen. 

De afwijkingen van de specifieke wetgeving voor de energiesector ten opzichte van nationale generieke 
wetgeving  wordt  inzichtelijk  gemaakt  door  allereerst  de  relevante  nationale  generieke  wetten  te 
inventariseren. Voorts wordt in een schematisch overzicht uitgewerkt welke bepalingen uit de E&G-wet 
afwijkend  of  aanvullend  zijn  ten  opzichte  van  die  nationale  generieke  wetten.  Wanneer  wordt 
geconstateerd  dat  er  sprake  is  van  een  afwijking  of  aanvulling,  wordt  daarvan  een  beschrijving 
gegeven.  Wanneer  in  de  parlementaire  geschiedenis  de  reden  is  beschreven  van de  afwijking  of 
aanvulling, wordt die reden genoemd.

De hiervoor genoemde schematische overzichten zijn voorzien van een  beschrijvende analyse met 
bevindingen en aanbevelingen.

Voor het gehele onderzoek geldt dat voor wat betreft de stand in de Nederlandse wet- en regelgeving  
de datum van 1 juli  2011 als  uitgangspunt is genomen. Dat betekent  onder meer dat  de Wet van 
26 februari 2011 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking 
van de elektriciteits- en gasmarkt (Staatsblad 2011, 130) bij het onderzoek is meegenomen, althans 
voor zover deze wetgeving het gevolg is van implementatie van (delen van) relevante richtlijnen.

De gevolgde werkwijze wordt verder per onderdeel toegelicht. 

1.5 Leeswijzer

Het onderzoek bestaat uit drie delen die worden beschreven in de hierna volgende hoofdstukken 2, 3  
en 4. In hoofdstuk 2 worden de relevante richtlijnen vastgesteld aan de hand waarvan het onderzoek  
heeft  plaatsgevonden  en  worden  de  nationale  koppen  in  de  Elektriciteitswet  1998  en  de  Gaswet 
beschreven  en  geanalyseerd aan  de  hand  van  schematische  overzichten  die  als  bijlage  aan  het 
onderzoeksrapport zijn gehecht. Hoofdstuk 2 wordt afgesloten met bevindingen en aanbevelingen.

In hoofdstuk 3 wordt de lagere energiewet- en regelgeving geïnventariseerd, voor zover die wetgeving 
betrekking  heeft  op  de  regulering  van  de  elektriciteits-  en  gasmarkt  en  de  Minister  van  EL&I 
verantwoordelijk  is  voor  de  uitvoering.  De  nationale  koppen  in  de  lagere  wetgeving  zijn  voorts 
inzichtelijk  gemaakt met behulp van spiegelbeeldige overzichten die als  bijlage aan dit  rapport  zijn 
gehecht. Hoofdstuk 3 wordt afgesloten met bevindingen en aanbevelingen.
 

4 
380 kV Energy Law



In  hoofdstuk  4  wordt  de  nationale  generieke  wetgeving  geïnventariseerd  ten  opzichte  waarvan de 
Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet afwijkende of aanvullende bepalingen kent.  Vervolgens is in een 
schematisch  overzicht  de  aanwezigheid  van  voornoemde  afwijkingen  en  aanvullingen  inzichtelijk 
gemaakt.  Het  overzicht  is  als  bijlage  aan  dit  rapport  gehecht.  In  hoofdstuk  worden  verder  de 
geconstateerde afwijkingen en aanvullingen beschreven. Tot slot worden de belangrijkste bevindingen 
en aanbevelingen uiteengezet. 
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2. DE NATIONALE KOP IN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN IN DE GASWET 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de nationale koppen in de E&G-wet in beeld gebracht die zijn ontstaan als 
gevolg van de implementatie van de op 1 juli 2011 geldende en relevante energierichtlijnen. Daartoe 
worden in paragraaf 2.2 de relevante richtlijnen geïnventariseerd. Vervolgens worden schematische 
overzichten (voor elektriciteit:  bijlage A;  voor gas: bijlage B) gemaakt waaruit  de aanwezigheid van 
nationale koppen in de E&G-wet op de relevante energierichtlijnen kan worden afgelezen. In paragraaf 
2.3  volgt  een  analyse  van de schematische  overzichten  waarna  in  paragraaf  2.4  de  belangrijkste 
bevindingen en aanbevelingen uiteen worden gezet.

Inventarisatie van de relevante richtlijnen
Voor  het  benodigde inzicht  in  de  aanwezigheid  van  nationale  koppen  ten  opzichte  van de  op  dit 
moment  geldende  Europese  richtlijnen  worden  de  relevante  richtlijnen  in  kaart  gebracht.  Voor  dit  
onderzoek,  dat  strekt  tot  ondersteuning van de NMa in de evaluatie  van de E&G-wet,  worden als  
relevante richtlijnen beschouwd de richtlijnen die van directe invloed zijn op de regulering van de gas- 
en/of  elektriciteitsmarkt.  Energierichtlijnbepalingen,  waarvan  de  implementatie  niet  valt  onder  de 
verantwoordelijkheid van de Minister van EL&I, maar onder die van de Minister van Infrastructuur en 
Milieu, worden niet bij het onderzoek betrokken4.

De derde energierichtlijnen
Op 3 september 2009 zijn de derde energierichtlijnen in werking getreden en zijn de tweede energie- 
richtlijnen ingetrokken5.  De derde energierichtlijnen zijn daarmee voor dit  onderzoek relevant.  Zoals 
eerder in hoofdstuk 1 is aangegeven vereist de defintitie van het begrip 'nationale kop' dat er sprake is 
geweest  van  implementatie  van  een  richtlijn.  Voor  zover  de  derde  energierichtlijnen  nog  niet  zijn 
omgezet in nationaal recht6 kan derhalve geen sprake zijn van nationale koppen die op de richtlijnen 
zijn geplaatst.  Voor een deel zijn de derde energierichtlijnen echter al geïmplementeerd en kunnen 
daarbij  nationale koppen zijn ontstaan.  Dat geldt  in de eerste plaats voor bepalingen uit  de derde  
energierichtlijnen die ook al deel uitmaakten van de tweede energierichtlijnen. Ook in de situatie dat in 
de  E&G-wet  nationaal  beleid  bleek  te  zijn  vastgesteld  dat  geen  rechtsbasis  had  in  de  Europese 
richtlijnen, kan worden geconstateerd dat op het moment van inwerkingtreding van de derde richtlijn 
implementatie  plaats  heeft  gevonden  wanneer  de  derde  richtlijn  alsnog  een  rechtsbasis  aan  de 
desbetreffende E&G-wetsbepaling verleent. 

 

Schematisch overzicht
De aanwezigheid van nationale koppen in de E&G-wet op de relevante energierichtlijnen is inzichtelijk  
gemaakt met behulp van schematische overzichten. Deze overzichten bestaan uit een geïntegreerde 
concordantietabel en een transponeringstabel waaraan drie kolommen zijn toegevoegd. Uit de twee-na-
laatste kolom van de overzichten blijkt of er sprake is geweest van een richtlijnconforme implementatie,  

4 Voorbeeld van een dergelijke richtlijn is richtlijn nr. 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 
6 juli 2005 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor 
energieverbruikende producten en tot wijziging van richtlijn 92/42/EEG van de Raad en de richtlijnen 96/57/EG en 2000/55/EG van 
het Europees Parlement en de Raad. 

5 Richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor elektriciteit respectievelijk gas en tot intrekking van de Richtlijnen 2003/54/EG en 2003/55 EG (Pb 
EU L 211/55 en Pb EU L 211/94).

6 Een wetsvoorstel ter implementatie van de derde energierichtlijnen is recentelijk aan de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 
2010–2011, 32 814, nr. 2).
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Voorbeeld 1:
Ingevolge de artikelen 21 en 22 van de Elektriciteitswet  1998 houdt  de Raad onder  meer toezicht  op de 
investeringsplannen van netbeheerders. De tweede elektriciteitsrichtlijn bevatte deze taak niet zodat sprake 
was van nationaal beleid.
Artikel 37, eerste lid, van de derde elektriciteitsrichtlijn, schrijft voor dat de regulerende instantie toezicht houdt 
op de investeringsplannen van netbeheerders. Daarmee is niet langer meer sprake van nationaal beleid en kan 
worden geconstateerd dat de nieuwe derde richtlijnverplichting reeds is geïmplementeerd.



dan  wel  van  een  nationale  kop  op  de  richtlijn.  Wanneer  in  de  schematische  overzichten  wordt 
geconstateerd dat er sprake is van een nationale kop, wordt vervolgens in de laatste kolom beschreven 
waar die kop uit bestaat. Tot slot wordt in de laatste kolom van de schematische overzichten ook de 
reden van de nationale kop beschreven wanneer die in de parlementaire geschiedenis is genoemd.
  
Concordantietabel
Uit  de  concordantietabel  kan  worden  afgelezen  welke  bepalingen  uit  de  tweede  energierichtlijnen 
overeenkomen met bepalingen uit de derde energierichtlijnen. Daarmee wordt duidelijk gemaakt ten 
aanzien van welke derde richtlijnbepalingen er mogelijk nationale koppen kunnen bestaan. Nogmaals 
wordt opgemerkt dat voor zover de derde energierichtlijnen niet zijn geïmplementeerd, er geen sprake 
kan zijn van een nationale kop ten opzichte van deze richtlijnen. Als er sprake is van concorderende 
bepalingen betekent dat overigens niet altijd dat de desbetreffende bepalingen uit de tweede en derde 
energierichtlijnen  in  die  gevallen  redactioneel  gelijk  zijn  aan  elkaar,  maar  dat  in  die  bepalingen 
eenzelfde onderwerp wordt geregeld. 

De inhoud van de concordantietabel is gebaseerd op de concordantietabellen die als bijlage II aan de 
derde energierichtlijnen zijn gehecht. Daar waar de tabellen onjuistheden bleken te bevatten zijn er 
verbeteringen aangebracht7. Laatstgenoemde tabellen bevatten bovendien alleen een weergave van 
concorderende  artikelen.  Om de  tabellen  bruikbaar  te  maken  voor  dit  onderzoek  zijn  de  tabellen 
aangevuld met de concorderende artikelleden. 
Ter verduidelijking wordt opgemerkt dat wanneer uit de concordantietabellen blijkt dat er ten aanzien 
van een bepaling uit de derde energierichtlijnen geen concorderende bepaling bestaat in de tweede 
energierichtlijnen, zulks wordt aangeduid met een liggend streepje ( - ). 
  
Transponeringstabel
Na  de  inventarisatie  van  de  relevante  richtlijnen  en  het  in  beeld  brengen  van  de  concorderende 
bepalingen  in  de  tweede  en  derde  energierichtlijnen,  zijn  deze  richtlijnbepalingen  artikelsgewijs 
doorgelicht en is een transponeringstabel opgemaakt waaruit kan worden afgelezen of en waar in de 
E&G-wet implementatie heeft plaatsgevonden. De inhoud van de transponeringstabellen is gebaseerd 
op de memorie van toelichting van de desbetreffende implementatiewet. Ook ten aanzien van deze 
tabel geldt dat her en der aanpassingen zijn gepleegd8.  

In veel gevallen wordt in de parlementaire geschiedenis aangegeven of een wetsartikel is gebaseerd op 
een Europese richtlijn. Niet altijd wordt daarbij aangegeven op welk artikel uit die richtlijn het wetsartikel  
is gebaseerd. Daar waar zulke informatie ontbrak9 is zoveel mogelijk aan de hand van eigen inzicht in 
de richtlijnen en in de E&G-wet vastgesteld welke richtlijnbepaling is beoogd om te zetten. 
Ook wanneer  uit  de  parlementaire  geschiedenis  van de totstandkoming van de E&G-wet  niet  kon 
worden afgeleid of met de E&G-wetsbepaling was beoogd een richtlijnbepaling om te zetten, maar dit 
aan de hand van een vergelijking tussen artikelen in de E&G-wet en de richtlijnbepalingen wel kon 
worden vastgesteld, is de transponeringstabel aangevuld. 

In  de  gevallen  waarin  is  geconstateerd  dat  een  richtlijnbepaling  niet  behoeft  te  worden 
geïmplementeerd, wordt aan de hand van de parlementaire geschiedenis en/of de richtlijnbepaling zelf 
gemotiveerd  om welke  reden  dat  het  geval  is.  Daar  waar  in  de  schematische  overzichten  wordt  
vastgesteld dat een richtlijnbepaling niet is geïmplementeerd in nationaal recht, is niet onderzocht wat  
de reden daarvan is en of implementatie noodzakelijk is. 

Onderzoek naar de nationale kop
Het  onderzoek naar  de aanwezigheid van nationale koppen bleek soms ingewikkeld,  vooral  in  die 
gevallen waarin de relevante richtlijn niet een duidelijke minimumnorm stelt, maar veel beleidsruimte 
geeft  voor de wijze van implementatie. Dit  speelt  bijvoorbeeld ten aanzien van verschillende veelal 

7 Zo ontbreekt bijvoorbeeld artikel 28 in de concordantietabel van de derde gasrichtlijn. 
8 Zo wordt in de transponeringstabel behorend bij de derde gasrichtlijn voor de implementatie van artikel 41, eerste lid, onderdeel p, 

van de derde gasrichtlijn  waarin is  vastgelegd dat  de regulerende instantie tot  taak heeft  jaarlijks  bepaalde aanbevelingen te 
publiceren, verwezen naar een niet bestaand artikel 44, elfde lid, van de Gaswet.

9 Ter illustratie wordt gewezen op artikel 6 van Richtlijn 2003/54/EG (artikel 7 van Richtlijn 2009/72/EG) ten aanzien waarvan de 
tranponeringstabel slechts vermeldt dat implementatie heeft plaatsgevonden in de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer, 
terwijl artikel 9b tot en met 9g van de Elektriciteitswet 1998 eveneens dienen ter implementatie van deze richtlijnbepaling.
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algemene (vage) begrippen die in de richtlijnen worden gebruikt en die nadere interpretatie en invulling 
vereisen bij het omzetten van deze begrippen in nationale regelgeving. Wanneer in de E&G-wet een 
invulling wordt gegeven aan die algemene termen, kan niet zonder meer worden gesteld dat er sprake 
is van een nationale kop. Het is namelijk heel lastig om in die gevallen vast te stellen of de E&G-wet 
strengere eisen stelt dan de Europese. Om te bepalen of er in die situaties waarin veel beleidsruimte 
bestaat sprake is van een nationale kop, is een vergelijking met andere rechtssystemen in de Europese 
lidstaten noodzakelijk. Een dergelijk onderzoek valt buiten de scope van dit onderzoek. In voorkomende 
gevallen hebben wij als uitgangspunt genomen dat – gelet op de informatie waarover wij op dit moment 
beschikken – niet kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een nationale kop.

Een ander lastig aspect  bij  het  onderzoek vormde de implementatie  van definitiebepalingen uit  de 
richtlijnen. De Nederlandse wetgever heeft  er soms voor gekozen om van de richtlijnen afwijkende 
definities te hanteren10 en om sommige definities uit richtlijnen in het geheel niet over te nemen11.
Het enkel hanteren van een afwijkende definitie dan wel het niet overnemen van een definitie betekent  
niet automatisch dat sprake is van een nationale kop. Immers, van een nationale kop is eerst sprake 
indien in  de E&G-wetgeving méér  is  geregeld dan strikt  noodzakelijk  uit  de minimumnorm van de 
richtlijn voortvloeit. Voor de beantwoording van de vraag of afwijkende definities of het niet hebben 
overgenomen  van  definities  een  nationale  kop  opleveren  op  de  richtlijnen  is  een  diepgaander 
onderzoek noodzakelijk.  In dit  onderzoek wordt  wel  geconstateerd dat  er sprake is  van afwijkende 
definities, maar wordt op basis van de informatie die thans inzichtelijk is, niet geconcludeerd of die 
afwijkende definities een nationale kop opleveren.

Tot slot zijn er tijdens het onderzoek enkele wetsbepalingen aangetroffen die niet zozeer méér regelden 
dan de minimumnorm van de Europese richtlijn voorschreef, maar juist minder. Gelet op de definitie 
van nationale kop die voor dit onderzoek wordt gehanteerd kan in die gevallen niet worden vastgesteld 
dat er sprake is van een nationale kop. Echter, ook deze bepalingen zouden onderwerp kunnen zijn van 
een  verkenning  naar  mogelijke  vermindering  van  administratieve  lasten  en  inhoudelijke 
nalevingskosten.

10 De definitie van 'warmtekrachtkoppeling' in artikel 1, eerste lid, onderdeel w, van de Elektriciteitswet 1998 is een voorbeeld van een 
afwijkende definitie uit de richtlijnen (in dit geval van artikel 1, onderdeel a, van de Richtlijn 2004/8/EG).

11 Zo ontbreekt in de E&G-wetgeving een definitie van “evenwicht tussen aanbod en aanvraag” zoals beschreven in artikel 2, 
onderdeel d, van Richtlijn 2005/89/EG.
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Voorbeeld 2:
Artikel 3, lid 5, van Richtlijn 2003/54/EG bepaalt dat lidstaten passende maatregelen nemen om eindafnemers 
te beschermen en dat zij daarbij moeten voorzien in met name adequate waarborgen voor de bescherming van 
kwetsbare  afnemers,  met  inbegrip  van  maatregelen  om  te  helpen  voorkomen  dat  de  voorziening  wordt 
onderbroken. De Richtlijn laat het aan de lidstaat over om te bepalen wat passende maatregelen en adequate 
maatregelen  zijn.  Om  te  kunnen  vaststellen  of  de  wijze  waarop  de  verplichting  in  de  E&G-wet  is 
geïmplementeerd, verder gaat dan de Europese minimumnorm en daarmee sprake is van een nationale kop, 
moet een vergelijkend onderzoek worden gedaan naar de wijze waarop andere lidstaten deze verplichting 
hebben geïmplementeerd.

Voorbeeld 3:
Artikel 3, vijfde lid, van de derde gasrichtlijn, bepaalt dat de lidstaten alle noodzakelijke maatregelen nemen om 
te waarborgen dat administratieve procedures geen belemmering vormen voor leveranciers die reeds in een 
andere lidstaat  zijn  gevestigd.  Gesteld  kan  worden  dat  de  richtlijn  in  de  mogelijkheid  voorziet  om  voor 
leveranciers die reeds in een andere lidstaat zijn gevestigd, een lichtere toegangsregeling vast te stellen.
De Gaswet kent een uitzondering op de vergunningplicht voor gasleveranciers die reeds in het buitenland zijn 
gevestigd voor zover aan ten hoogste 500 afnemers wordt geleverd die beschikken over een aansluiting op 
een net met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40m3(n) per uur en de afnemers in de gebieden 
aan de Nederlandse landsgrens wonen (artikel 43, tweede lid, onder a, van de Gaswet). Hiermee wordt slechts 
ten  dele  gevolg  gegeven  aan  de  verplichting  van  de  richtlijn  om  ook  voor  de  leveringen  aan  niet-
kleinverbruikers en voor alle leveranciers die in het buitenland gevestigd zijn, een lichtere toegangsregeling 
vast te stellen. Uit de parlementaire geschiedenis is geen discussie achterhaald over het wel of niet vaststellen 
van verdergaande vereenvoudigingen van de vergunningsprocedure voor buitenlandse leveranciers.



2.2 Overzicht van de relevante Europese richtlijnen 

Relevante richtlijn Uitwerking in tabel

1. Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en 
houdende intrekking van Richtlijn 96/82/EG

Tabel A1.

2. Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en 
tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG

Tabel A1.

3. Richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en 
houdende intrekking van Richtlijn 98/30/EG

Tabel B1.

4. Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot 
intrekking van Richtlijn 2003/55/EG 

Tabel B1.

5. Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 
betreffende ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 
en houdende wijziging en intrekking van richtlijn 2001/77/EG en richtlijn 
2003/30/EG 

Tabel A2. v.w.b. elektriciteit en 
Tabel B2. v.w.b. gas.

6. Richtlijn 2005/89/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 
inzake maatregelen om de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening en de 
infrastructuurinvesteringen te waarborgen

Tabel A3.

7. Richtlijn 2004/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 
inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling op basis van de vraag naar 
nuttige warmte binnen de interne energiemarkt en tot wijziging van richtlijn 
92/42/EG

Tabel A4.

8. Richtlijn 2006/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten 
en houdende intrekking van Richtlijn 93/76/EEG van de Raad 

Niet uitgewerkt12

9. Richtlijn 2008/92/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 22 oktober 
2008 betreffende een communautaire procedure inzake de doorzichtigheid van de 
prijzen van gas en elektriciteit voor industriële eindverbruikers (herschikking)

Niet uitgewerkt13

2.3 Analyse

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de E&G-wet alleen nationale koppen heeft ten opzichte 
van de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG. In totaal gaat het om negen nationale koppen, waarvan 
er vier zowel in de Elektriciteitswet 1998 als in de Gaswet voorkomen (hieronder: de nrs. 1 tot en met  
4), en één (hieronder: nr. 5) alleen in de Elektriciteitswet 1998.

1. Openbare dienstverplichting
De lidstaten mogen op grond van artikel 3, tweede lid, van de de derde energierichtlijnen in het  
algemeen economisch belang openbare dienstverplichtingen opleggen aan energiebedrijven. Die 
openbare  dienstverplichtingen  kunnen  betrekking  hebben  op  de  zekerheid,  met  inbegrip  van 
voorzienings-  en  leveringszekerheid,  regelmaat,  kwaliteit  en  prijs  van  de  leveringen,  en 
milieubescherming,  waaronder  energie-efficiëntie,  energie  uit  hernieuwbare  bronnen  en 
klimaatbescherming. Dit betreft een optie waarvan Nederland gebruik heeft gemaakt door middel 
van onder meer artikel 40, eerste lid, van de Gaswet op grond waarvan een gasbedrijf dat gas 
aflevert aan eindafnemers tot taak heeft te bevorderen dat gas door hemzelf en door afnemers op 
een doelmatige en milieuhygienische verantwoorde wijze wordt  gebruikt.  Een ander  voorbeeld 
waarbij een openbare dienstverplichting wordt opgelegd zijn de artikelen 53 tot en met 57 van de  
Gaswet die betrekking hebben op het planmatig beheer van gasvoorkomens ter verzekering op 

12 Richtlijn 2006/32/EG is op 1 juli 2011 niet geimplementeerd. Er is dus geen sprake van nationale koppen. 
13 Richtlijn 2008/92/EG is op 1 juli 2011 niet geïmplementeerd. Er is ten opzichte van deze richtlijn dus geen sprake van nationale 

koppen.
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lange termijn van een behoedzaam en rationeel gebruik van deze natuurlijke hulpbron.

2. De vergunning voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers
De lidstaten mogen op grond van artikel 3, tweede lid, van de de derde energierichtlijnen in het  
algemeen economisch belang openbare dienstverplichtingen opleggen aan energiebedrijven. Die 
openbare  dienstverplichtingen  kunnen  betrekking  hebben  op  onder  andere  de  zekerheid,  met 
inbegrip van voorzienings- en leveringszekerheid. De Nederlandse wetgever heeft ervoor gekozen 
om  ten  behoeve  van  een  betrouwbare  energievoorziening  een  vergunningstelsel  te  hanteren 
(artikelen 95a tot en met 95f van de Elektriciteitswet 1998 respectievelijk de artikelen 43 tot en met  
47 van de Gaswet). Deze vergunningplicht vormt een extra verplichting ten opzichte van artikel 3, 
tweede lid, van de derde energierichtlijnen.

3. Publicatieplicht inzake de monitoring van de leverings- en voorzieningszekerheid
Artikel 4 van de derde elektriciteitsrichtlijn en artikel 5 van de derde gasrichtlijn schrijven voor dat 
de bevoegde autoriteiten om de twee jaar een verslag publiceren over de bevindingen van het 
monitoren van de leverings- en voorzieningszekerheid alsmede over de getroffen of overwogen 
maatregelen  met  betrekking  tot  deze  aangelegenheden.  Het  verslag  moet  tevens  worden 
toegestuurd naar de Commissie.   
Ingevolge artikel  4a van de Elektriciteitswet 1998 en artikel  52a van de Gaswet geldt  voor de 
Minister van EL&I een strengere norm op grond waarvan hij verplicht is jaarlijks te publiceren en 
een verslag uit te brengen.

4. Wijziging van voorwaarden en tarieven
Artikel  37,  tiende lid,  van de derde elektriciteitsrichtlijn  en artikel  41,  tiende lid,  van de derde 
gasrichtlijn  bepaalt  dat  de  regulerende  instantie  bevoegd  is  om  van  transmissie-  en 
distributiesysteembeheerders  respectievelijk  de beheerders  van transmissie-,  opslag-,  LNG- en 
distributiesystemen te verlangen dat zij  de voorwaarden wijzigen, met inbegrip van tarieven en 
methoden, om ervoor te zorgen dat deze evenredig zijn en op niet-discriminerende wijze worden 
toegepast.  
In artikel 36, eerste lid, onderdelen b tot en met g, van de Elektriciteitswet 1998 en in artikel 12f, 
eerste lid, onderdelen b tot en met g, van de Gaswet zijn  nog meer gronden geformuleerd om 
voornoemde wijzigingen te kunnen afdwingen, zoals bijvoorbeeld het belang van het betrouwbaar, 
duurzaam,  doelmatig  en  milieuhygiënisch  verantwoord  functioneren  van  de  elektriciteits-  of 
gasvoorziening. In zoverre gelden er strengere regels dan op grond van de Europese richtlijnen en 
is er dus sprake van een nationale kop.

5. Verplichtingen in het kader van de universele dienstverlening
Artikel  3,  lid  3,  van  de  derde  elektriciteitsrichtlijn  bepaalt  dat  lidstaten  waarborgen  dat  alle 
huishoudelijke afnemers aanspraak kunnen maken op universele dienstverlening, dat wil zeggen 
het recht op levering van elektriciteit van een bepaalde kwaliteit tegen redelijke, eenvoudige en 
duidelijk  vergelijkbare,  doorzichtige  en  niet-discriminerende  prijzen.  Indien  een  lidstaat  dit 
noodzakelijk acht, kan dit recht tevens ten aanzien van kleine bedrijven worden gewaarborgd. Het 
waarborgen van universele dienstverlening voor kleine bedrijven betreft dus een optie, waarvan 
Nederland  gebruik  heeft  gemaakt.  Artikel  95b  van  de  Elektriciteitswet  1998  verplicht  de 
vergunninghouder om deze eisen na te leven richting kleinverbruikers, waaronder ook bepaalde 
bedrijfsmatige  afnemers vallen  Hierdoor  vormt  artikel  95b  van  de  Elektriciteitswet  1998  een 
nationale kop op de derde energierichtlijnen.
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Aantal koppen in de E&G-wet op Richtlijn 2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG:
In  totaal  zijn  er  in  de  Elektriciteitswet  1998  vijf nationale  koppen  aangetroffen  ten  opzichte  van  Richtlijn 
2009/72/EG en zijn er in de Gaswet vier nationale koppen aangetroffen ten opzichte van Richtlijn 2009/73/EG.



2.4 Bevindingen en aanbevelingen

Bevindingen
Blijkens  de  voorgaande  overzichten  zijn  er  als  gevolg  van  de  implementatie  van  de  Richtlijnen 
2009/72/EG  en  2009/73/EG  in  totaal  negen  nationale  koppen  ontstaan,  waarvan  vijf  in  de 
Elektriciteitswet 1998 en vier in de Gaswet. 
Deze nationale koppen kunnen onderwerp zijn van een verkenning naar mogelijke vermindering van 
administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten. In deze gevallen is bij de implementatie van 
richtlijnen méér geregeld dan gelet op de minimumnorm van de richtlijn strikt noodzakelijk is.

Gedurende het onderzoek is gebleken dat de E&G-wet andersoortige bepalingen dan nationale koppen 
kent,  die onderwerp kunnen zijn van een verkenning naar de mogelijkheden van vermindering van 
administratieve  lasten  en  inhoudelijke  nalevingskosten.  Daarbij  gaat  het  om de implementatie  van 
bepalingen met veel beleidsruimte (waaronder de implementatie van zogenoemde vage begrippen), de 
implementatie van definities en om E&G-wetsbepalingen die nationaal beleid bevatten.

Implementatie van richtlijnbepalingen met veel beleidsruimte
Eerder is al gewezen op de beleidsruimte die lidstaten bij de implementatie van onderdelen van de 
richtlijnen kunnen hebben. Deze beleidsruimte biedt de lidstaten de mogelijkheid om naar eigen inzicht 
en volgens eigen beleidswensen tot implementatie over te gaan. De Nederlandse wetgever heeft van 
deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De beleidsruimte wordt vooral zichtbaar wanneer in de richtlijn 
vage begrippen worden gehanteerd.

Het  is  echter  niet  ondenkbaar  dat  een  andere,  meer  eenvoudige,  wijze  van  implementatie  van 
dergelijke richtlijnbepalingen met veel  beleidsruimte,  tot  vermindering van administratieve lasten en 
inhoudelijke nalevingskosten leidt  waarbij  de in  de richtlijn  neergelegde minimumnorm kan worden 
gehandhaafd.  In  zoverre  kan worden gesteld  dat  de implementatie  van bepalingen met  een grote 
beleidsruimte kan leiden tot  potentiële koppen. Of implementatie daadwerkelijk  heeft  geleid tot een 
nationale kop kan echter niet onbetwistbaar worden vastgesteld. Hiervoor is een nader onderzoek naar  
de  mogelijkheden  van  alternatieve  wijzen  van  implementatie  van  richtlijnbepalingen  met  veel 
beleidsruimte noodzakelijk. Om te kunnen vaststellen of de implementatie van een vaag begrip uit de 
energierichtlijnen een nationale kop oplevert is eigenlijk een rechtsvergelijkend onderzoek naar de wijze 
van implementatie  in  andere  lidstaten  wordt  uitgevoerd  noodzakelijk  zodat  kan blijken  in  hoeverre 
Nederland een strenge invulling heeft gegeven aan een richtlijnbepaling. 

Implementatie van definities
In de inleiding van dit hoofdstuk is reeds ingegaan op de constatering dat in de E&G-wet definities uit  
de energierichtlijnen niet of afwijkend zijn geïmplementeerd. Daarbij zijn enkele voorbeelden gegeven. 
Ook hierbij geldt dat eerst uit verdergaand onderzoek moet blijken of in dit verband in de E&G-wet méér 
is geregeld dan strikt noodzakelijk uit de minimumnorm van de richtlijn voortvloeit. Bij vaststelling van 
een nationale kop kunnen ook de desbetreffende definitiebepalingen in de E&G-wet onderwerp worden 
van  een  verkenning  naar  mogelijke  vermindering  van  administratieve  lasten  en  inhoudelijke 
nalevingskosten.

Nationaal beleid
Nationaal beleid vloeit niet voort uit de implementatie van richtlijnbepalingen. Om deze reden wordt er  
niet van een kop op een richtlijn gesproken. Nationaal beleid ontstaat wanneer de wetgever vanwege 
specifieke nationale omstandigheden meer onderwerpen heeft willen regelen dan waartoe Nederland 
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Voorbeeld 4:
Artikel 5 van Richtlijn 2009/72/EG bepaalt dat de lidstaten (of de regulerende instanties) ervoor moeten zorgen 
dat er technische veiligheidscriteria worden opgesteld en dat er technische voorschriften worden opgesteld met 
de minimumeisen inzake onder andere het technische ontwerp. Er wordt niet voorgeschreven hoe deze eisen 
eruit moeten zien, wat onder een minimumeis moet worden verstaan en op welke wijze deze eisen tot stand 
moeten komen. De Nederlandse wetgever heeft ervoor gekozen om tot een uitgebreid systeem tot ontwerp en 
vaststelling van technische eisen te komen, dat uiteindelijk is vastgelegd in de Technische Codes (artikel 31 tot 
en met 36 van de E-wet en artikel 12b tot en met 12f van de Gaswet). 



op grond van de energierichtlijnen verplicht is. 

Het  staat  de  wetgever  op  zich vrij  om zijn  nationale  beleid  te  wijzigen indien dit  met  het  oog op 
vermindering van administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten wenselijk wordt geacht.

Informatieverplichtingen
Tot slot is bij het onderzoek opgevallen dat de E&G-wet veel administratieve lastenbepalingen bevatten 
op  grond  waarvan  de  Minister  en  de  Raad  gerechtigd  zijn  tot  het  opvragen  van  informatie  bij  
marktpartijen en verplicht zijn zaken te monitoren en verslagen op te stellen. Ook bevatten de E&G-wet 
de nodige verplichtingen voor  marktpartijen om informatie aan te leveren en te rapporteren aan de 
Minister en de Raad. Opgemerkt wordt dat een meer gestroomlijnde en efficiëntere vaststelling van 
informatieverplichtingen van afnemers mogelijk kan leiden tot lastenvermindering.  

Aanbevelingen
Om een volledig beeld te krijgen van de mogelijkheden om de administratieve lasten en inhoudelijke 
nalevingskosten te verminderen die voortvloeien uit  de E&G-wet, wordt de aanbeveling gedaan om 
diepgaander onderzoek uit te voeren, dat wil zeggen:
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□ onderzoek naar de implementatie in de E&G-wet van richtlijnbepalingen met veel beleidsruimte;

□ onderzoek naar de implementatie in de E&G-wet van definities uit de energierichtlijnen;

□ onderzoek naar nationaal beleid in de E&G-wet;

□ onderzoek naar de mogelijkheid om de informatieverplichtingen van marktpartijen, afnemers, de 
NMa en de Minister van EL&I, alsmede de bevoegdheden tot het opvragen van informatie van 
de NMa en de Minister van EL&I, te stroomlijnen. 

Voorbeeld 5:
Op grond van artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998 kan de eigenaar van een net in een beperkt aantal 
gevallen een ontheffing worden verleend van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder, waardoor 
tevens niet hoeft te worden voldaan aan een groot aantal van de op een netbeheerder rustende verplichtingen. 
Artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998 vloeit niet voort uit een energierichtlijn.  



3. DE NATIONALE KOP IN DE LAGERE ELEKTRICITEITS- EN GASWETGEVING 

3.1 Inleiding

In  dit  hoofdstuk  wordt  in  beeld  gebracht  in  hoeverre  de  op  1  juli  2011  van  kracht  zijnde  lagere  
energiewetgeving  noodzakelijk  is  voor  een  correcte  en  volledige  implementatie van  de  relevante 
Europese energierichtlijnen. Daartoe is  in paragraaf 3.2  een inventarisatie gemaakt van de relevante 
lagere wetgeving. Vervolgens is een spiegelbeeldig overzicht (bijlagen C, D en E) gemaakt waaruit kan 
worden afgelezen in hoeverre de lagere wet- en regelgeving noodzakelijk is voor de implementatie van 
de relevante richtlijnen. In paragraaf 3.3 volgt een analyse van de spiegelbeeldige overzichten waarna 
in paragraaf 3.4 de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen uiteen worden gezet. 

Inventarisatie van de lagere E&G-wetgeving
In dit onderzoek worden als lagere E&G-wetgeving beschouwd, de algemene maatregelen van bestuur 
en  de  ministeriële  regelingen  die  een  wettelijke  grondslag  hebben  in  de  E&G-wet.  De  algemene 
maatregelen van bestuur en de ministeriële regelingen die niet van directe invloed zijn op de regulering 
van de gas-  en/of  elektriciteitsmarkt14 zijn,  evenals  de lagere wetgeving die  niet  door  of  onder  de 
verantwoordelijkheid van de Minister van EL&I worden uitgevoerd15, niet bij het onderzoek betrokken. 
Tot slot vallen de tariefstructuren en voorwaarden als bedoeld in artikel 36 van de E-wet en 12f van de 
Gaswet, alsmede de Richtsnoeren en beleidsregels buiten de scope van dit onderzoek. 

Spiegelbeeldig overzicht
De noodzakelijkheid van de lagere E&G-wetgeving ten opzichte van de relevante energierichtlijnen 
wordt met behulp van een spiegelbeeldig overzicht inzichtelijk gemaakt. Dit overzicht bestaat uit een 
tabel waarin in de eerste kolom de desbetreffende onderzochte lagere energiewet wordt aangeduid.  
Vervolgens wordt in de tweede kolom de relevante richtlijn vastgesteld ten opzichte waarvan is getoetst  
of de lagere wetgeving een nationale kop heeft. De relevante richtlijn wordt hier vastgesteld aan de 
hand van de transponeringstabellen uit  de schematische overzichten van hoofdstuk 2.  In de derde 
kolom wordt vervolgens de Europese minimumnorm beschreven die geïmplementeerd moet worden. 
Uit de laatste kolom kan worden afgelezen in hoeverre de lagere wet noodzakelijk is om de beschreven 
minimumnorm te kunnen implementeren, dan wel dat er sprake is van een nationale kop in de lagere 
wet op de Europese richtlijnbepaling. 

Onderzoek naar de nationale kop
Het onderzoek naar de noodzakelijkheid van de lagere E&G-wetgeving bleek evenals het onderzoek 
naar  de  aanwezigheid  van  nationale  koppen  in  de  E&G-wet,  soms  ingewikkeld  om  de  redenen 
genoemd in hoofdstuk 2 (het ontbreken van een duidelijke minimumnorm, veel beleidsruimte, vage 
begrippen, afwijkende definities, nationaal beleid).

Tijdens het onderzoek viel het op dat de te implementeren Europese minimumnorm niet vereist dat de 
implementatie plaatsvindt in lagere regelgeving. Vanuit dat perspectief bezien is de onderzochte lagere 
regelgeving niet noodzakelijk geweest voor de implementatie van de Europese minimumnorm. Aan de 
andere kant leidt de implementatie van richtlijnbepalingen zonder nadere uitwerking in lagere wet- en 
regelgeving tot onoverzichtelijke en of  onduidelijke rechten en verplichtingen, hetgeen uitwerking in 
lagere wet- en regelgeving in ieder geval zeer gewenst zo niet noodzakelijk maakt om van een goede 
implementatie te kunnen spreken. 

14 Bijvoorbeeld het Besluit Stimulering Duurzame energieproductie en de Algemene Uitvoeringsregeling Duurzame Energieproductie.
15 Bijvoorbeeld het Besluit biobrandstoffen wegverkeer 2007.
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Voorbeeld 6:
Artikel 5 van Richtlijn 2009/72/EG bepaalt onder meer dat de lidstaat ervoor moet zorgen, dat er technische 
voorschriften  worden  opgesteld  met  de  minimumeisen  inzake  het  technische  ontwerp  en  de  exploitatie, 
waaraan  moet  worden  voldaan  voor  de  aansluiting  op  het  systeem  van  productie-installaties, 
distributiesystemen, apparatuur van direct aangesloten afnemers, interconnectorcircuits en directe lijnen. De 
technische voorschriften moeten daarbij de interoperabiliteit van de systemen waarborgen en objectief zijn en 
mogen niet-discriminerend zijn. 



Onderzoek naar de noodzakelijkheid van implementatie in lagere wetgeving in plaats van rechtstreekse 
implementatie in de E&G-wet viel buiten de scope van dit onderzoek. 

In  het  verlengde  van  de  bevindingen  uit  hoofdstuk  2  wordt  opgemerkt  dat  op  voorhand  niet  met  
zekerheid valt vast te stellen dat een uitwerking van een Europese minimumnorm in lagere wet- en 
regelgeving  steeds  een  nationale  kop  oplevert.  Ook  bij  de  implementatie  van  Europese 
minimumnormen in lagere wet- en regelgeving speelt de mate van beleidsruimte en de aanwezigheid 
van vage begrippen in de te implementeren richtlijnbepaling een rol,  waardoor het in voorkomende 
gevallen onmogelijk bleek om vast te stellen of er wel of niet sprake is van een nationale kop. Zoals in 
hoofdstuk  2  uiteen  is  gezet,  kunnen  in  deze  situaties  de  onderzoeksresultaten  van  een 
rechtsvergelijkend onderzoek hierin duidelijkheid verschaffen.

Daarnaast bleek het  niet mogelijk om in een algemene maatregel van bestuur of in een ministeriële 
regeling  specifieke  artikelen  te  benoemen  die  noodzakelijk  zijn  voor  de  implementatie  van  een 
Europese minimumnorm. Immers, het gehele samenstel van regels is nodig om uitvoering te kunnen 
geven aan bepaalde verplichtingen of doelstellingen. 

3.2 Overzicht van de relevante lagere energiewetgeving

Lagere energiewetgeving 

Elektriciteit en Gas (uitwerking in tabel C  en D)

1. Besluit financieel beheer netbeheerder 
(Besluit van 26 juli 2008, houdende regels ten aanzien van het financieel beheer van de netbeheerder, Stb. 2008, 
330, zoals laatstelijk gewijzigd bij het besluit van 2 september 2010, Stb. 201, 682)

2. Besluit kostenverhaal energie 
(Besluit van 27 juni 2001, houdende regels met betrekking tot de in rekening te brengen kosten ter zake van de 
uitvoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet, Stb. 2001, 338, zoals laatstelijk gewijzigd bij het besluit van 
25 juni 2009, Stb. 2009, 267)

3. Besluit aanleg infrastructuur 
(Besluit van 6 maart 2001, houdende regels betreffende de aanleg van de energie-infrastructuur door anderen dan 
de netbeheerder van het desbetreffende gebied, Stb. 2001, 126, zoals laatstelijk gewijzigd bij het besluit van 24 
oktober 2005, Stb. 2005, 574)

4. Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten 
(Besluit van 29 januari 2009 tot aanwijzing van besluiten in verband met toepassing van de rijkscoördinatieregeling 
op energie-infrastructuurprojecten, Stb. 2009, 73, zoals laatstelijk gewijzigd bij het besluit van 25 maart 2010, Stb. 
2010, 144)

5. Regeling melding aanleg- of uitbreidingsinvestering
(Regeling van 20 juni 2011, tot vaststelling van regels over de melding betreffende een voornemen tot investeren in 
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De Nederlandse wetgever had wellicht kunnen volstaan met het enkel opnemen van dergelijke minimumeisen 
in de Elektriciteitswet 1998, maar zulks zou hebben geleid tot onduidelijke wetsbepalingen en een gebrek aan 
rechtszekerheid, dat zou hebben voortbestaan totdat de onduidelijke wetsbepalingen in de jurisprudentie zou 
zijn uitgekristalliseerd. Om deze reden heeft de wetgever gekozen voor een gedetailleerde uitwerking in de 
voorwaarden zoals bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998.

Voorbeeld 7:
Het  Besluit  leveringszekerheid  Elektriciteitswet  1998  heeft  als  doel  het  voorkomen  van  leverings-
onderbrekingen bij  kleinverbruikers als gevolg van het wegvallen van een vergunninghoudende leverancier 
(bijvoorbeeld vanwege faillissement). Er wordt concreet voorgeschreven op welke wijze vergunninghouders en 
netbeheerders moeten handelen zodat de levering aan kleinverbruikers niet stilvalt. Zoals is aangegeven op 
pagina 9 betreft de vergunningplicht voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers een nationale kop ten 
opzichte van de derde elektriciteitsrichtlijn. In zoverre vormt ook het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 
1998 een nationale kop, aangezien de hierin opgenomen verplichtingen voor leveranciers zijn gekoppeld aan 
de vergunningplicht. Echter, het besluit  dient zoals gezegd ter voorkoming van leveringsonderbrekingen. Uit 
het Besluit  kunnen niet zomaar artikelen of onderdelen van artikelen worden verwijderd zonder de overige 
bepalingen aan te passen, omdat anders het systeem niet meer klopt. 



Lagere energiewetgeving 

de aanleg of uitbreiding van het net, Stcrt. 2011, 11203 ) 

6. Regeling gegevensbeheer en afdracht elektriciteit en gas 
(Regeling van 14 juni 2011, houdende regels inzake de voorwaarden voor gegevensbeheer en afdracht elektriciteit 
en gas, Stcrt. 2011, 10775)

7. Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas 
(Regeling van 20 december 2004, houdende nadere regels ten aanzien van de kwaliteitsaspecten van het 
netbeheer op het terrein van elektriciteit en gas, Stcrt 2004, 253)

8. Regeling afnemers en monitoring Elektriciteitswet 1998 en Gaswet 
(Regeling van 4 juli 2004, houdende regels ten aanzien van de positie van de afnemers van elektriciteit en gas en 
ten aanzien van de monitoring van de leverings- en voorzieningszekerheid, Stcrt. 2004, 132, zoals laatstelijk 
gewijzigd bij de regeling van 8 juni 2005, Stcrt. 2005, 114)

9. Regeling afsluiten elektriciteit en gas van kleinverbruikers 
(Regeling van 29 november 2006, houdende regels over het beëindigen van het transport naar of de levering van 
elektriciteit en gas aan een kleinverbruiker, Stcrt. 2006, 235, zoals laatstelijk gewijzigd bij de regeling van 18 
oktober 2007, Stcrt. 2007, 207)

10. Regeling evaluatie Elektriciteitswet 1998 en Gaswet 
(Regeling van 17 februari 2006, houdende vaststelling van de regeling inzake de inhoud van het verslag van de 
evaluatie Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet, Stcrt. 2006, 45)

11. Vaststellingsregeling tariefdragers tarieven transport en levering elektriciteit ex artikel 25b en 40 Elektriciteitswet 
1998 (Regeling van 1 juli 1999, Stcrt. 1999, 126, zoals laatstelijk gewijzigd bij de regeling van 3 juli 2008, Stcrt. 
2008, 217)

12. Regeling vaststelling formulier melding toepassing rijkscoördinatieregeling op energie-infrastructuurprojecten 
(Regeling van 26 januari 2011, tot vaststelling van een formulier voor het doen van een melding in verband met de 
toepassing van de rijkscoördinatieregeling op energie-infrastructuurprojecten, Stcrt. 2011, 1487)

Elektriciteit (uitwerking in tabel C)

13. Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 
(Besluit van 14 februari 2006, houdende regels inzake voorzieningen in verband met de leveringszekerheid, Stb. 
2006, 104)

14. Besluit taken netbeheerder landelijk hoogspanningsnet 
(Besluit van 7 juli 2004, inzake het verrichten van taken als bedoeld in artikel 4a van de Elektriciteitswet 1998 door 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, Stcrt. 2004, 132)

15. Regeling certificaten warmtekrachtkoppeling Elektriciteitswet 1998 
(Regeling van 6 juni 2003, tot vaststelling van uitvoeringsregels omtrent onderzoek installatie, meting en uitgifte 
van certificaten met betrekking tot elektriciteit opgewekt door middel van warmtekrachtkoppeling, Stcrt. 2003, 116, 
zoals laatstelijk gewijzigd bij de regeling van 14 januari 2010, Stcrt. 2010, 958)

16. Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit
(Regeling van 8 december 2003, tot vaststelling van uitvoeringsregels voor meting en uitgifte van garanties van 
oorsprong ten behoeve van duurzame elektriciteit, Stcrt. 2003, 242, zoals laatstelijk gewijzigd bij de regeling van 
7 december 2010, Stcrt. 2010, 19956)

17. Regeling garanties van oorsprong voor elektriciteit opgewekt in een installatie voor hoogrenderende 
warmtekoppeling 
(Regeling van 14 september 2007, tot vaststelling van uitvoeringsregels ten aanzien van garanties van oorsprong 
voor elektriciteit opgewekt in een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, Stcrt. 2007, 187, zoals 
laatstelijk gewijzigd bij de regeling van 18 november 2009, Stcrt. 2009, 18095)

18. Regeling houdende nadere regels ten aanzien van de invoer en uitvoer van elektriciteit 
(Regeling van 25 november 1998, houdende nadere regels ten aanzien van de invoer en uitvoer van elektriciteit, 
Stcrt. 1998, 229, laatstelijk gewijzigd bij de regeling van 13 november 2003,  Stcrt. 2003, 224)

19. Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit 
(Regeling van 9 januari 2005, houdende regels inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit, Stcrt. 2005, 9, 
zoals laatstelijk gewijzigd bij de regeling van 29 april 2009, stcrt. 2009, 92)

20. Uitvoeringsregeling tegemoetkoming capaciteitstarief
(Regeling van 10 maart 2010, houdende uitvoeringsregels in verband met de taak van de netbeheerder aan 
bepaalde afnemers een gedeeltelijke tegemoetkoming over 2009 en 2010 uit te betalen voor invoering van het 
capaciteitsafhankelijk transporttarief, Stcrt. 2010, 4193)
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Lagere energiewetgeving 

21. Vaststelling tariefdragers tarieven transport en levering elektriciteit ex artikel 25b en 40 Elektriciteitswet 1998
(Regeling van 1 juli 1999, Stcrt. 1999, 126, zoals laatstelijk gewijzigd bij de regeling van 3 juli 2008, Stcrt. 2008, 
217)

22. Regeling meettarieven elektriciteit
(Regeling van 2 september 2009 houdende regels voor de meettarieven van netbeheerders van elektriciteitswetten 
voor 2010, Stcrt. 2009, 13534)

23. Regeling niet-bedrijfsmatige levering aan kleinverbruikers Elektriciteitswet 1998
(Regeling van 18 december 2001, Stcrt. 2001, 248)

24. Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers
(Besluit van 8 mei 2003, houdende regels voor de vergunning voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers, 
Stb. 2003, 207, zoals laatstelijk gewijzigd bij het besluit van 4 april 2005, Stb. 2005, 200)

Gas (uitwerking in tabel D)

25. Besluit Leveringszekerheid Gaswet 
(Besluit van 13 april 2004, Stb. 2004, 170, zoals laatstelijk gewijzigd bij het besluit van 14 februari 2006, Stb. 2006, 
104)

26. Besluit milieutaak gasbedrijven Gaswet 
(Besluit van 28 augustus 2002, houdende regels over de wijze waarop gasbedrijven een doelmatig en 
milieuhygiënisch gebruik van gas bevorderen, Stb. 2002, 464)

27. Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers 
(Besluit van 2 juni 2003, houdende regels voor de vergunning voor levering van gas aan kleinverbruikers, Stb. 234, 
zoals laatstelijk gewijzigd bij het besluit van 5 april 2005, Stb. 2005)

28. Besluit uitoefening taken ex art. 52a van de Gaswet 
(Besluit van 16 april 2010, Stcrt. 2010, 6400)

29. Aanwijzingsbesluit ambtenaren NMa alsmede Staatstoezicht op de Mijnen als toezichthouders 
(Besluit van 9 april 2009, tot aanwijzing van ambtenaren van de Nederlandse mededingingsautoriteit alsmede van 
Staatstoezicht op de Mijnen als toezichthouders op artikelen van de Gaswet en daarop gebaseerde regelgeving, 
Stcrt. 2009, 78)

30. Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas 
(Regeling van 9 januari 2005, houdende regels inzake tariefstructuren en voorwaarden voor gas, Stcrt. 2005, 9)

31. Regeling toegang tot LNG-installaties
(Regeling van 26 oktober 2007, houdende regels voor de berekeningsmethodiek van de tarieven en de 
voorwaarden voor toegang tot LNG-installaties, Stcrt. 2007, 216)

32. Regeling zekerheidsstelling voor de levering van gas aan vergunninghouders 
(Regeling van 12 november 2007, houdende regels inzake het stellen van zekerheden voor de levering van gas 
aan vergunningshouders, Stcrt. 2007, 226)

33. Uitvoeringsregeling Gaswet 
(Regeling van 14 augustus 2003, tot vaststelling van uitvoeringsregels voor de levering van gas aan 
kleinverbruikers, Stcrt. 2003, 159)

3.3 Analyse 

Uit  het onderzoek is naar voren gekomen dat verschillende algemene maatregelen van bestuur en 
ministeriële regelingen geheel of gedeeltelijk niet noodzakelijk bleken te zijn voor de implementatie van 
van de Europese energierichtlijnen. In totaal gaat het om de volgende elf lagere wetten:

1. Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998
Deze  algemene  maatregel  van  bestuur  heeft  tot  doel  het  voorkomen  van  leverings-
onderbrekingen bij kleinverbruikers als gevolg van het wegvallen van een vergunninghoudende 
leverancier. Zoals hiervoor bij de nationale koppen in de E&G-wet is aangegeven, betreft het  
opleggen  van  een  openbare  dienstverlening  een  nationale  kop  ten  opzichte  van  Richtlijn  
2009/72/EG en 2009/73/EG. Dit besluit is derhalve niet noodzakelijk voor de implementatie van 
voornoemde richtlijnen.
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2. Besluit leveringszekerheid Gas
Ook ten aanzien van dit besluit wordt vastgesteld, onder verwijzing naar hetgeen hiervoor ten 
aanzien van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitwet 1998 is gesteld, dat het besluit niet 
noodzakelijk is voor de implementatie van relevante energierichtlijnen. 

3. Besluit kostenverhaal energie
Deze algemene maatregel van bestuur dient als basis voor de berekening van aan de Minister 
en  de  Nma verschuldigde  leges  voor  bepaalde  door  hen  af  te  geven  beschikkingen.  De  
energierichtlijnen  kennen  geen  regeling  rondom leges,  met  als  gevolg  dat  dit  besluit  niet  
noodzakelijk kan worden geacht voor de implementatie van een energierichtlijn.

4. Besluit taken netbeheerder landelijk transportnet 
Op grond van artikel  4 van de Richtlijn 2009/72/EG dient  Nederland ervoor  te  zorgen dat  
aangelegenheden  betreffende  de  voorzieningszekerheid  worden  gemonitord.  De  richtlijn-
bepaling geeft aan dat de lidstaat deze taak kan toevertrouwen aan de regulerende instantie. 
Deze  richtlijnbepaling  is  geïmplementeerd  in  artikel  4a  van  de  Elektriciteitswet  waarin  de  
Minister  van EL&I  wordt  opgedragen de monitorende functie  uit  te  voeren.  Op grond van  
artikel  16,  tweede  lid,  aanhef  en  onder  f,  heeft  de  Minister  de  landelijk  netbeheerder  
opgedragen werkzaamheden uit te voeren ter uitvoering van deze taak. Deze werkzaamheden 
worden beschreven in het Besluit taken netbeheer landelijk transportnet. Vastgesteld wordt dat 
artikel  4  van de  Richtlijn  2009/72/EG voorziet  in  een  optie  om monitorende taken  toe  te  
vertrouwen aan een regulerende instantie, maakt dat het besluit niet noodzakelijk is voor de  
implementatie van de richtlijnbepaling. 

5. Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers
Dit besluit regelt de vergunningverlening voor het leveren van elektriciteit aan kleinverbruikers 
en bevat  de implementatie van de verplichting tot  het  waarborgen het  recht  op universele  
dienstverlening, zoals bedoeld in artikel 3, derde lid, van Richtlijn 2009/72/EG. Zoals ook in  
hoofdstuk 2 is aangegeven, kennen de elektriciteitsrichtlijnen geen verplichting tot het verlenen 
van een vergunning voor de levering van elektriciteit. Dit besluit is derhalve niet noodzakelijk  
voor een goede implementatie van de richtlijnen.

6. Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers
Ten aanzien  van dit  besluit  geldt  gelet  op  Richtlijn  2009/73/EG hetzelfde als  hiervoor  ten  
aanzien van het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers is opgemerkt.

7. Uitvoeringsbesluit tegemoetkoming capaciteitstarief
Dit  besluit  bevat  een  forfaitaire  regeling  op  basis  waarvan  een  tegemoetkoming  wordt  
uitgekeerd  aan  afnemers  die  onevenredig  nadeel  ondervinden  van  de  invoering  van  het  
capaciteitsafhankelijk transporttarief. Deze regeling vloeit niet voort een richtlijn, en is derhalve 
niet noodzakelijk.

8. Regeling evaluatie Elektriciteitswet 1998 en Gaswet
Deze regeling legt aan de Nma de taak op om vierjaarlijks de E&G-wet te evalueren. Dit vloeit 
niet voort uit een richtlijn, zodat geen sprake is van een noodzakelijke regeling ter impementatie 
van een richtlijn.

9. Regeling gegevensbeheer en afdracht elektriciteit en gas
De regeling is gebaseerd op artikel 21 en het op dit moment nog niet in werking getreden 44b, 
lid  5,  van de Gaswet,  respectievelijk  artikel  53  en  het  op  dit  moment  nog niet  in  werking 
getreden artikel 95cb, zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998, en vloeit voort uit de introductie 
van het leveranciersmodel voor kleinverbruikers, waarbij kleinverbruikers een gecombineerde 
factuur  voor  transport-  en  levering  ontvangen  van  hun  leverancier.  Dit  maakt  regels  met 
betrekking tot gegevensbeheer noodzakelijk. Dit geldt te meer nu de “slimme” meters worden 
geïntroduceerd. Daarnaast bieden de regels met betrekking tot de afdracht de netbeheerders 
bescherming. Dit is noodzakelijk omdat deze bedrijven als gevolg van het leveranciersmodel 
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voor hun inkomsten uit de kleinverbruikersmarkt afhankelijk worden van de leveranciers.
Voor zover de regeling bijdraagt aan de comptabiliteit van gegevensuitwisselingsprocessen past 
het binnen de kaders van de richtlijn. Voor het overige kan uit de richtlijn geen noodzaak voor 
deze regeling worden afgeleid. De regeling is deels noodzakelijk voor de implementatie van de 
richtlijn.

10. Regeling houdende nadere regels ten aanzien van de invoer en uitvoer van elektriciteit
Deze regeling  bepaalt  wie  als  “in  aanmerking  komende afnemers”  worden aangemerkt  in  
verband  met  de  in-  en  export  van  elektriciteit.  De  regeling  is  niet  noodzakelijk  voor  de  
implementatie  van de energierichtlijnen, gelet op artikel 33, eerste lid, aanhef en onder c, jo. 
artikel  33,  tweede  lid,  onder  a,  van  de  derde  elektriciteitsrichtlijn  op  grond  waarvan  alle  
afnemers vanaf 1 juli 2007 gerechtigd zijn elektriciteit in- en uit te voeren.

11. Regeling certificaten warmtekrachtkoppeling
De regeling ziet slechts op het verstrekken van certificaten aan producenten die elektriciteit  
opwekken in een installatie voor warmtekrachtkoppeling, zodat op basis van die certificaten het 
recht op subsidie kan worden vastgesteld. Hiermee wordt geen uitvoering gegeven aan een  
richtlijnbepaling, zodat de regeling niet noodzakelijk is voor de implementatie van een richtlijn.

3.4 Bevindingen en aanbevelingen

Bevindingen
Blijkens de voorgaande overzichten zijn er elf lagere wetten aangetroffen die niet noodzakelijk zijn voor  
de implementatie van energierichtlijnen. Deze wetten kunnen onderwerp zijn van een verkenning naar 
mogelijke vermindering van administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten. In deze gevallen is 
bij de implementatie van richtlijnen méér geregeld dan gelet op de minimumnorm van de richtlijn strikt  
noodzakelijk is. 

Aanpassing of intrekking van niet noodzakelijke lagere wetgeving
Bij de overweging of lagere wetgeving moet worden aangepast of worden ingetrokken, is het verstandig 
ermee rekenschap  te  houden dat  een  lagere  wet  veelal  bestaat  uit  een systeem van  met  elkaar 
samenhangende  bepalingen  die  geheel  of  gedeeltelijk  kunnen  voortvloeien  uit  verschillende 
richtlijnbepalingen of die deels niet voortvloeien uit richtlijnbepalingen (nationaal beleid). Het kan dan 
ook ingewikkeld zijn om zo'n complex systeem van met elkaar samenhangende bepalingen geheel of  
gedeeltelijk aan te passen of zonder meer in te trekken. 
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Aantal niet noodzakelijke lagere wetten:
In totaal zijn er elf  lagere wetten aangetroffen, waarvan zeven algemene maatregelen van bestuur en vier 
ministeriële regelingen, die gelet op de vereiste implementatie van relevante richtlijnen niet noodzakelijk bleken 
te zijn.

Voorbeeld 8:
Het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers vormt tezamen met artikel 95a tot en met 95f 
van  de  Elektriciteitswet  1998 de  implementatie  van  het  recht  op  universele dienstverlening.  Door  aan de 
waarborging van dit recht een leveringsvergunning te verplichten ontstaat er een nationale kop op de richtlijn. 
Ook de keuze van de wetgever om kleine bedrijven het recht op universele dienstverlening toe te kennen, 
levert een nationale kop op de derde elektriciteitsrichtlijn. Het besluit is in zoverre niet noodzakelijk voor de 
implementatie van de richtlijn. Voor zover het besluit bepalingen bevat die strekken tot bescherming van het 
recht van de huishoudelijk  consument op universele dienstverlening kan het wel  noodzakelijk  zijn voor de 
implementatie van de derde elektriciteitsrichtlijn.  



Aanbevelingen
De aanbevelingen die naar aanleiding van het onderzoek naar nationale koppen in de E&G-wet zijn 
gedaan, worden ook gedaan ten aanzien van dit onderzoek naar de noodzakelijkheid van lagere E&G-
wetgeving. Dit volgt uit het onlosmakelijke verband tussen de lagere E&G-wetgeving met de E&G-wet. 

Om een volledig beeld te krijgen van de mogelijkheden om de administratieve lasten en inhoudelijke 
nalevingskosten  te  verminderen  die  voortvloeien  uit  de  lagere  E&G-wetgeving,  wordt  derhalve  de 
aanbeveling gedaan om diepgaander onderzoek uit te voeren, dat wil zeggen:
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□ onderzoek naar de implementatie in de lagere E&G-wetgeving van richtlijnbepalingen met veel 
beleidsruimte;

□ onderzoek  naar  de  implementatie  in  de  lagere  E&G-wetgeving  van  definities  uit  de  
energierichtlijnen;

□ onderzoek naar nationaal beleid in de lagere E&G-wetgeving;

□ onderzoek naar de mogelijkheid om de informatieverplichtingen van marktpartijen, afnemers, de 
NMa en de Minister van EL&I, alsmede de bevoegdheden tot het opvragen van informatie van 
de NMa en de Minister van EL&I, te stroomlijnen. 



4. DE AFWIJKINGEN IN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN DE GASWET TEN OPZICHTE 
VAN NATIONALE GENERIEKE WETTEN  

4.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk wordt in kaart gebracht of er in de E&G-wet bepalingen voorkomen die afwijken van of 
een  aanvulling  vormen  op,  nationale  generieke  wetgeving.  Daartoe  wordt  in  paragraaf  4.2  een 
inventarisatie  gemaakt  van  de relevante  generieke  wetgeving  op  basis  waarvan de  toetsing  heeft 
plaatsgevonden.  Vervolgens  wordt  een  schematisch  overzicht  gemaakt  (bijlage  F)  waaruit  de 
aanwezigheid van voornoemde afwijkingen en aanvullingen kunnen worden afgelezen. In paragraaf 4.3 
volgt  een  analyse  van  de  schematische  overzichten  waarna  in  paragraaf  4.4  de  belangrijkste 
bevindingen en aanbevelingen uiteen worden gezet. 

Inventarisatie van de relevante generieke wetgeving
Voor het benodigde inzicht in de aanwezigheid van afwijkingen, aanvullingen en dubbelingen in de 
E&G-wet ten opzichte van de op dit moment geldende nationale generieke wetten zijn de relevante 
generieke  wetten  in  kaart  gebracht.  Voor  dit  onderzoek  worden  als  relevante  nationale  generieke 
wetten  beschouwd  de  wetten  in  formele  zin  die  beogen  algemene  regels  te  stellen  voor  alle 
rechtsgebieden of delen van rechtsgebieden waaronder (delen van) het energierecht. 

Bij  de  inventarisatie  van  de  relevante  nationale  generieke  wetten  is  het  door  de  Energiekamer 
verstrekte overzicht 'specifiek-generiek wet- en regelgeving'  (dossiernummer 110517) geraadpleegd. 
Verder is na een artikelsgewijze doorlichting van de E&G-wet, inclusief de parlementaire geschiedenis, 
gekeken naar wetten, die op enigerlei wijze verondersteld kunnen worden van invloed te zijn op de 
werking van de energiemarkt.

Schematisch overzicht
De aanwezigheid van afwijkingen en aanvullingen in de E&G-wet op de relevante nationale generieke 
wetten is inzichtelijk gemaakt met behulp van spiegelbeeldige overzichten (bijlagen E1. tot en met E5.).  
Deze overzichten bestaan uit tabellen waarin in de eerste en tweede kolom per nationale generieke wet 
de onderzochte bepalingen van de E&G-wet worden beschreven. In de derde kolom wordt een korte  
beschrijving gegeven van de inhoud van die bepalingen. Vervolgens wordt in de vierde kolom een korte 
beschrijving gegeven van de bepaling van de desbetreffende nationale generieke wet in vergelijking 
waarmee het onderzoek heeft plaatsgevonden. In de vijfde kolom wordt vervolgens aangegeven of er 
sprake is van een aanvulling of een afwijking. Tot slot wordt in de laatste kolom gemotiveerd waarom 
sprake is van een aanvulling of een afwijking. Wanneer in de parlementaire geschiedenis een reden is 
gegeven voor de afwijking of aanvulling, wordt die reden ook in de laatste kolom genoemd. 

Onderzoek naar afwijkingen en aanvullingen
Bij het onderzoek naar de aanwezigheid van E&G-wetsbepalingen die een aanvulling vormen op of een 
afwijking zijn van een bepaling uit een nationale generieke wet, werd geconstateerd dat de E&G-wet  
over het algemeen geen directe verwijzingen bevat naar andere generieke wetten. De parlementaire 
geschiedenis biedt soms de nodige aanknopingspunten, maar niet in alle gevallen. Hierdoor heeft het 
uitvoeren van dit  onderdeel  van het  onderzoek af  en toe iets  weg gehad van het  zoeken naar de 
spreekwoordelijke naald in de hooiberg. 

Verder bleek uit het onderzoek dat er soms wel overeenkomsten bestonden tussen bepalingen uit de 
E&G-wet  en bepalingen uit  een generieke  wet,  waarna het  vanwege de verschillende manier  van 
beschrijven van de kwalitatieve bepalingen lastig was om te bepalen of er sprake was van een afwijking 
of  een aanvulling.  Tegelijkertijd  kan ook weer  niet  altijd  worden vastgesteld  dat  de artikelen totaal  
verschillende  zaken  regelen.  In  voorkomende  gevallen  bleek  dat  de  artikelen  uit  de  E&G-wet  als 
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Voorbeeld 9:
Een formele wet zoals de Crisis- en herstelwet is niet meegenomen in dit onderzoek. De Crisis- en herstelwet  
kan namelijk juist worden beschouwd als bijzondere wet, omdat hierin projecten worden aangewezen waarop 
de versnelde besluitvormingsprocedure van de Crisis- en herstelwet van toepassing is in afwijking van de 
reguliere procedure zoals neergelegd in de E&G-wet en de Wet ruimtelijke ordening. 



herhaling of dubbeling ten opzichte van de nationale generieke wetten moeten worden aangemerkt. 

Daarnaast kwam het voor dat intensief onderzoek niet altijd tot het verwachte resultaat leidde. Zo lijkt 
bijvoorbeeld  op  het  eerste  gezicht  dat  de  door  de  E&G-wet  voorgeschreven  procedures  voor  de 
totstandkoming van tarieven en codes afwijken van de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht 
(hierna: Awb) betreffende de totstandkoming van een besluit op aanvraag. Dit blijkt echter niet het geval  
te zijn, althans de E&G-wet zelf bevatten in zoverre geen afwijkende of aanvullende bepalingen ten 
aanzien van de Awb. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat op grond van artikel 81, derde lid, van de 
Elektriciteitswet 2008 respectievelijk artikel 61, derde lid, van de Gaswet in afwijking van artikel 8:2 van  
de Awb bezwaar en beroep openstaat tegen de vaststelling van een algemeen verbindend voorschrift  
(i.c. de vaststelling van voorwaarden en tarieven).  

4.2 Overzicht van de relevante nationale generieke wetten 

Nationale generieke wet Tabel

1. Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek Tabel E1.

2. Boek 6 van het Burgerlijk wetboek Tabel E2.

3. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek Tabel E3.

4. Algemene wet bestuursrecht Tabel E4.

5. Mededingingswet Tabel E5.

4.3 Analyse

In de E&G-wet zijn er elf afwijkende of aanvullende bepalingen geconstateerd ten aanzien van 
nationale generieke wetten. De volgende afwijkingen of aanvullingen koppen zijn vastgesteld:

1. Besluiten voorleggen ter goedkeuring aan de raad van commissarissen
Artikel 11, tweede lid onderdeel c, en 11a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 3,  
tweede lid, onderdeel c en 3a, onderdeel c, van de Gaswet wijken af van het bepaalde in 2:164, 
eerste lid, en 2:274, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). De genoemde artikelen 
uit het BW bepalen dat bepaalde besluiten genomen door een grote NV of BV ter goedkeuring 
moeten worden voorgelegd aan de raad van commissarissen. De genoemde artikelen in de 
E&G-wet verklaren deze artikelen uit het BW van overeenkomstige toepassing op besluiten van 
een “gewone” BV en NV, zijnde een (landelijk) netbeheerder.

2. Bevoegdheden van de raad van commissarissen van de rechtspersoon waarvan de landelijk 
netbeheerder een afhankelijke maatschappij is
Artikel 11a, vijfde en zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 3a, tweede en derde lid, 
van de Gaswet vormen een afwijking ten opzichte van het  bepaalde in de artikelen 2:614, 
eerste  lid  en  2:274,  eerste  lid,  van  het  BW.  Laatstgenoemde  artikelen  beschrijven  de 
bevoegdheden  van  de  raad  van  commissarissen  van  een  grote  NV  of  BV.  De  genoemde 
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Voorbeeld 10:
Artikel 19a, vierde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 35a, vierde lid, van de Gaswet bepalen dat de 
Raad  onderzoek  kan  doen  naar  de  deugdelijkheid  van  de  registratie  door  netbeheerders  van 
kwaliteitsindicatoren middels onder andere het verrichten van metingen in het net. 
Artikel 5:18 van de Awb bepaalt, dat een toezichthouder bevoegd is om zaken te onderzoeken, aan opneming 
te  onderwerpen  en  monsters  te  nemen.  Op  basis  van  de  Awb  is  de  Raad eveneens  gerechtigd  tot  het 
verrichten van metingen in het net, zodat de genoemde bepalingen in de E&G-wet een dubbeling vormen ten 
opzichte van artikel 5:18 van de Awb.



artikelen uit de E&G-wet verklaren deze bevoegdheden van overeenkomstige toepassing op de 
raad van commissarissen van een “gewone” NV of BV, waarvan de landelijk netbeheerder een 
afhankelijke maatschappij vormt.

3. Onredelijk bezwarende bedingen
Artikel 26a, tweede, vierde en vijfde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 14, lid vierde, 
zesde en zevende lid, van de Gaswet zijn afwijkend ten opzichte van het bepaalde in artikel 
6:236 en 6:237 van het BW. Artikel 26a, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 14, 
vierde lid, van de Gaswet verklaren dat de voorwaarden bedoeld in artikel 6:236 van het BW in 
het algemeen vermoed worden onredelijk bezwarende bedingen te zijn. Deze voorwaarden zijn 
op grond van het BW onredelijk bezwarend ten opzichte van consumenten. Verder verklaren de 
E&G-wet de beschermende werking, die aan het bepaalde in artikel 6:237 van het BW alleen 
geldt voor consumenten, van overeenkomstige toepassing op alle afnemers, waaronder ook 
bedrijfsmatige afnemers.

Artikel 26a, vijfde lid 5, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 14, zevende lid, van de Gaswet 
wijken af van het bepaalde in artikel 6:236 en 6:237 van het BW. Zoals hiervoor is beschreven, 
geldt  de  bescherming  die  de  artikelen  in  het  BW  bieden  alleen  voor  consumenten.  De 
genoemde bepalingen  uit  de  E&G-wet  verlenen  deze  beschermingen  aan  kleinverbruikers, 
zijnde  bedrijven.  Dit  wordt  bevestigd  door  het  bepaalde  in  artikel  95b,  eerste  lid,  van  de 
Elektriciteitswet 1998 en artikel 44, lid 1, van de Gaswet.

4. Oneerlijke handelspraktijken
Artikel 95m, eerste tot en met derde lid, van de Elektriciteitswet 1998, en artikel 52, eerste tot 
en met derde lid, van de Gaswet, vormen een aanvulling ten opzichte van de artikelen 6:193,  
eerste tot en met derde lid, 6:193c, eerste lid, sub c en d, 6:193, derde lid, 6:193e en 6:193f van 
het BW. Evenals de bepalingen in het BW beogen de genoemde bepalingen in de E&G-wet 
bescherming  te  bieden  tegen  oneerlijke  handelspraktijken  door  voor  te  schrijven  welke 
informatie voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst moet worden verstrekt, zodat  
degene die tot de aanschaf van een produkt zou willen overgaan zich een goede voorstelling 
van zaken kan vormen. Het BW biedt echter alleen bescherming aan consumenten. De E&G-
wet breiden de bescherming uit tot kleinverbruikers, zijnde kleine bedrijfsmatige afnemers. 

5. Koop op afstand
Artikel 95m, eerste en derde lid, van de Elektriciteitswet 1998, en artikel 52, eerste tot en met 
derde lid,  van de Gaswet,  vormen een aanvulling  ten opzichte van artikel  7:46,  eerste  en 
tweede lid, van het BW. Evenals de bepaling in het BW beogen de genoemde bepalingen in de 
E&G-wet bescherming te bieden bij het aangaan van een overeenkomst langs telefonische of 
digitale  weg door  te  bepalen  welke  informatie  voorafgaand aan de totstandkoming van de 
overeenkomst  moet  worden  verstrekt.  Het  BW  biedt  echter  alleen  bescherming  aan 
consumenten.  De  E&G-wet  breiden  de  bescherming  uit  tot  kleinverbruikers,  zijnde  kleine 
bedrijfsmatige afnemers. 

6. Opmaken rapport van overtreding in verband met opleggen last onder dwangsom
Artikel 77h, zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 60ac, zesde lid, van de Gaswet  
wijken af van de Awb door Afdeling 5.4.2 van de Awb van toepassing te verklaren ten aanzien 
van het opleggen van een last onder dwangsom.
Afdeling 5.4.2 van de Awb regelt de procedure rondom het opleggen van een bestuurlijke boete.  
Op grond van artikel 5:54 van de Awb kan deze afdeling bij wettelijk voorschrift van toepassing  
worden verklaard op andere bestraffende sancties. Een last onder dwangsom is geen punitieve 
sanctie, maar een reparatoire sanctie zodat een afwijking kan worden vastgesteld.

7. Schorsende werking verzet tegen dwangbevel tot invordering bestuurlijke boete
Artikel 77q van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 60al van de Gaswet bepalen dat door het 
aantekenen  van  verzet  de  tenuitvoerlegging  wordt  geschorst  van  een  dwangbevel  tot 
invordering  van  de  bestuurlijke  boete.  De  Awb  bevat  ter  zake  geen  regeling,  zodat  de 
genoemde artikelen uit de E&G-wet een aanvulling op de Awb vormen.
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8. Beroep  tegen  besluiten  op  grond  van  de  E&G-wet  bij  het  College  van  Beroep  voor  het 
bedrijfsleven (hierna: CBb)
In afwijking van het bepaalde in artikel in 8:1, eerste lid 1, van de Awb, bepalen artikel 82, 
eerste lid,  van de Elektriciteitswet 1998 en artikel  61,  eerste lid,  van de Gaswet dat  tegen 
besluiten op grond van de E&G-wet beroep kan worden ingesteld bij het CBb als rechter in  
eerste en enige aanleg. Alleen tegen besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom 
of een bestuurlijke boete kan beroep bij de rechtbank worden ingesteld en daarna hoger beroep 
bij het CBb.

9. Beroep tegen last onder dwangsom en bestuurlijke boete
Artikel 82, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 61, tweede lid, van de Gaswet  
wijken af van het bepaalde in artikel 8:7, tweede lid, van de Awb. Op grond van de Awb kan er 
beroep worden ingesteld bij de rechtbank van de woonplaats van de appellant. Op grond van 
de genoemde bepalingen in de E&G-wet kan tegen een last onder dwangsom en bestuurlijke 
boete beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam.

10. Beroep tegen algemeen verbindende voorschriften
Artikel 82, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 61, derde lid, van de Gaswet wijken 
af  van het  bepaalde in  artikel  8:2,  onderdeel  a,  van de Awb. Op grond van de genoemde 
artikelen in de E&G-wet kan beroep worden ingesteld tegen een limitatief  aantal  algemeen 
verbindende voorschriften zoals  bijvoorbeeld een codewijziging.  De Awb sluit  beroep tegen 
algemeen verbindende voorschriften uit. 

11. Belanghebbende-begrip
Artikel  82,  vierde lid,  van de Elektriciteitswet 1998 en artikel  61,  vierde lid,  van de Gaswet 
vormen een afwijking ten opzichte van het bepaalde in artikel 1:2 van de Awb. Op grond van de 
genoemde artikelen in de E&G-wet worden representatieve organisaties van partijen op de 
elektriciteits- en gasmarkt geacht belanghebbende te zijn bij besluiten genomen op grond van 
de  E&G-wet,  zonder  dat  hoeft  te  voldaan  aan  de  vereisten  die  de  Awb  stelt  om  als 
belanghebbende te kunnen worden aangemerkt.

4.4 Bevindingen en aanbevelingen

De in de voorgaande paragraaf geconstateerde afwijkende of aanvullende bepalingen in de E&G-wet 
ten aanzien van nationale generieke wetten kunnen onderwerp zijn van een verkenning naar mogelijke 
vermindering van administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten. Daarbij wordt opgemerkt dat  
de geconstateerde afwijkingen en aanvullingen niet noodzakelijk zijn gebleken voor de implementatie 
van energierichtlijnen.

Een bewuste keuze van de wetgever
De afwijkingen en aanvullingen blijken veelal een bewuste keuze van de wetgever. Uit de parlementaire 
geschiedenis blijkt  dat de wetgever steeds weer zoveel mogelijk in de E&G-wet zaken heeft  willen 
regelen die niet reeds in generieke wetten zijn geregeld. 
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Totaal aantal geconstateerde afwijkende en of aanvullende bepalingen:
In  de  E&G-wet  zijn  er  elf  afwijkende of  aanvullende bepalingen geconstateerd  ten aanzien van nationale 
generieke wetten.

Voorbeeld 11:
Zo stelt de wetgever ten aanzien van artikel 95m van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52 van de Gaswet dat 
hiermee  de  kernbepalingen  van  de  Richtlijnen  2003/54/EG  en  2003/55/EG  met  betrekking  tot 
consumentenbescherming worden geïmplementeerd (Kamerstukken II, 2003-2004, 29 372, nr. 20). Afwijkingen 
en aanvullingen kunnen volgens de wetgever noodzakelijk zijn om bepaalde doeleinden te bereiken.



Opvallende afwijkingen
Een bijzondere afwijking betreft de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen algemeen verbindende 
voorschriften, zoals codewijzigingen, op grond van artikel 82, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 
artikel 61, derde lid, van de Gaswet. Artikel 8:2, onderdeel a, van de Awb bepaalt juist dat tegen een 
algemeen verbindend voorschrift geen beroep kan worden ingesteld. De afwijking in de E&G-wet is tot 
stand gekomen op verzoek daartoe tijdens de kamerbehandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van 
de Elektriciteitswet  1998 ten  behoeve van het  het  stellen  van nadere  regels  ten  aanzien  van het  
netbeheer  en  de levering  van elektriciteit  aan beschermde afnemers  (Kamerstukken I,  1998-1999, 
26 303, nr. 225f, p. 1-2).

Een andere bijzondere afwijking ten opzichte van de Awb wordt gevormd door artikel 82, lid 4, van de 
Elektriciteitswet 1998 en artikel 61, derde lid, van de Gaswet op grond waarvan de representatieve 
organisaties van partijen op de energiemarkt als belanghebbende worden aangemerkt bij besluiten op 
de grond van de E&G-wet. Artikel 1:2 van de stelt juist specifieke eisen om als belanghebbende te 
kunnen  worden  aangemerkt.  Het  is  niet  duidelijk  waarom  de  wetgever  tot  opneming  van  deze 
bepalingen in de E&G-wet is overgegaan. In de parlementaire geschiedenis blijkt namelijk juist dat de 
Minister  tot  twee  keer  toe  heeft  aangegeven,  dat  hij  dit  juist  niet  noodzakelijk  achtte  gezien  het 
bepaalde in artikel 1:2 van de Awb (Kamerstukken II, 2003-2004, 29 372, nr. 10, en Kamerstukken II, 
2004-2005, 29 992, nr. 3, p. 2).

Dubbelingen
Hoewel  buiten  de  scope  van  het  onderzoek,  zijn  dubbelingen  of  herhalingen  in  de  E&G-wet 
geconstateerd  ten  opzichte  van  nationale,  generieke  wetgeving.  Opgemerkt  wordt  dat  van  een 
noodzaak om dergelijke bepalingen in de E&G-wet op te nemen, niet is gebleken. Het schrappen van  
dergelijke bepalingen leidt evenwel niet tot een vermindering van lasten maar wel tot vermindering van 
regeldruk. De geconstateerde dubbelingen hadden onder meer betrekking op vergelijkbare bepalingen 
uit  het  BW  (oneerlijke  handelspraktijken  en  koop  op  afstand  voor  zover  betrekking  hebbend  op 
consumenten),  de  Awb  (toezichthoudende  bevoegdheden)  en  de  Mededingingswet  (misbruik 
machtspositie).

Aanbevelingen:
Om een volledig beeld te krijgen van de mogelijkheden om de administratieve lasten en inhoudelijke 
nalevingskosten te verminderen die voortvloeien uit de afwijkingen, aanvullingen en dubbelingen van 
de E&G-wetsbepalingen ten opzichte van de nationale generiek wetten, wordt de aanbeveling gedaan 
om diepgaander onderzoek uit te voeren, dat wil zeggen:

24 
380 kV Energy Law

Voorbeeld 13:
Op  grond  van  artikel  75,  eerste  lid,  van  de  Elektriciteitswet  1998,  moet  een  garantiebeheerinstantie 
desgevraagd inlichtingen aan de Minister verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn taak. 
De taak van de Minister in deze is het houden van toezicht op het functioneren van de garantiebeheerinstantie. 
Dit betekent echter dat de Minister reeds op grond van artikel 5:16 en 5:17 van de Awb bevoegd is informatie 
op te vragen bij de garantiebeheerinstantie.

□ onderzoek naar de mogelijkheden om met een aanpassing van de bepalingen van de E&G-wet 
die afwijken van of aanvullend zijn op, dan wel een dubbeling zijn van, nationale generieke  
wetten een lastenvermindering te bereiken.

Voorbeeld 12:
Artikel 95m, eerste tot en met derde lid, van de Elektriciteitswet 1998, en artikel 52, eerste tot en met derde lid,  
van de Gaswet bepalen evenals de artikelen 6:193, eerste tot en met derde lid, 6:193c, eerste lid, sub c en d, 
6:193, derde lid, 6:193e en 6:193f van het Burgerlijk Wetboek (BW), dat aan consumenten bepaalde informatie 
moet worden verstrekt voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst.
De bepalingen in de E&G-wet kunnen worden gezien als een verbijzondering van de genoemde bepalingen in 
het BW doordat meer specifiek wordt aangegeven welke informatie voor het aangaan van een leverings- of  
transportovereenkomst moet worden verstrekt. 



Bijlage A Implementatie van de Europese elektriciteitsrichtlijnen (tabellen)

A1. Nationale koppen ten opzichte van Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG

Artikelen van 
de Richtlijn
2009/72/EG

Artikelen van 
de Richtlijn
2003/54/EG

Onderwerp Implementatie in 
de Elektriciteitswet 
1998

Conform
Richtlijn
2009/72/EG

Afwijking
Richtlijn
2009/72/EG

Motivering

Artikel 1 Artikel 1 Werkingssfeer Niet 
geïmplementeerd

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 2 Artikel 2 Definities Artikel 1 of gehele 
stelsel vd wet

ja ja In de E-wet worden enkele afwijkende definities gehanteerd. 
Zo kent de E-wet niet het begrip “huishoudelijke afnemer”, 
maar wordt de ruimere definitie van “kleinverbruiker” in artikel 
95a van de E-wet gehanteerd. Verder kent de E-wet 
“netbeheerders” en “netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet” in plaats van 
“transmissiesysteembeheerder” en 
“distributiesysteembeheerder” zoals in artikel 2 van de 
richtlijnen is bepaald. Ook bevat de E-wet een definitie van het 
begrip “net”, terwijl de richtlijnen alleen de begrippen 
“transmissie” en “distributie” kent. Tot slot zijn niet alle 
definities uit de richtlijnen geïmplementeerd (bv “levering” en 
“ondersteunende diensten”) en kent de E-wet definities die niet 
uit de richtlijnen voortkomen (bv. “black-start-voorziening” en 
“economisch eigendom”).

Deze afwijkingen hebben enerzijds te maken met het feit dat 
de wetgever een aantal richtlijn begrippen als vanzelfsprekend 
beschouwd. Anderzijds is gekozen voor afwijkende of andere 
definities omdat de begrippen in de richtlijn niet overeenkomen 
met in de Nederlandse sector gebruikelijke begrippen en 
betekenissen. Overnemen van de desbetreffende definities uit 
de richtlijnen zou dan tot gekunstelde constructies leiden, 
aldus de wetgever. (Kamerstukken II, 1997-1998, 25 621, nr.3, 
p. 23)

Artikel 3 Artikel 3 Openbare 
dienstverplichtingen en 
bescherming van de 
afnemer

Artikel 3, lid 1 Artikel 3, lid 1 Een door concurrentie n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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Artikelen van 
de Richtlijn
2009/72/EG

Artikelen van 
de Richtlijn
2003/54/EG

Onderwerp Implementatie in 
de Elektriciteitswet 
1998

Conform
Richtlijn
2009/72/EG

Afwijking
Richtlijn
2009/72/EG

Motivering

gekenmerkte, zekere 
en duurzame 
elektriciteitsmarkt

Artikel 3, lid 2 Artikel 3, lid 2 Openbare 
dienstverplichtingen

Artikel 16, 16a, 21, 
23, 24, 26a, 27, 68, 
95a-95f

ja ja, deels 
nationale kop 

Betreft een optie. Lidstaten mogen openbare 
dienstverplichtingen opleggen. De richtlijn schrijft verder alleen 
voor dat aan energiebedrijven openbare dienstverplichtingen 
mogen worden opgelegd en niet dat leveranciers over een 
vergunning moeten beschikken om aan kleinverbruikers te 
mogen leveren. De MvT geeft niet aan waarom hierin wordt 
afgeweken van de richtlijn.

Artikel 3, lid 3 Artikel 3, lid 3 Universele 
dienstverlening

Artikel 23, 24, 31, 
95b

ja ja, deels 
nationale kop

Er is gebruik gemaakt van de optie om ook kleine bedrijven het 
recht op universele dienstverlening toe te kennen. Ook is 
gebruik gemaakt van de optie om een noodleverancier aan te 
wijzen ter waarborging van het recht op universele 
dienstverlening (via Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 
1998). 

Artikel 3, lid 4 - Alle afnemers hebben 
aanspraak op 
elektriciteitsvoorziening 
door een leverancier, 
ongeacht de lidstaat 
waar de leverancier is 
geregistreerd / geen 
administratieve 
belemmeringen voor 
leveranciers die reeds 
in een andere lidstaat 
zijn gevestigd

Artikel 95a, lid 2, 
onderdeel b

nee ja Er is geen vereenvoudigde vergunningprocedure voor 
leveranciers die reeds in het buitenland zijn gevestigd behalve 
in de situatie van artikel 33, lid 2, onder a. In de PG hebben wij 
over het wel of niet vaststellen van verdergaande 
vereenvoudigingen voor buitenlandse leveranciers geen 
discussie kunnen terugvinden.

Artikel 3, lid 5, 
onder a

Artikel 3, lid 5 Mogelijkheid van 
leverancierswissel voor 
afnemers 

Artikel 24a, 95b ja nee n.v.t.

Artikel 3, lid 5, 
onder b

- Recht op 
verbruiksgegevens

- n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 3, lid 6 Artikel 3, lid 4 Compensatie door de 
lidstaat

Behoeft geen 
implementatie. 

n.v.t. n.v.t. Niet van toepassing op situatie in Nederland, heeft betrekking 
op financiële compensatie voor de universele dienstverlening 
(Kamerstukken II, 2010-2011, 32 814, nr. 3, pag. 56).

Artikel 3, lid 7 Artikel 3, lid 5 Bescherming van 
afnemers / kwetsbare 
afnemers en 

Artikel 24a, 95b nee ja De bescherming van kwetsbare afnemers is gekoppeld aan 
een vergunningplicht voor leveranciers die daarmee een 
nationale kop vormt.
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Artikelen van 
de Richtlijn
2009/72/EG

Artikelen van 
de Richtlijn
2003/54/EG

Onderwerp Implementatie in 
de Elektriciteitswet 
1998

Conform
Richtlijn
2009/72/EG

Afwijking
Richtlijn
2009/72/EG

Motivering

leveranciersswitch
Artikel 3, lid 8 - Passende maatregelen 

i.h.k.v. bescherming 
van kwetsbare 
afnemers en energie- 
armoedebestrijding

- n.v.t. n.v.t. Reeds geïmplementeerd middels bestaande maatregelen op 
andere gebieden, o.a. gebied sociale zekerheid (MvT, TK, 
2010-2011, 32 814, nr. 3, pag. 56).

Artikel 3, lid 9 Artikel 3, lid 6 Informatieverstrekking 
door leveranciers aan 
afnemers

Artikel 95j, 95k ja nee n.v.t.

Artikel 3, lid 10 Artikel 3, lid 7 Doelstellingen inzake 
sociale en 
economische 
samenhang, 
milieubescherming, en 
de leverings- en 
voorzieningszekerheid 

Reeds 
geïmplementeerd. 
Diverse 
maatregelen in de 
E-wet zoals artikel 
68, 
subsidieregelingen 
(SDE-subsidies) en 
milieuwetgeving

ja nee n.v.t.

Artikel 3, lid 11 - Aanbevelingen ter 
bevordering van 
energie-efficiëntie

Behoeft geen 
implementatie 
vanwege de aard 
van de bepaling

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 3, lid 12 - Consumentenvoorlicht-
ing op één centraal 
punt

Behoeft geen 
implementatie. Deze 
rol wordt reeds 
vervuld (o.a. 
Consuwijzer)

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Artikel 3, lid 13 - Onafhankelijke 
beslechting van 
klachten en 
buitengerechtelijke 
geschillen

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 3, lid 14 - Optie om de artikelen 
7, 8, 32 en/of 34 niet 
toe te passen

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 3, lid 15 - Informatieplicht van 
lidstaat naar EC

Behoeft geen 
implementatie 
vanwege de aard 
van de bepaling

n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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Artikelen van 
de Richtlijn
2009/72/EG

Artikelen van 
de Richtlijn
2003/54/EG

Onderwerp Implementatie in 
de Elektriciteitswet 
1998

Conform
Richtlijn
2009/72/EG

Afwijking
Richtlijn
2009/72/EG

Motivering

Artikel 3, lid 16 - Checklist voor 
energieconsumenten

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 4 Artikel 4 Monitoren van de 
leverings- en 
voorzieningszekerheid

Artikel 4a, 21, 22, 
78 en 79

ja ja, deels 
nationale kop

Jaarlijks monitorverslag Minister i.p.v. tweejaarlijks (artikel 4a) 
en informatieplicht netbeheerders (artikel 21), terwijl de 
richtlijnen alleen de lidstaten een verplichting opleggen. 
Nationale kop is niet nader gemotiveerd.

Artikel 5 Artikel 5 Technische 
voorschriften

Artikel 31, 32, 36, 
37, 38, lid 4 

ja nee n.v.t.

Artikel 6 - Bevordering van 
regionale 
samenwerking

- n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 7 Artikel 6 Vergunningsprocedure 
voor nieuwe capaciteit

Artikel 9b, 9e en 9f, 
20, 20a, 20c 

ja nee n.v.t.

Artikel 8 Artikel 7 Aanbestedingsproce-
dure voor nieuwe 
capaciteit

Artikel 9a ja nee n.v.t.

Artikel 9 Artikel 10 Ontvlechting van 
transmissiesystemen 
en van transmissie-
systeembeheerders

Artikel  10a, 10b, 11 
t/m 11b

ja nee n.v.t.

Artikel 10 Artikel 8 Aanwijzing van 
transmissiesysteembe
heerders

Artikel 10, 12, 13 en 
14 

ja nee n.v.t.

Artikel 11 - Certificering m.b.t. 
derde landen

- n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 12 Artikel 9 Taken van 
transmissiesysteem-
beheerders

Artikel 12, 
onderdeel a

Artikel 9, 
onderdeel a

Voldoen aan vraag en 
onderhoud en 
ontwikkeling van 
systemen

Artikel 16, 21 en 22 ja ja, deels 
nationale kop

Tweejaarlijkse informatieverplichting door netbeheerder (artikel 
21) aan de Raad waarin onder meer aannemelijk wordt 
gemaakt, dat hij over voldoende capaciteit beschikt om aan de 
totale behoefte aan transport voor elektriciteit te voorzien, 
terwijl de richtlijnen deze eis niet stellen.  

Verplichting in de E-wet is niet nader gemotiveerd.
Artikel 12, 
onderdeel b

- Voldoende middelen 
om aan verplichtingen 
te kunnen voldoen

Artikel 18a (nadere 
uitwerking in Besluit 
financieel beheer 

ja nee Richtlijn 2003/54/EG bevat geen verplichtingen voor de 
netbeheerder. 
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Artikelen van 
de Richtlijn
2009/72/EG

Artikelen van 
de Richtlijn
2003/54/EG

Onderwerp Implementatie in 
de Elektriciteitswet 
1998

Conform
Richtlijn
2009/72/EG

Afwijking
Richtlijn
2009/72/EG

Motivering

netbeheerder)
Artikel 12, 
onderdeel c

Artikel 9, 
onderdeel b

Beheer van 
elektriciteitsstromen

Artikel 16 ja nee n.v.t.

Artikel 12, 
onderdeel d

Artikel 9, 
onderdeel c

Toereikende 
transmissiecapaciteit 
en betrouwbaarheid

Artikel 16 ja nee n.v.t.

Artikel 12, 
onderdeel e

Artikel 9, 
onderdeel d

Informatieverschaffing 
aan andere 
systeembeheerders

Artikel 16, lid 2, 
onderdeel b

ja nee n.v.t.

Artikel 12, 
onderdeel f

Artikel 9, 
onderdeel e

Non-discriminatie Artikel 18, 18, 23 en 
24 

ja nee n.v.t.

Artikel 12, 
onderdeel g

Artikel 9, 
onderdeel f

Informatieverstrekking 
aan systeemgebruikers 

Artikel 16, lid 1, 
onderdeel l

ja nee n.v.t.

Artikel 12, 
onderdeel h

- Het innen van 
congestielasten en 
betalingen, 
derdentoegang, 
gemotiveerd weigeren 
van derdentoegang

Artikel 24, 31, lid 6 
en 7

ja nee n.v.t.

Artikel 13 - Onafhankelijke 
systeembeheerders

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Situatie is in Nederland niet aan de orde

Artikel 14 - Ontvlechting van 
eigenaars van 
transmissiesystemen

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Situatie is in Nederland niet aan de orde

Artikel 15 Artikel 11 Inschakelen en 
balanceren

Artikel 15, lid 1 Artikel 11, lid 1 Inschakeling van de 
stroomproductie-
eenheden en het 
gebruik van 
interconnectoren

Artikel 16, lid 2 ja nee n.v.t.

Artikel 15, lid 2 Artikel 11, lid 2 Criteria voor de 
inschakeling van 
stroomproductie-
eenheden en het 
gebruik van 
interconnectoren

Artikel 16, lid 2 ja nee n.v.t.

Artikel 15, lid 3 Artikel 11, lid 3 Igv hernieuwbare 
energiebronnen 

Niet 
geïmplementeerd

n.v.t. n.v.t. Is opgenomen in Wetsvoorstel Voorrang voor duurzaam 
(Tweede Kamer II, 2008-2009, 31904, nr. 2)
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Artikelen van 
de Richtlijn
2009/72/EG

Artikelen van 
de Richtlijn
2003/54/EG

Onderwerp Implementatie in 
de Elektriciteitswet 
1998

Conform
Richtlijn
2009/72/EG

Afwijking
Richtlijn
2009/72/EG

Motivering

verplicht gebruik van 
Richtlijn 2009/28/EG

Artikel 15, lid 4 Artikel 11, lid 4 Mogelijkheid om 
voorrang te geven aan 
de inschakeling van 
stroomproductie-
eenheden die primaire 
brandstofenergie- 
bronnen uit eigen land 
gebruiken

Niet 
geïmplementeerd

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 15, lid 5 Artikel 11, lid 5 Minimumnormen voor 
het onderhoud en de 
ontwikkeling 

Artikel 16, 21, 22, 
31 en 36

nee ja Artikel 11, lid 5, van Richtlijn 2003/54/EG betreft een “kan” 
bepaling. Daarnaast bepaalt dit artikel, dat een lidstaat 
minimumnormen kan opleggen aan de 
transmissiesysteembeheerder. In de E-wet en de lagere wet- 
en regelgeving (w.o. de technische codes) is gekozen voor 
een uitgebreid stelsel van verplichtingen met betrekkig tot 
netonderhoud en -ontwikkeling voor alle netbeheerders. 

De voorwaarden die de Raad vaststelt hebben ook betrekking 
op de samenwerking tussen netbeheerders, zodat het veilige 
en efficiënte beheer van netten in technische zin zoveel 
mogelijk is afgestemd, storingen voorkomen worden en het 
transport van elektriciteit zoveel mogelijk doorgang kan vinden. 
(Tweede Kamer, 1997-1998, nr. 3. p. 30)

Het argument om de tarieven en technische voorwaarden te 
laten vaststellen, is de voorkoming van misbruik van de 
economische machtspositie die de netbeheerder heeft met 
betrekking tot het net dat hij beheert in relatie tot degenen die 
om transport van elektriciteit vragen. (Tweede Kamer, 1997-
1998, nr. 3, p. 35)

Artikel 15, lid 6 Artikel 11, lid 6 Verwerving van 
energie ter dekking van 
energieverlies en te 
voorzien in 
reservecapaciteit

Artikel 16, lid 6 ja nee n.v.t.

Artikel 15, lid 7 Artikel 11, lid 7 Balanceringsregels Artikel 27, lid 3 en 
Artikel 36, lid 1, 
onderdeel f

ja nee n.v.t.
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Artikelen van 
de Richtlijn
2009/72/EG

Artikelen van 
de Richtlijn
2003/54/EG

Onderwerp Implementatie in 
de Elektriciteitswet 
1998

Conform
Richtlijn
2009/72/EG

Afwijking
Richtlijn
2009/72/EG

Motivering

Artikel 16 Artikel 12 Vertrouwelijkheid voor 
transmissiesysteem- 
beheerders en 
eigenaars van 
transmissiesystemen

Artikel 10b en 79 ja nee n.v.t.

Artikel 17 - Activa, uitrusting, 
personeel en identiteit

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Situatie is in Nederland niet aan de orde

Artikel 18 - Onafhankelijkheid van 
de 
transmissiesysteem- 
beheerder

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Situatie is in Nederland niet aan de orde

Artikel 19 - Onafhankelijkheid van 
het personeel en van 
het beheer van de 
transmissiesysteem-
beheerder

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Situatie is in Nederland niet aan de orde

Artikel 20 - Controleorgaan Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Situatie is in Nederland niet aan de orde

Artikel 21 - Nalevingsprogramma 
en 
nalevingsfunctionaris

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Situatie is in Nederland niet aan de orde

Artikel 22 - Netontwikkeling en 
bevoegdheden om 
investeringsbeslissing-
en te nemen

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Situatie is in Nederland niet aan de orde

Artikel 23 - Besluitvormingsbe-
voegdheden inzake de 
aansluiting van nieuwe 
elektriciteitscentrales 
op het 
transmissiesysteem

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Situatie is in Nederland niet aan de orde

Artikel 24 Artikel 13 Aanwijzing van 
distributiesysteem-
beheerders

Artikel 10, 12, 13 en 
14

ja nee n.v.t.

Artikel 25 Artikel 14 Taken van 
distributiesysteem-
beheerders

Artikel 25, lid 1 Artikel 14, lid 1 Waarborgen van het 
vermogen van het 

Artikel 16 ja nee -n.v.t.
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Artikelen van 
de Richtlijn
2009/72/EG

Artikelen van 
de Richtlijn
2003/54/EG

Onderwerp Implementatie in 
de Elektriciteitswet 
1998

Conform
Richtlijn
2009/72/EG

Afwijking
Richtlijn
2009/72/EG

Motivering

systeem, onderhoud 
en ontwikkeling

Artikel 25, lid 2 Artikel 14, lid 2 Non-discriminatie Artikel 18, 23 en 24 ja nee n.v.t.
Artikel 25, lid 3 Artikel 14, lid 3 Informatieverstrekking 

aan systeemgebruikers
Artikel 16, lid 1, 
onderdeel l

ja nee n.v.t.

Artikel 25, lid 4 Artikel 14, lid 4 Mogelijkheid te 
verplichten voorrang te 
geven aan duurzame 
productie-installaties

- - - Is opgenomen  in het Wetsvoorstel Voorrang voor duurzaam 
(Kamerstukken II, 2008-2009, 31904, nr. 2)

Artikel 25, lid 5 Artikel 14, lid 5 Inkoop energie ter 
dekking van 
energieverliezen en 
aanhouden 
reservecapaciteit door 
distributiesysteem-
beheerders

Niet 
geïmplementeerd

n.v.t. n.v.t. Alleen landelijk netbeheerder heeft deze verplichting (artikel 
16, lid 6, van de E-wet). 

Artikel 25, lid 6 Artikel 14, lid 6 Balanceringsregels Artikel 27, lid 3 ja nee n.v.t.
Artikel 25, lid 7 Artikel 14, lid 7 Planning van de 

ontwikkeling
Artikel 16, lid 1, 
onderdeel c

ja nee n.v.t.

Artikel 26 Artikel 15 Ontvlechting van 
distributiesysteem-
beheerders

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Situatie is in Nederland niet aan de orde.

Artikel 27 Artikel 16 Vertrouwelijkheid voor 
distributiesysyteem-
beheerders

Artikel 79 ja nee n.v.t.

Artikel 28 - Gesloten 
distributiesystemen

Artikel 15 nee ja, nationale 
kop 

Ontheffingsmogelijkheid ziet op meer situaties en heeft een 
ruimere strekking dan de richtlijn toestaat. Het huidige artikel 
15 betreft feitelijk een onjuiste implementatie van de “ directe 
lijn”. 

Artikel 29 Artikel 17 Gecombineerde 
beheerder

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Situatie is in Nederland niet aan de orde (Kamerstukken II, 
2010-2011, 32 814, nr. 3, pag. 58).

Artikel 30 Artikel 18 Recht op inzage van 
de boekhouding

Artikel 7 en 78 ja nee Zie ook artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht en de 
Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 31 Artikel 19 Ontvlechting van de 
boekhouding

Artikel 43 en 86 ja nee n.v.t.

Artikel 32 Artikel 20 Derdentoegang 
gebaseerd op 
gepubliceerde, niet-
discriminerende en 

Artikel 23 en 24, 
Hfst. 3, par. 5 en 6

ja nee Verdere uitwerking in Regeling inzake tariefstructuren en 
voorwaarden elektriciteit (Stcrt. 2005, 9) en via de codes. 

Ter voorkoming van misbruik van monopolie door 
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Artikelen van 
de Richtlijn
2009/72/EG

Artikelen van 
de Richtlijn
2003/54/EG

Onderwerp Implementatie in 
de Elektriciteitswet 
1998

Conform
Richtlijn
2009/72/EG

Afwijking
Richtlijn
2009/72/EG

Motivering

objectieve tarieven die 
gelden voor alle in 
aanmerking komende 
afnemers.
Voorafgaande 
goedkeuring tarieven 
en/of rekenmethoden.
Voorafgaande 
publicatie 
rekenmethoden voor 
inwerkingtreding

netbeheerders en een redelijke toerekening van kosten aan 
van netten aan afnemers voorziet de E-wet in een stelsel van 
gereguleerde nettarieven. (Kamerstukken II, 2005-2006, 30 
30305, nr. 15)

Bij vaststelling van de tarieven door de dienst zal worden 
gestreefd naar een zo eenvoudig en zo uniform mogelijk 
systeem. (Kamerstukken II, 1997-1998, 25 621, nr. 3, p. 36)

Artikel 33 Artikel 21 Openstelling van de 
markt en 
wederkerigheid

Artikel 45 t/m 50 nee ja Het recht op in- en uitvoer elektriciteit geldt niet voor alle 
afnemers, zoals de richtlijn stelt. 

Artikel 34 Artikel 22 Directe lijnen - n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Artikel 35 Artikel 23 Aanwijzing en 

onafhankelijkheid van 
regulerende instanties

Artikel 35, lid 1 Artikel 23, lid 1, 
aanhef

Aanwijzing 1 nationale 
regulerende instantie

Artikel 5, lid 1 ja n.v.t. n.v.t.

Artikel 35, lid 2 - Mogelijkheid aanwijzen 
regionale regulerende 
instanties

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 35, lid 3 - Mogelijkheid aanwijzen 
regulerende instanties 
voor kleine netten

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 35, lid 
4, aanhef en 
onderdeel a

Artikel 23, lid 1, 
aanhef

Regulerende instantie 
is juridisch gescheiden 
en functioneel 
onafhankelijk

n.v.t. n.v.t. n.v.t. Richtlijn 2003/54/EG stelt dat de regulerende instantie 
onafhankelijk moet zijn van de belangen van de 
elektriciteitssector. De E-wet regelt reeds een bepaalde mate 
van onafhankelijkheid door bepaalde taken en bevoegdheden 
direct bij de Raad neer te leggen. Onafhankelijkheid en 
juridische scheiding van de NMa zijn verder geregeld in de 
Mededingingswet en de Kaderwet zelfstandige 
bestuursorganen. De eisen die op basis hiervan worden 
gesteld ter waarborging van de onafhankelijkheid van de NMa 
gaan verder dan vanuit deze Richtlijn worden gesteld.

Richtlijn 2009/72/EG stelt wel verdere eisen aan de 
onafhankelijkheid van de regulerende instantie. De huidige 
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Artikelen van 
de Richtlijn
2009/72/EG

Artikelen van 
de Richtlijn
2003/54/EG

Onderwerp Implementatie in 
de Elektriciteitswet 
1998

Conform
Richtlijn
2009/72/EG

Afwijking
Richtlijn
2009/72/EG

Motivering

wettelijke kaders waarborgen in beginsel al de vereiste 
onafhankelijkheid. (Kamerstukken II, 2010-2011, 32 814, nr. 3, 
p. 6)

Artikel 35, lid 
4, aanhef en 
onderdeel b

Onafhankelijkheid 
personeel regulerende 
instantie

- n.v.t. n.v.t. Implementatie heeft plaatsgevonden in de Mededingingswet.

Artikel 35, lid 
5, onderdeel a

- Bewaken 
onafhankelijkheid 
besluitvorming, budget 
en personeel 
regulerende instantie

- n.v.t. n.v.t. Implementatie heeft plaatsgevonden in de Mededingingswet.

Artikel 35, lid 
5, onderdeel b

- Bewaken 
onafhankelijkheid 
bestuur regulerende 
instantie

- n.v.t. n.v.t. Implementatie heeft plaatsgevonden in de Mededingingswet.

Artikel 36 - Algemene 
doelstellingen van de 
regulerende instantie

Gedeeltelijk al 
geïmplementeerd in 
diverse 
bevoegdheden en 
verplichtingen die 
de huidige E-wet 
aan de Raad van 
Bestuur van de NMa 
toekent

nee ja Nog niet volledig geïmplementeerd. 

Artikel 37 Artikel 23 Taken en 
bevoegdheden van de 
regulerende instantie

Artikel 37, lid 
1, onderdeel a

Artikel 23, lid 1, 
onderdeel f

Regulerende instantie 
verantwoordelijk voor 
objectieve, niet-
discriminerende en 
transparantie tarieven 
en voorwaarden

Artikel 28, lid 3, en 
31, lid, 1, onderdeel 
h

ja n.v.t. n.v.t.

Artikel 37, lid 
1, onderdeel b

Artikel 23, lid 1, 
onderdeel g

Regulerende instantie 
is er voor 
verantwoordelijk voor 
de mate waarin de 
netbeheerders hun 
taken vervullen 

Artikel 5, 16, 21 ja n.v.t. n.v.t.
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Artikelen van 
de Richtlijn
2009/72/EG

Artikelen van 
de Richtlijn
2003/54/EG

Onderwerp Implementatie in 
de Elektriciteitswet 
1998

Conform
Richtlijn
2009/72/EG

Afwijking
Richtlijn
2009/72/EG

Motivering

conform de Richtlijn
Artikel 37, lid 
1, onderdeel c

Artikel 23, lid 
12

Samenwerking 
regulerende instanties 
en Agentschap

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 37, lid 
1, onderdeel d

- Naleving en uitvoeren 
besluiten Agentschap 
en Commissie

Artikel 5 ja nee n.v.t.

Artikel 37, lid 
1, onderdeel e

Artikel 23, lid 8 Verslag aan Minister, 
Agentschap en 
Commissie over 
taakuitvoering

- n.v.t. n.v.t. Deels geregeld in de Mededingingswet.

Artikel 37, lid 
1, onderdeel f

- Bestrijding 
kruissubsidies

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 37, lid 
1, onderdeel g

- Toezicht op naleving 
investeringsplannen

Artikel 5, 21 en 22 ja nee n.v.t.

Artikel 37, lid 
1, onderdeel h

- Toezicht houden op 
betrouwbaarheid 
netten

Artikel 5 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 37, lid 
1, onderdeel i

Artikel 23, lid 1, 
onderdeel f

Toezicht houden op 
niveau transparantie

Artikel 28, lid 3, en 
31, lid, 1, onderdeel 
h

ja nee n.v.t.

Artikel 37, lid 
1, onderdeel j

- Toezicht houden op 
niveau/doeltreffendheid 
markt/mededinging 
groot- en kleinhandels 
niveau

- n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 37, lid 
1, onderdeel k

- Toezicht houden op het 
voorkomen van 
restrictieve 
contractuele praktijken

- n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 37, lid 
1, onderdeel l

- Respecteren 
contractsvrijheid

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 37, lid 
1, onderdeel 
m

Artikel 23, lid 1, 
onderdeel c

Toezicht houden op 
aansluit- en hersteltijd

Artikel 31, lid 1, 
onderdeel h

ja nee n.v.t.

Artikel 37, lid 
1, onderdeel n

- Waarborgen 
maatregelen ter 
bescherming 
consumentenbelangen

Artikel 5 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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Artikelen van 
de Richtlijn
2009/72/EG

Artikelen van 
de Richtlijn
2003/54/EG

Onderwerp Implementatie in 
de Elektriciteitswet 
1998

Conform
Richtlijn
2009/72/EG

Afwijking
Richtlijn
2009/72/EG

Motivering

Artikel 37, lid 
1, onderdeel o

- Publiceren 
aanbevelingen 
conformiteit 
leveringsprijzen

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Artikel 37, lid 
1, onderdeel p

- Waarborgen toegang 
verbruiksgegevens 
consument

Artikel 95b ja n.v.t. n.v.t. 

Artikel 37, lid 
1, onderdeel q

- Toezicht houden op 
uitvoering regels 
taken/verantwoordelijk
heden netbeheerders 
cfm Verordening 
714/2009

Artikel 5 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 37, lid 
1, onderdeel r

- Monitoring 
investeringen 
productiecapaciteit

Artikel 4a n.v.t. n.v.t. Op grond van artikel 4a van de E-wet monitort de minister o.a. 
de geplande of in aanbouw zijnde extra productiecapaciteit 
(overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2003/54/EG)

Artikel 37, lid 
1, onderdeel s

- Toezicht houden op 
communautaire 
samenwerking 
netbeheerders

- n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 37, lid 
1, onderdeel t

- Toezicht op uitvoering 
beschermingsmaatreg
elen ingeval van 
plotselinge crisis op de 
energiemarkt of 
bedreiging van fysieke 
veiligheid en 
betrouwbaarheid van 
apparatuuren 
installaties

Artikel 5 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 37, lid 
1, onderdeel u

- Bijdragen aan 
comptabiliteit 
gegevensuitwisselings 
processen

Artikel 16, lid 2, 
onderdeel g, 31, lid 
1, onderdelen a, b 
en c, 36

ja nee n.v.t

Artikel 37, lid 2 - Optie uitvoering 
toezichtstaken door 
andere instanties 

- n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 37, lid 
3, onderdeel a 

- Voorschriften 
betreffende 

- n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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de Richtlijn
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Conform
Richtlijn
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Afwijking
Richtlijn
2009/72/EG

Motivering

t/m f onafhankelijke 
systeembeheerders

Artikel 37, lid 
4, onderdeel a

- Vaststellen bindende 
besluiten

Artikel 5, 36, Hfst 5a ja nee Richtlijn 2003/54/EG verplicht de lidstaten niet om een 
dergelijke bevoegdheid aan de regulerende instantie toe te 
kennen. De huidige bevoegdheden van de Raad om bindende 
besluiten te nemen, vloeien voort uit de gekozen systematiek 
van implementatie van andere richtlijnbepalingen. Dit 
implementatie van de artikelen uit de Richtlijn die tot deze 
artikelen in de E-wet hebben geleid, is conform, zodat vanuit 
die optiek ten aanzien van het onderhavige onderwerp geen 
sprake is van een nationale kop.

Artikel 37, lid 
4, onderdeel b

- Onderzoeken uitvoeren 
naar de marktwerking 
en het opleggen van 
besluiten ter 
bevordering van 
marktwerking alsmede 
samenwerking met 
andere nationale 
mededingings-
autoriteiten en 
marktregulators

Artikel 5 en 36 ja nee Richtlijn 2003/54/EG verplicht de lidstaten niet om een 
dergelijke bevoegdheid aan de regulerende instantie toe te 
kennen. De huidige bevoegdheden van de Raad ten aanzien 
van deze onderwerpen, vloeien voort uit de gekozen 
systematiek van implementatie van andere richtlijnbepalingen. 
Dit implementatie van de artikelen uit de Richtlijn die tot deze 
artikelen in de E-wet hebben geleid, is conform, zodat vanuit 
die optiek ten aanzien van het onderhavige onderwerp geen 
sprake is van een nationale kop.

Artikel 37, lid 
4, onderdeel c

- Informatie opvragen 
die relevant is voor de 
taakuitvoering van de 
regulerende instantie

Artikel 7 en 21 ja nee Richtlijn 2003/54/EG verplicht de lidstaten niet om een 
dergelijke bevoegdheid aan de regulerende instantie toe te 
kennen. De huidige bevoegdheden van de Raad ten aanzien 
van deze onderwerpen, vloeien voort uit de gekozen 
systematiek van implementatie van andere richtlijnbepalingen. 
Dit implementatie van de artikelen uit de Richtlijn die tot deze 
artikelen in de E-wet hebben geleid, is conform, zodat vanuit 
die optiek ten aanzien van het onderhavige onderwerp geen 
sprake is van een nationale kop.

Artikel 37, lid 
4, onderdeel d

Artikel 23, lid 9 Sancties opleggen Hfst 5a ja n.v.t. n.v.t.

Artikel 37, lid 
4, onderdeel e

Artikel 23, lid 7 Passende 
onderzoeksbevoegdhe
den voor 
geschillenbeslechting

Artikel 7 ja n.v.t. n.v.t.

Artikel 37, lid 5 - Taken bevoegdheden 
regulerende instantie 

- n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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de Richtlijn
2009/72/EG
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de Richtlijn
2003/54/EG
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de Elektriciteitswet 
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Conform
Richtlijn
2009/72/EG

Afwijking
Richtlijn
2009/72/EG

Motivering

ingeval van een 
transmissiebeheerder 
die deel uitmaakt van 
een verticaal 
geïntegreerd bedrijf

Artikel 37, lid 6 Artikel 23, lid 2 Vaststelling/ 
goedkeuring 
tarieven/methoden

Artikel 27 tot en met 
42

ja n.v.t. n.v.t.

Artikel 37, lid 7 - Publicatie methodes/ 
voorwaarden

Artikel 42 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 37, lid 8 - Stimulansen voor 
efficiëntieverbetering 
inbouwen bij 
vaststelling tarieven of 
methoden en 
balanceringsdiensten

Artikel 40 tot en met 
43

ja nee Hoewel Richtlijn 2003/54/EG geen concrete verplichting bevat 
voor het tot stand brengen van dergelijke stimulansen kan niet 
worden gesteld dat daarom sprake is van een nationale kop. 
De huidige bepalingen in de E-wet die de tariefvatstelling en 
de rekenmethoden regelen, gaan ondermeer uit van een 
efficiëncykorting. Dit heeft tot doel netbeheerders te stimuleren 
tot het optimaliseren van de kwaliteit van het transport dat zij 
verrichten via hun netten. (Tweede Kamer II, 2003-2004, 29 
372, nr. 10, p. 54)

Hiermee wordt feitelijk invulling gegeven aan het bepaalde in 
artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2003/54/EG, namelijk het 
waarborgen dat elektriciteitsbedrijven worden geëxploiteerd 
met het oog op een concurrerende, zekere en in milieuopzicht 
duurzame elektriciteitsmarkt.

Artikel 37, lid 9 - Monitoring 
congestiebeheer door 
regulerende instantie

Artikel 21 en artikel 
31, lid 1, onderdeel 
g

n.v.t. n.v.t. Artikel 21 regelt niet direct de monitoring van congestiebeheer. 
Echter, de netbeheerders moeten aannemelijk maken dat zij 
over voldoende transportcapaciteit beschikken en moeten 
informatie verschaffen over de wijze waarop zij voornemens 
zijn te voorzien in de behoefte aan transportcapaciteit. In 
zoverre kan de Raad indirect inzicht verkrijgen in mogelijke 
congestie en de maatregelen die hiertegen worden 
ondernomen.

Artikel 37, lid 
10

Artikel 23, lid 4 Eisen dat 
netbeheerders de 
voorwaarden en 
tarieven wijzigen

Artikel 32, lid 2 en 
36, lid 3, 

nee Ja, nationale 
kop

Bevoegdheid van de Raad om wijziging te eisen, hangt samen 
met de de belangen genoemd in artikel 36, lid 1, onderdeel b 
tot en met f, van de E-wet. De Raad kan dus in meer gevallen 
wijziging verlangen, dan alleen ten behoeve van evenredigheid 
en niet-discriminerende toepassing.

Artikel 37, lid Artikel 23, lid 5 Geschillenbeslechting Artikel 51 ja n.v.t. n.v.t.
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Afwijking
Richtlijn
2009/72/EG

Motivering

11
Artikel 37, lid 
12

Artikel 23, lid 6 Mogelijkheid van 
bezwaar tegen besluit 
van regulerende 
instantie 

Artikel 82 ja n.v.t. Zie ook Awb.

Artikel 37, lid 
13

Artikel 23, lid 8 Voorkoming misbruik 
machtsposititie

Hfst. 3 ja n.v.t. Zie ook Mededingingswet.

Artikel 37, lid 
14

Artikel 23, lid 9 Passende sancties 
tegen overtredingen

Hfst. 5a ja n.v.t. n.v.t.

Artikel 37, lid 
15

Artikel 23, lid 
11

Waarborg 
beroepsmogelijkheden 
ingevolge 
Gemeenschapsrecht of 
nationale wetgeving

Art. 82 ja n.v.t. Zie ook Awb.

Artikel 37, lid 
16

- Motiveringsplicht 
besluiten regulerende 
instantie

n.v.t. (geregeld in 
Awb)

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 37, lid 
17

- Beroepsmogelijkheid 
bij onafhankelijke 
instantie

n.v.t. (geregeld in 
Awb)

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 38 - Reguleringsstelsel voor 
grensoverschrijdende 
kwesties

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 39 - Overeenstemming met 
de richtsnoeren

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 40 - Bijhouden van 
gegevens

Niet 
geïmplementeerd

n.v.t. n.v.t. Implementatie vindt plaats via wetsvoorstel 3e pakket

Artikel 41 - Kleinhandelsmarkten o.a. 
geïmplementeerd in 
artikel 16 en 
hoofdstuk 8, 
paragraaf 1c

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 42 Artikel 24 Beschermingsmaat-
regelen

Niet 
geïmplementeerd

n.v.t. n.v.t. Implementatie heeft plaatsgevonden in de Distributiewet 1939 
en verdere implementatie vindt plaats via wetsvoorstel 3e 
pakket

Artikel 43 - Geen mededingings-
voorwaarden

Niet 
geïmplementeerd

n.v.t. n.v.t. Implementatie vindt plaats via wetsvoorstel 3e pakket
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Richtlijn
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Motivering

Artikel 44 Artikel 26 Ontheffingen Niet-
geïmplementeerd

n.v.t. n.v.t. Geen gebruik optie

Artikel 45 Artikel 27 Herzieningsprocedure Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 46 - Comité - n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Artikel 47 Artikel 28 Verslaglegging Behoeft geen 

implementatie
n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 48 Artikel 29 Intrekkingen Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 49 Artikel 30 Omzetting Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 50 Artikel 31 Inwerkingtreding Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 51 Artikel 32 Adressaten Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Bijlage 1 Bijlage A Voorschriften inzake 
consumenten-
bescherming

Artikel 95j t/m 95m ja n.v.t. n.v.t.
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A2. Nationale koppen ten opzichte van Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende ter 
bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van richtlijn 2001/77/EG en richtlijn 
2003/30/EG

Artikelen van de Richtlijn 
2009/28/EG

Onderwerp Implementatie in de 
Elektriciteitswet 1998

Conform Afwijking Motivering 

Artikel 1 Voorwerp en 
toepassingsgebied

Behoeft geen implementatie 
i.v.m. aard van de bepaling

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 2 Definities Artikel 1, eerste lid, 
onderdelen s en t

ja nee n.v.t.

Artikel 3, lid 1 t/m 3 Bindende nationale 
algemene streefcijfers en 
maatregelen voor het 
gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen

Behoeft geen implementatie 
i.v.m. de aard van de 
bepalingen.

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 3, lid 4 Streefcijfer gebruik energie 
uit hernieuwbare bronnen in 
het vervoer

Behoeft geen implementatie 
vanwege de aard van de 
bepalingen

n.v.t. n.v.t.

Artikel 4 Nationale actieplannen voor 
energie uit hernieuwbare 
bronnen

Behoeft geen implementatie 
i.v.m. de aard van de 
bepalingen

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 5 Berekening van het aandeel 
energie uit hernieuwbare 
bronnen

Behoeft geen implementatie 
i.v.m. de aard van de 
bepalingen

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 6 Statische overdracht tussen 
lidstaten

Behoeft geen implementatie 
i.v.m. de aard van de 
bepalingen

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 7 Gezamenlijke projecten 
tussen lidstaten

Behoeft geen implementatie 
i.v.m. de aard van de 
bepalingen

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 8 Gevolgen van gezamenlijke 
projecten tussen lidstaten

Behoeft geen implementatie 
i.v.m. de aard van de 
bepalingen

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 9 Gezamenlijke projecten 
tussen lidstaten en derde 
landen

Behoeft geen implementatie 
i.v.m. de aard van de 
bepalingen

n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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Artikelen van de Richtlijn 
2009/28/EG

Onderwerp Implementatie in de 
Elektriciteitswet 1998

Conform Afwijking Motivering 

Artikel 10 Gevolgen gezamenlijke 
projecten tussen lidstaten en 
derde landen

Behoeft geen implementatie 
i.v.m. de aard van de 
bepalingen

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 11 Gezamenlijke 
steunregelingen

Behoeft geen implementatie 
i.v.m. de aard van de 
bepalingen

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 12 Capaciteits-verhogingen Behoeft geen implementatie 
i.v.m. de aard van de 
bepalingen

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 13, lid 1 t/m 3, 5 en 6 Evenredigheid 
administratieve procedures; 
Definiëren technische 
specificaties apparatuur en 
systemen; Stimulering 
gebruik energie uit 
hernieuwbare bronnen door 
lagere overheden; 
Voorbeeldfunctie gebouwen 
overheid; Bevordering 
gebruik energie uit 
hernieuwbare bronnen voor 
verwarmings- en 
koelsystemen.

Behoeven geen 
implementatie i.v.m. de aard 
van de bepalingen

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 13, lid 4 Bevordering gebruik energie 
uit hernieuwbare bronnen in 
de bouwsector via 
bouwvoorschriften- en 
regels

Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. In Nederland geldt al een 
strengere EPN voor elke 
verbouwing

Artikel 14 Informatie en opleiding Behoeft geen implementatie 
uit de aard van de bepaling

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 15
lid 1 t/m 5, 7, 9 t/m 12

Opzet systeem, doeleinden, 
toezicht op, gebruik, 
erkenning door lidstaten 
garanties van oorsprong. 

Behoeven geen 
implementatie uit de aard 
van de bepalingen

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 15, lid 6 Gegevens die op de 
garantie van oorsprong 

nee n.v.t. n.v.t. Zie “noodzakelijke nationale 
regelgeving ter implementatie 
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Artikelen van de Richtlijn 
2009/28/EG

Onderwerp Implementatie in de 
Elektriciteitswet 1998

Conform Afwijking Motivering 

moeten worden vermeld richtlijnen” (Regeling 
garanties van oorsprong voor 
duurzame elektriciteit) 

Artikel 15, lid 8 Berekeningsmethodiek 
vaststelling aandeel energie 
uit hernieuwbare bronnen in 
de energiemix

Artikel 95k ja nee n.v.t.

Artikel 16
lid 1, 2 onderdeel a, 3 t/m 9 
en 11

Gegarandeerde distributie 
voor producenten en 
leveranciers van energie uit 
hernieuwbare bronnen 
tegen objectieve, 
transparante en niet-
discriminerende criteria

Behoeven geen 
implementatie uit de aard 
van de bepalingen

n.v.t n.v.t. Deze bepalingen zien in 
hoofdlijnen op non-
discriminatoire tarieven en 
voorwaarden ten aanzien van 
de aansluiting en het 
transport voor duurzame 
producenten. E.e.a. is al “ 
standaard” geregeld in de E-
wet. 

Artikel 16, lid 2, onderdeel b 
en c

Voorrang op dan wel 
gewaarborgde toegang tot 
het net alsmede voorrang bij 
dispatching voor energie uit 
hernieuwbare bronnen

nee n.v.t. n.v.t. Voorrang voor energie uit 
hernieuwbare bronnen bij 
dispatching wordt geregeld 
geïmplementeerd via het 
wetsvoorstel Voorrang voor 
duurzaam van 2 december 
2010.

Duurzame elektriciteit is dus 
van transport verzekerd en 
uitgezonderd van 
congestiemanagement. 
Alleen in het uitzonderlijke 
geval er tijdelijk onvoldoende 
capaciteit beschikbaar is om 
alle duurzame elektriciteit te 
transporteren zullen 
producenten van duurzame 
elektriciteit eveneens moeten 
deelnemen aan 
congestiemanagement. 
(Tweede Kamer II, 31 904, 
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Artikelen van de Richtlijn 
2009/28/EG

Onderwerp Implementatie in de 
Elektriciteitswet 1998

Conform Afwijking Motivering 

nr. 3)

Artikel 16, lid 10 Verplichting bekendmaking 
technische voorschriften en 
interconnectie-regels gas

nee n.v.t. n.v.t. Zie “ noodzakelijke nationale 
regelgeving ter implementatie 
richtlijnen” (Regeling 
tariefstructuren en 
voorwaarden gas)

Artikel 17 Duurzaamheids-criteria voor 
biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa

nee n.v.t. n.v.t. Implementatie heeft 
plaatsgevonden in de Wm, 
Besluit biobrandstoffen 
wegverkeer, Regeling 
administratie biobrandstoffen 
wegverkeer en Regeling 
dubbeltelling betere 
biobrandstoffen

Artikel 18 Controle van de naleving 
van de 
duurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa

nee n.v.t. n.v.t. Implementatie heeft 
plaatsgevonden in de Wm, 
Besluit biobrandstoffen 
wegverkeer, Regeling 
administratie biobrandstoffen 
wegverkeer en Regeling 
dubbeltelling betere 
biobrandstoffen

Artikel 19 Berekening van het effect 
van biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa op de 
broeikasgasemissies

nee n.v.t. n.v.t. Implementatie heeft 
plaatsgevonden in de Wm, 
Besluit biobrandstoffen 
wegverkeer, Regeling 
administratie biobrandstoffen 
wegverkeer en Regeling 
dubbeltelling betere 
biobrandstoffen

Artikel 20 Uitvoeringsmaatregelen nee n.v.t. n.v.t. Aandachtspunt bij 
eerdergenoemde VROM-
regelgeving en implementatie 
richtlijn 2009/30/EG 
(aanpassing Besluit 
kwaliteitseisen brandstoffen 
wegverkeer)
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Artikelen van de Richtlijn 
2009/28/EG

Onderwerp Implementatie in de 
Elektriciteitswet 1998

Conform Afwijking Motivering 

Artikel 21 Informatieverstrekking aan 
publiek over 
beschikbaarheid en 
voordelen energie uit 
hernieuwbare bronnen

nee n.v.t. n.v.t. Implementatie heeft 
plaatsgevonden in het Besluit 
biobrandstoffen wegverkeer

Artikel 22 Rapportage door lidstaten Behoeft geen implementatie 
i.v.m. de aard van de 
bepalingen

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 23 Toezicht en rapportage door 
de Commissie

Behoeft geen implementatie 
i.v.m. de aard van de 
bepalingen

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 24 Transactieplatform Behoeft geen implementatie 
i.v.m. de aard van de 
bepalingen

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 25 Comités Behoeft geen implementatie 
i.v.m. de aard van de 
bepalingen

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 26 Wijzigingen en intrekking Behoeft geen implementatie 
i.v.m. de aard van de 
bepalingen

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 27 Omzetting Behoeft geen implementatie 
i.v.m. de aard van de 
bepalingen

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 28 Inwerkingtreding Behoeft geen implementatie 
i.v.m. de aard van de 
bepalingen

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 29 Geadresseerden Behoeft geen implementatie 
i.v.m. de aard van de 
bepalingen

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Bijlage I Totale nationale streefcijfers 
voor het aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen in het 
bruto-eindverbruik van 
energie in 2010

Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. Bijlage I bevat een overzicht 
van de nationale streefcijfers
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Artikelen van de Richtlijn 
2009/28/EG

Onderwerp Implementatie in de 
Elektriciteitswet 1998

Conform Afwijking Motivering 

Bijlage II Normaliseringsregel voor 
het aanmerking nemen van 
elektriciteit die is opgewekt 
met waterkracht en 
windenergie

Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. Bijlage II bevat 
rekenformules die door 
lidstaten gehanteerd moeten 
worden.

Bijlage III Energie-inhoud van 
transportbrandstoffen

Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. Bijlage III bevat een overzicht 
van de energie-inhoud per 
gewicht en per volume van 
diverse brandstoffen.

Bijlage IV Certificering van 
installateurs

Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. Bijlage IV bepaalt waaraan 
de certificering en 
accreditatie van installateurs 
moet voldoen. Bijlage IV 
behoort  bij artikel 14, dat 
zich rechtstreeks tot de 
lidstaten richt.

Bijlage V Regels voor het berekenen 
van het effect van 
biobrandstoffen, vloeibare 
biomassa en hun fossiele 
alternatieven op de 
broeikasgasemissie

Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. Bijlage V richt zich 
rechtstreeks tot de lidstaten 
en de Commissie.

Bijlage VI Minimumeisen voor het 
geharmoniseerde model 
voor de nationale 
actieplannen voor energie 
uit hernieuwbare bronnen

Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. Bijlage VI richt zich 
rechtstreeks tot de lidstaten 
en bevat minimumeisen 
waaraan de nationale 
actieplannen moeten 
voldoen.

Bijlage VII Het in de berekening 
opnemen van energie 
verkregen uit 
warmtepompen

Behoefte geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Bijlage VII richt zich 
rechtstreeks tot de lidstaten 
en bevat een rekenformule 
op basis warvan energie uit 
warmtepompen moet worden 
berekend.
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A3. Nationale koppen ten aanzien van en opzichte van richtlijn 2005/89/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 inzake 
maatregelen om de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening en de infrastructuurinvesteringen te waarborgen 

Artikelen van de Richtlijn 
2005/89/EG

Onderwerp Implementatie in de 
Elektriciteitswet 1998

Conform Afwijking Motivering

Artikel 1 Werkingssfeer Behoeft geen implementatie 
i.v.m. aard van de bepaling

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 2 Definities

Artikel 2, onderdeel a Regelgevende instantie Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 2, onderdeel b Zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening

Artikel 1, lid 1 nee ja Van de definities in artikel 2 
van de richtlijn worden twee 
definities opgenomen in 
artikel 1 van de wet. De 
overige definities komen 
niet terug in de tekst van de 
wet en behoeven om die 
reden niet opgenomen te 
worden in de wet. De 
definitie «zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening» 
komt in de wet niet in deze 
omschrijving voor. De wet 
spreekt van 
«leveringszekerheid». Bij 
deze terminologie van de 
wet is bij het omzetten van 
de definitie uit de richtlijn 
aangesloten. (Tweede 
Kamer II, 2006-2007, 30 
394, nr. 3)

Artikel 2, onderdeel c Operationele 
netwerkbeveiliging

Artikel 1, lid 1 nee ja Bij de implementatie van de 
definitie uit de richtlijn is niet 
gekozen voor de term 
netwerkbeveiliging maar 
voor netwerkveiligheid. De 
reden hiervan is dat de term 
uit de richtlijn in de praktijk 
van de netbeheerders kan 
leiden tot verwarring.
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Artikelen van de Richtlijn 
2005/89/EG

Onderwerp Implementatie in de 
Elektriciteitswet 1998

Conform Afwijking Motivering

Ook de bewoordingen van 
de inhoud van de definitie 
zijn niet precies gelijk aan 
de definitie uit de richtlijn. 
De richtlijn geeft regels voor 
het veiligstellen van het 
transport van elektriciteit. In 
Nederland vindt het 
transport van elektriciteit 
plaats over het landelijke 
hoogspanningsnet. De 
regels van de richtlijn zijn 
daarom van toepassing op 
dit net en de beheerder van 
dit net.
(Tweede Kamer II, 2006-
2007, 30 394, nr. 3)

Artikel 2, onderdeel d Evenwicht tussen aanbod en 
vraag

Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 3 Algemene bepalingen het 
treffen van maatregelen voor 
een hoge mate van 
zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening en 
de uitgangspunten waarmee 
rekening moet worden 
gehouden.

Behoeft geen implementatie 
i.v.m. de aard van de 
bepaling

n.v.t. n.v.t. Artikel 3 van de richtlijn 
schrijft voor dat de nodige 
maatregelen worden 
genomen ter bevordering 
van een stabiel 
investeringsklimaat en dat 
de rol en 
verantwoordelijkheden van 
de bevoegde instanties en 
marktdeelnemers duidelijk 
wordt vastgesteld en 
bekendgemaakt. 

Nederland kent gunstige 
voorwaarden voor 
investeringen in de 
elektriciteitsproductie. 
Daarnaast heeft Nederland 
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Artikelen van de Richtlijn 
2005/89/EG

Onderwerp Implementatie in de 
Elektriciteitswet 1998

Conform Afwijking Motivering

relatief veel 
interconnectiecapaciteit dat 
bijdraagt aan een interne 
markt voor elektriciteit en 
daarmee aan de 
leveringszekerheid. De rol 
en verantwoordelijkheden 
van bevoegde instanties en 
marktdeelnemers is 
vastgelegd in diverse 
bepalingen en het systeem 
van de E-wet. 

Gezien de aard van de 
bepaling, het niveau van de 
huidige wetgeving en 
(transponeringstabel 
behorende bij de MvT bij 
het wetsvoorstel Wijziging 
van de Elektriciteitswet 
1998 in verband met de 
implementatie van richtlijn 
2005/89/EG, Tweede 
Kamer II, 2006-2007, 30 
394, nr. 3)

Artikel 4 Operationele 
netwerkbeveiliging

Artikel 4, lid 1, onderdeel a Vaststellen minimale 
operationale voorschriften 
en verplichtingen inzake 
netwerkbeveiliging door 
netbeheerders

Artikel 16, 21, 22, 31, lid 1, 
onderdeel g, 31, lid 10, en 
22, lid 3

Ja n.v.t. n.v.t.

Artikel 4, lid 1, onderdeel b Voorschriften en 
verplichtingen ter 
goedkeuring voorleggen aan 
bevoegde instantie

Artikel 36 Ja n.v.t. n.v.t.

Artikel 4, lid 1, onderdeel c Naleving voorschriften en Artikel 77h en 77i Ja n.v.t. n.v.t.
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Artikelen van de Richtlijn 
2005/89/EG

Onderwerp Implementatie in de 
Elektriciteitswet 1998

Conform Afwijking Motivering

verplichtingen

Artikel 4, lid 1, onderdeel d Netbeheerders handhaven 
een passend niveau van 
netwerkbeveiliging

Artikel 16, tweede lid, 
onderdeel d, en lid 10, 31, 
eerste lid, onderdeel g, en 
31, elfde lid

Ja n.v.t. n.v.t.

Artikel 4, lid 1, onderdeel e Tijdige en doeltreffende 
informatieuitwisseling tussen 
netbeheerders over 
functioneren netwerken

Artikel 16, tweede lid, 
onderdeel g

Ja n.v.t. n.v.t.

Artikel 4, lid 2 Netbeheerders dienen 
doelstellingen kwaliteit en 
prestaties inzake 
netwerkbeveiliging te halen

Artikel 21 Ja n.v.t. n.v.t.

Artikel 4, lid 3 Verbod onderscheid tussen 
grensoverschrijdende en 
nationale contracten

Artikel 25 Ja n.v.t. n.v.t.

Artikel 4, lid 4 Verminderingen in de 
voorziening in noodsituaties 
moeten zijn gebaseerd op 
vooraf gedefinieerde criteria

Artikel 25 Ja n.v.t. n.v.t.

Artikel 5 Handhaving van het 
evenwicht tussen aanbod en 
vraag

Artikel 5, lid 1, aanhef, Lidstaten treffen passende 
maatregelen om evenwicht 
te handhaven

Geïmplementeerd in 
systematiek E-wet

Ja n.v.t. n.v.t.

Artikel 5, lid 1, onderdeel a Aanmoedigen kader voor 
groothandelsmarkt

Artikel 5, 86d en 86e Ja n.v.t. n.v.t.

Artikel 5, lid 1, onderdeel b Verplichting beschikbaarheid 
produktiereservecapaciteit 
van passende omvang

Artikel 16, tweede lid, 
onderdelen a en d, 31, 
eerste lid, onderdeel g , en 
Artikel 31, achtste lid

Ja n.v.t. n.v.t.

Artikel 5, lid 2, onderdeel a Maatregelen ter bevordering 
nieuwe productiecapaciteit

Artikel 9a jo. Artikel 7 richtlijn 
2003/54/EG en Artikel 16, 

Ja n.v.t. n.v.t.
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Artikelen van de Richtlijn 
2005/89/EG

Onderwerp Implementatie in de 
Elektriciteitswet 1998

Conform Afwijking Motivering

tweede lid, onderdeel d

Artikel 5, lid 2, onderdeel b Wegnemen belemmeringen 
opzegbare overeenkomsten

Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. De regering hecht bijzonder 
aan deze maatregelen, 
maar implementatie van de 
onderdelen b, c, d en e is 
niet nodig, omdat de huidige 
regelgeving daaraan geen 
belemmeringen oplegt of 
wel hieraan in andere 
trajecten reeds uitvoering 
wordt gegeven. 
(Kamerstukken II, 2006-
2007, 30924, nr. 3)

Artikel 5, lid , onderdeel c Wegnemen belemmeringen 
overeenkomsten met 
variabele looptijd

Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. De regering hecht bijzonder 
aan deze maatregelen, 
maar implementatie van de 
onderdelen b, c, d en e is 
niet nodig, omdat de huidige 
regelgeving daaraan geen 
belemmeringen oplegt of 
wel hieraan in andere 
trajecten reeds uitvoering 
wordt gegeven. 
(Kamerstukken II, 2006-
2007, 30924, nr. 3)

Artikel 5, lid 2, onderdeel d Stimuleren technologie real-
time vraagbeheer

Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. De regering hecht bijzonder 
aan deze maatregelen, 
maar implementatie van de 
onderdelen b, c, d en e is 
niet nodig, omdat de huidige 
regelgeving daaraan geen 
belemmeringen oplegt of 
wel hieraan in andere 
trajecten reeds uitvoering 
wordt gegeven. 
(Kamerstukken II, 2006-
2007, 30924, nr. 3)
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Artikelen van de Richtlijn 
2005/89/EG

Onderwerp Implementatie in de 
Elektriciteitswet 1998

Conform Afwijking Motivering

Artikel 5, lid 2, onderdeel e Bevorderen 
energiebesparingsmaatregel
en

Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. De regering hecht bijzonder 
aan deze maatregelen, 
maar implementatie van de 
onderdelen b, c, d en e is 
niet nodig, omdat de huidige 
regelgeving daaraan geen 
belemmeringen oplegt of 
wel hieraan in andere 
trajecten reeds uitvoering 
wordt gegeven. 
(Kamerstukken II, 2006-
2007, 30924, nr. 3)

Artikel 5, lid 2, onderdeel f Richtlijn 2003/54/EG 
conforme 
aanbestedingsprocedures

Artikel 9a Ja n.v.t. n.v.t.

Artikel 5, lid 3 Bekendmaking voornoemde 
maatregelen

Artikel 9a jo. Artikel 7 richtlijn 
2003/54/EG

Ja n.v.t. Doel wordt bereikt met 
voorlichting en subsidies

Artikel 6 Investeren in netwerken

Artikel 6, lid 1 Tot stand brengen 
regelgeving dat zorgt voor 
investeringsprikkelen om 
aan de marktvraag te 
voldoen en onderhoud en 
vernieuwing netwerken te 
vergemakkelijken

Artikel 16, eerste lid, 
onderdelen a, b, c, tweede 
lid, onderdelen a en d, 21, 
22, 28, 29, 41b

Ja n.v.t. n.v.t.

Artikel 6, lid 2, eerste volzin Commerciële investeringen 
in koppelingen

Behoeft geen implementatie. n.v.t. n.v.t. Betreft een optie en de E-
wet staat particuliere 
investeringen in 
landsgensoverschrijdende 
netten niet in de weg. 
(Kamerstukken II, 2006-
2007, 30924, nr. 3)

Artikel 6, lid 2, laatste volzin Investeringen in koppeling 
worden in overleg met 
relevantie netbeheerders 
genomen

Artikel 16, twaalfde lid Ja n.v.t. n.v.t.
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Artikelen van de Richtlijn 
2005/89/EG

Onderwerp Implementatie in de 
Elektriciteitswet 1998

Conform Afwijking Motivering

Artikel 7 Verslaggeving

Artikel 7, lid 1 Verslag aan Commissie over 
operationele 
netwerkbeveiliging, 
evenwicht vraag en aanbod, 
vooruitzichten zekerheid 
elektriciteitsvoorziening en 
investeringsvoornemens

Artikel 4a, lid 4 Ja n.v.t. n.v.t.

Artikel 7, lid 2 Verslag opstellen in overleg 
met netbeheerders

Artikel 4a, lid 4 Ja n.v.t. n.v.t.

Artikel 7, lid 3 Inhoud deel verslag over 
investeringen in de 
koppeling

Artikel 4a, lid 4 Ja n.v.t. n.v.t.

Artikel 7, lid 4 Vergemakkelijking toegang 
tot relevante gegevens voor 
netbeheerders en bevoegde 
instanties

Artikel 4a, lid 5 Ja n.v.t. n.v.t.

Artikel 7 lid 5 Uitbrengen verslag door 
Commissie

Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. Verplichting Commissie

Artikel 8 Omzetting Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 9 Rapportage Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. Verplichting Commissie

Artikel 10 Inwerkintreding Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 11 Adressaten Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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A4. Nationale koppen ten opzichte van richtlijn 2004/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 inzake de bevordering 
van warmtekrachtkoppeling op basis van de vraag naar nuttige warmte binnen de interne energiemarkt en tot wijziging van richtlijn 92/42/EG 

Artikelen van de Richtlijn 
2004/8/EG

Onderwerp Implementatie in de 
Elektriciteitswet 1998

Conform Afwijking Motivering

Artikel 1 Doel Behoeft geen implementatie 
i.v.m. aard van de bepaling

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 2 Toepassingsgebied Behoeft geen implementatie 
i.v.m. de aard van de 
bepaling

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 3 Definities Artikel 1 nee ja De Elektriciteitswet 1998 
bevat reeds een definitie van 
«installatie voor 
warmtekrachtkoppeling» 
(artikel 1, eerste lid, 
onderdeel w). Aangezien 
deze definitie tevens het 
element «nuttige warmte» 
bevat, behoeven de definities 
in de onderdelen a en b van 
artikel 3 van de richtlijn geen 
implementatie. Ook 
onderdeel d van artikel 3 van 
de richtlijn («elektriciteit uit 
warmtekrachtkoppeling») 
behoeft met het oog hierop 
geen implementatie. De 
definitie van 
«warmtekrachtkoppelingspro
ductie» komt reeds voor in de 
Nederlandse wetgeving in 
artikel 1, vijfde lid, van de 
Elektriciteitswet 1998, dat het 
mogelijk maakt voor door een 
WKK-installatie opgewekte 
mechanische energie 
subsidie te ontvangen 
(uitgewerkt in de Regeling 
certificaten 
warmtekrachtkoppeling 
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Artikelen van de Richtlijn 
2004/8/EG

Onderwerp Implementatie in de 
Elektriciteitswet 1998

Conform Afwijking Motivering

Elektriciteitswet 1998).
Een viertal definities behoeft 
geen implementatie vanwege 
het uitvoeringskarakter ervan.
(Tweede Kamer II, 2004-
2005, 30 038, nr. 3)

Artikel 4 Rendementscriteria voor 
warmtekrachtkoppeling

Behoeft geen implementatie 
i.v.m. aard van de bepaling

n.v.t. n.v.t. Verplichting richt zich tot de 
Commissie. 

In beginsel worden de 
referentiewaarden 
opgenomen van 
geharmoniseerde 
rendementsreferentiewaarde
n in de Regeling certificaten 
warmtekrachtkoppeling 
Elektriciteitswet 1998, tenzij 
t.z.t. geoordeeld wordt dat 
Nederland gebruik maakt van 
methodologie in Bijlage III 
richtlijn om zelf dergelijke 
waarden te bepalen.
(Tweede Kamer II, 2004-
2005, 30 038, nr. 3)

Artikel 5 Garantie van oorsprong van 
elektriciteit uit 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling

Artikel 5, lid 1 Lidstaten zorgen voor 
garantie van oorsprong 
volgens objectieve, 
transparante, niet-
discriminerende criteria

Artikel 31, lid 9, onderdeel d, 
77ca, 77cb en 77ce
Verdere uitwerking in 
Regeling certificaten 
warmtekrachtkoppeling 
Elektriciteitswet 1998

Ja n.v.t. n.v.t.

Artikel 5, lid 2 Aanwijzen instanties voor 
toezicht op afgifte garanties

Artikel 73,lid 2 Ja n.v.t. n.v.t.

Artikel 5, lid 3 Invoeren mechanismen voor Artikel 16, lid 1, onderdeel h, Ja n.v.t. n.v.t.
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Artikelen van de Richtlijn 
2004/8/EG

Onderwerp Implementatie in de 
Elektriciteitswet 1998

Conform Afwijking Motivering

betrouwbaarheid en 
nauwkeurigheid garanties

77cb en 77ce
Verdere uitwerking in 
Regeling certificaten 
warmtekrachtkoppeling 
Elektriciteitswet 1998

Artikel 5, lid 4 Beginselverbod 
steunregelingen

Behoeft geen implementatie 
i.v.m. aard van de bepaling

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 5, lid 5 Te vermelden onderdelen op 
de garantie

Artikel 77ce (nader 
uitgewerkt in Regeling 
certificaten 
warmtekrachtkoppeling 
Elektriciteitswet 1998)

Ja n.v.t. n.v.t.

Artikel 5 lid 6 Wederzijdse erkenning 
lidstaten van afgeven 
garanties voorzover het de 
te vermelden onderdelen 
betreft

Artikel 77cd Ja n.v.t. n.v.t.

Artikel 6 Nationaal potentieel voor 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling

Behoeft geen implementatie 
i.v.m. aard van de bepaling

n.v.t. n.v.t Betreft analyse- en 
rapportageverplichting door 
lidstaten. 

De Nederlandse regering laat 
regelmatig 
energieverkenningen 
opstellen. Hierin worden 
prognoses gegeven van de 
Nederlandse 
energievoorziening op de 
middellange en lange termijn. 
Ook WKK maakt deel uit van 
deze prognoses.
(Tweede Kamer II, 2004-
2005, 30 038, nr. 3)

Artikel 7 Steunregelingen Behoeft geen implementatie 
i.v.m. aard van de bepaling

n.v.t. n.v.t. Geldt al in Nederland op 
basis van hoofdstuk 5, 
paragraaf 2, van de E-wet 
(MEP-subsidie).

56 
380 kV Energy Law



Artikelen van de Richtlijn 
2004/8/EG

Onderwerp Implementatie in de 
Elektriciteitswet 1998

Conform Afwijking Motivering

(Tweede Kamer II, 2004-
2005, 30 038, nr. 3)

Artikel 8 t/m 17 Aspecten betreffende het 
elektriciteitsnet en tarieven;
Administratieve procedures;
Rapportage door lidstaten;
Rapportage door 
Commissie;
Alternatieve berekeningen;
Toetsing; Comitéprocedure; 
Omzetting; Wijziging 
Richtlijn 92/42/EEG; 
Inwerkingtreding; 
Adressaten.

Behoeven geen 
implementatie i.v.m. de aard 
van de bepalingen

n.v.t. n.v.t. Bepalingen richten zich 
rechtstreeks tot de lidstaten 
en de Commissie

Bijlage I WKK-technologieën Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. Betreft alle technologieën die 
er voor WKK bestaan en is 
daarmee reeds vervat in 
definitie 
“warmtekrachtkoppeling”.
(Tweede Kamer II, 2004-
2005, 30 038, nr. 3)

Bijlage II Berekening van WKK-
elektriciteit

Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. Wel relevant voor uitvoering. 
(Tweede Kamer II, 2004-
2005, 30 038, nr. 3)

Bijlage III Methodologie voor bepaling 
WKK-rendement

Implementatie via Regeling 
certificaten 
warmtekrachtkoppeling 
Elektriciteitswet 1998

n.v.t. n.v.t.
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Bijlage B Implementatie van de Europese gasrichtlijnen (tabellen)

B1. Nationale koppen ten opzichte van Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG 

Artikelen van 
de Richtlijn 
2009/73/EG

Artikelen van 
de Richtlijn 
2003/55/EG

Onderwerp Implementatie in 
de Gaswet

Conform 
richtlijn 
2009/73/EG

Afwijking
richtlijn 
2009/73/EG

Motivering

Artikel 1, lid 1 Artikel 1, lid 1 Toepassingsgebied van de 
richtlijn

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 1, lid 2 Artikel 1, lid 2 Ander gas dan aardgas Artikel 1, lid 1 
onder b; artikel 1, 
lid 2

ja nee n.v.t.

Artikel 2 Artikel 2 Begripsbepalingen Artikel 1 ja nee n.v.t.
Artikel 3, lid 1 Artikel 3, lid 1 Een door concurrentie 

gekenmerkte, zekere en 
duurzame aardgasmarkt

Behoeft naar de 
aard van de 
bepaling geen 
implementatie

ja nee n.v.t.

Artikel 3, lid 2 Artikel 3, lid 2 Openbare dienstverplichtingen Artikelen 40 en 
42, 43 tot en met 
47, en 53 tot en 
met 57

ja ja, deels 
nationale 
kop 

Betreft een optie. Lidstaten mogen openbare 
dienstverplichtingen opleggen. De richtlijn schrijft verder 
alleen voor dat aan energiebedrijven openbare 
dienstverplichtingen mogen worden opgelegd en niet dat 
leveranciers over een vergunning moeten beschikken om 
aan kleinverbruikers te mogen leveren. De MvT geeft niet 
aan waarom hierin wordt afgeweken van de richtlijn.

Artikel 3, lid 3 Artikel 3, lid 3 Bescherming van afnemers / 
kwetsbare afnemers en 
leveranciersswitch

Artikelen 17a, 
artikel 44, artikel 
52b tot en met 
52d

ja Ja, deels 
nationale 
kop

Ter bescherming van kwetsbare afnemers is gebruik 
gemaakt van de optie die de richtlijnbepaling biedt om een 
noodleverancier aan te wijzen.

Artikel 3, lid 4 - energie-armoedebestrijding Niet 
geïmplementeerd

n.v.t. n.v.t. Blijkens Kamerstukken II, 2010-2011, 32 814, nr. 3, p.63 
heeft wel elders implementatie plaatsgevonden. Gewezen 
wordt op reeds bestaande maatregelen op andere 
gebieden, o.a. op het gebied van de sociale zekerheid. 

Artikel 3, lid 5 - Aanspraak op gasvoorziening 
door een leverancier / geen 
administratieve belemmeringen 
voor leveranciers die reeds in 
een andere lidstaat zijn 
gevestigd

De aanspraak op 
gasvoorziening 
door een 
leverancier is 
geïmplementeerd 
in de artikelen 44 
tot en met 47 

ja ja Er is geen vereenvoudigde vergunningprocedure voor 
leveranciers die reeds in het buitenland zijn gevestigd 
behalve in de situatie van artikel 33, lid 2, onder a.
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Artikelen van 
de Richtlijn 
2009/73/EG

Artikelen van 
de Richtlijn 
2003/55/EG

Onderwerp Implementatie in 
de Gaswet

Conform 
richtlijn 
2009/73/EG

Afwijking
richtlijn 
2009/73/EG

Motivering

Artikel 3, lid 6, 
onderdeel a

- Mogelijkheid van 
leverancierswissel voor 
afnemers binnen 3 weken 

Artikel 17a ja nee n.v.t.

Artikel 3, lid 6, 
onderdeel b

- Recht op verbruiksgegevens In lagere 
regelgeving 
geïmplementeerd

nee ja Implementatie heeft ten dele plaatsgevonden in artikel 3, lid 
2, van de Uitvoeringsregeling Gaswet. Er is sprake van een 
richtlijnconforme implementatie zodra de artikelen 13b, 42b 
en 42c in werking treden is (Wet van 26 februari 2011 tot 
wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter 
verbetering van de werking van de elektriciteits- en 
gasmarkt; Stb. 2011, 130). 

Artikel 3, lid 7 Artikel 3, lid 4 Doelstellingen inzake sociale 
en economische samenhang, 
milieubescherming, en de 
leverings- en 
voorzieningszekerheid 

Artikel 40, 
artikelen 43 tot en 
met 52a

ja nee n.v.t.

Artikel 3, lid 8 - Aanbevelingen ter bevordering 
van energie-efficiëntie

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 3, lid 9 - Consumentenvoorlichting op 
één centraal punt

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Is geïmplementeerd in de Wet handhaving 
consumentenbelangen (oprichting van de 
Consumentenautoriteit).

Artikel 3, lid 10 Artikel 3, lid 5 Mogelijkheid om 
toestemmingsprocedure n.v.t. te 
verklaren

- n.v.t. n.v.t. Blijkens Kamerstukken II, 2010-2011, 32 814, nr. 3, p.63, 
wenst Nederland geen gebruik te maken van deze 
mogelijkheid. 

Artikel 3, lid 11 Artikel 3, lid 6 Informatieplicht van lidstaat 
naar EC

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 3, lid 12 - Checklist voor 
energieconsumenten

- n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 4 Artikel 4 Toestemmingsprocedure voor 
bouw of exploitatie van 
aardgasinstallaties en de 
levering van aardgas 

Artikel 43 tot en 
met 47

ja nee De toestemmingsprocedure voor de levering van aardgas is 
geïmplementeerd in de artikelen 43 tot en met 47. De 
toestemmingsprocedure voor de bouw of exploitatie van 
aardgasinstallaties is niet geïmplementeerd in de Gaswet 
maar in de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet 
op de ruimtelijke ordening.

Artikel 5 Artikel 5 Monitoren van  leverings- en 
voorzieningszekerheid

Artikel 8, 8a, 34 
en 52a

ja nee n.v.t.

Artikel 6 - Regionale solidariteit Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Blijkens Kamertukken II, 2010–2011, 32 814, nr. 3, blz. 63) 
wordt aan dit onderdeel invulling gegeven via verschillende 
overlegstructuren.

Artikel 7 - Bevordering van regionale - n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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Artikelen van 
de Richtlijn 
2009/73/EG

Artikelen van 
de Richtlijn 
2003/55/EG

Onderwerp Implementatie in 
de Gaswet

Conform 
richtlijn 
2009/73/EG

Afwijking
richtlijn 
2009/73/EG

Motivering

samenwerking
Artikel 8 Artikel 6 Technische voorschriften Artikel 12b, lid 2, 

onder a, artikel 
12i

ja nee n.v.t.

Artikel 9, lid 1, 
onderdeel a

- Eigenaar van het 
transmissiesysteem handelt als 
een transmissiesysteem-
beheerder

Artikel 2 ja nee n.v.t.

Artikel 9, lid 1, 
onderdelen b, 
c en d

Artikel 9, lid 2, 
onder a

Zeggenschap Artikel 3 en 3a ja nee n.v.t.

Artikel 9, lid 2 Artikel 9, lid 2, 
onder b

Zeggenschap Artikel 3c ja nee n.v.t.

Artikel 9, lid 3 - Criterium: Bedrijf dat één van 
de functies van productie of 
levering verricht

- n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 9, lid 4 - Mogelijkheid tijdelijk afwijkingen 
toe te staan

Behoeft geen 
implementatie.

n.v.t. n.v.t. Deze bepaling biedt een keuzemogelijkheid om 
verdergaande afwijkingen toe te staan van artikel 9, eerste 
lid, onderdeel b en c mits de transmissiesysteembeheerder 
geen onderdeel uitmaakt van een verticaal geïntegreerd 
bedrijf. Blijkens kamerstukken II, 2010-2011, 32 814, nr. 3, 
p.63, wordt van deze keuzemogelijkheid in Nederland geen 
gebruik gemaakt.

Artikel 9, lid 5 - Eisen aan de 
gemeenschappelijke 
onderneming

- n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 9, lid 6 - Overheidsorganen - n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 9, lid 7 - Vertrouwelijkheid van informatie 
in handen van een 
transmissiesysteembeheerder 
die deel heeft uitgemaakt van 
een verticaal geíntegreerd 
bedrijf bij personeelsovergang

Behoeft geen 
implementatie. 

n.v.t. n.v.t. Situatie is in Nederland niet aan de orde.

Artikel 9, lid 8 
en 9

- Mogelijkheid om lid 1 niet toe te 
passen als het transmissie-
systeem op 3 sept. 2009 
toebehoort aan een verticaal 
geïntegreerd bedrijf

Behoeft geen 
implementatie. 

n.v.t. n.v.t. Situatie is in Nederland niet aan de orde.
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Artikelen van 
de Richtlijn 
2009/73/EG

Artikelen van 
de Richtlijn 
2003/55/EG

Onderwerp Implementatie in 
de Gaswet

Conform 
richtlijn 
2009/73/EG

Afwijking
richtlijn 
2009/73/EG

Motivering

Artikel 9, lid 10 - Certificering van de 
transmissiesysteembeheerder

- n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 9, lid 11 - Een verticaal geïntegreerde 
eigenaar  mag niet worden 
belet te voldoen aan lid 1

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Situatie is in Nederland niet aan de orde.

Artikel 9, lid 12 - Producenten of leveranciers 
mogen geen zeggenschap 
hebben tav ontvlochten 
transmissiesysteembeheerders

Behoeft geen 
implementatie. 

n.v.t. n.v.t. Blijkens kamerstukken II, 2010-2011, 32 814, nr. 3, p.64, 
wordt dit onderdeel geregeld door implementatie van de 
richtlijn in andere lidstaten.

Artikel 10, lid 1 
tot en met 6

Artikel 7 Aanwijzing en certificering van 
transmissiesysteem-beheerders

De aanwijzing is 
geïmplementeerd 
in artikel 2 en in 
artikel 5. 

ja nee De certificering is nog niet geïmplementeerd. 

Artikel 10, lid 7 - Opvragen van gegevens door 
regulerende instanties en EC

Deels 
geimplementeerd 
in de artikelen 34 
en 35.

ja ja Nog niet volledig geïmplementeerd.

Artikel 10, lid 8 - Vertrouwelijkheid van verkregen 
informatie

Artikel 34, lid 3. 
Zie ook de Wet 
openbaarheid 
van bestuur. 

ja nee n.v.t.

Artikel 11 - Certificering mbt derde landen Deels 
geimplementeerd 
in artikel 2b

ja nee n.v.t.

Artikel 12 Artikel 7 Aanwijzing van beheerders van 
opslag- en LNG-installaties

Artikel 9a ja nee n.v.t.

Artikel 13, lid 1 Artikel 8, lid 1 Taken van transmissie-, opslag- 
en/of LNG systeembeheerders

Artikel 10, 10a, 
artikel 14, artikel 
14a, 18b, 18c en 
18g

ja nee n.v.t.

Artikel 13, lid 2 - Opbouwen van 
grensoverschrijdende capaciteit

Niet 
geïmplementeerd

ja nee n.v.t.

Artikel 13, lid 3 Artikel 8, lid 2 Vaststelling van regels voor het 
in evenwicht houden van het 
gastransmissiesysteem

Artikel 12b, lid 1, 
onderdeel d, 
juncto artikel 10a, 
lid 1, onderdeel b

ja nee n.v.t.

Artikel 13, lid 4 Artikel 8, lid 3 Mogelijkheid om 
minimumnormen vast te stellen 
voor onderhoud en ontwikkeling 

Artikel 8, lid 3, 
artikel 9 

ja nee Van de mogelijkheid om specifieke minimumnormen vast te 
stellen tav de ontwikkeling van interconnectiecapaciteit is 
(nog) geen gebruik gemaakt.
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Artikelen van 
de Richtlijn 
2009/73/EG

Artikelen van 
de Richtlijn 
2003/55/EG

Onderwerp Implementatie in 
de Gaswet

Conform 
richtlijn 
2009/73/EG

Afwijking
richtlijn 
2009/73/EG

Motivering

Artikel 13, lid 5 Artikel 8, lid 4 Verwerving van energie Artikel 10a, lid 2 ja nee
Artikel 14 - Onafhankelijke 

systeembeheerders
Behoeft geen 
implementatie. 

n.v.t. n.v.t. Situatie is in Nederland niet aan de orde.

Artikel 15 - Ontvlechting van eigenaars van 
transmissiesystemen en 
opslagsysteem-beheerders

Behoeft geen 
implementatie. 

n.v.t. n.v.t. Situatie is in Nederland niet aan de orde.

Artikel 16 Artikel 10 Vertrouwelijkheid voor 
transmissiesysteem-beheerders 
en eigenaars van 
transmissiesystemen

Artikel 37 ja nee n.v.t.

Artikel 17 - Activa, apparatuur, personeel 
en identiteit

Behoeft geen 
implementatie. 

n.v.t. n.v.t. Situatie is in Nederland niet aan de orde.

Artikel 18 - Onafhankelijkheid van de 
transmissie-systeembeheerder

Behoeft geen 
implementatie. 

n.v.t. n.v.t. Situatie is in Nederland niet aan de orde.

Artikel 19 - Onafhankelijkheid van het 
personeel en het beheer van de 
transmissiesysteem-beheerder

Behoeft geen 
implementatie. 

n.v.t. n.v.t. Situatie is in Nederland niet aan de orde.

Artikel 20 - Controleorgaan Behoeft geen 
implementatie. 

n.v.t. n.v.t. Situatie is in Nederland niet aan de orde.

Artikel 21 - Nalevingsprogramma en 
nalevingsfunctionaris

Behoeft geen 
implementatie. 

n.v.t. n.v.t. Situatie is in Nederland niet aan de orde.

Artikel 22 - Netontwikkeling en 
bevoegdheden om 
investeringsbeslissingen te 
nemen

Behoeft geen 
implementatie. 

n.v.t. n.v.t. Situatie is in Nederland niet aan de orde.

Artikel 23 - Besluitvormings-bevoegdheden 
inzake de aansluiting van op-
slaginstallaties, LNG-
hervergassingsinstal-laties en 
industriële verbruikers op het 
transmissiesysteem

Behoeft geen 
implementatie. 

n.v.t. n.v.t. Situatie is in Nederland niet aan de orde.

Artikel 24 Artikel 11 Aanwijzing van 
distributiesysteem-beheerders

Artikel 2, 4, 5, 5a, 
6

ja nee n.v.t.

Artikel 25 Artikel 12 Taken van distributie-
systeembeheerders

Artikel 3c, artikel 
10

ja nee Artikel 25, lid 5 van de derde gasrichtlijn behoeft geen 
implementatie want distributiesysteembeheerders hebben in 
Nederland geen taak op het gebied van balanceren

Artikel 26 Artikel 13 Ontvlechting van 
distributiesysteem-beheerders

Behoeft geen 
implementatie. 

n.v.t. n.v.t. Situatie is in Nederland niet aan de orde.

Artikel 27 Artikel 14 Vertrouwelijkheid voor Artikel 37 ja nee n.v.t.
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Artikelen van 
de Richtlijn 
2009/73/EG

Artikelen van 
de Richtlijn 
2003/55/EG

Onderwerp Implementatie in 
de Gaswet

Conform 
richtlijn 
2009/73/EG

Afwijking
richtlijn 
2009/73/EG

Motivering

distributiesysteem-beheerders
Artikel 28 - Gesloten distributiesystemen Artikel 2a nee ja Ontheffingsmogelijkheid ziet op meer situaties en heeft een 

ruimere strekking dan de richtlijn toestaat.  
Artikel 29 Artikel 15 Gecombineerde beheerder Behoeft geen 

implementatie. 
n.v.t. n.v.t. Situatie is in Nederland niet aan de orde.

Artikel 30, lid 1 Artikel 16 Recht op inzage van de 
boekhouding 

Artikel 34 en 35. ja nee Zie ook art. 5:20 Awb.

Artikel 30, lid 2 - Vertrouwelijkheid van gegevens Artikel 34, lid 3 en 
artikel 35. 

ja nee Zie ook de Wob

Artikel 31 Artikel 17 Ontvlechting van de 
boekhouding

Artikel 32 ja nee n.v.t.

Artikel 32 Artikel 18 Derdentoegang Artikel 12 tot en 
met 14a

ja nee n.v.t.

Artikel 33 Artikel 19 Toegang tot opslag Artikel 18 t/m 18g ja nee n.v.t.
Artikel 34 Artikel 20 Toegang tot upstream-

pijpleidingnetten
Artikel 17 ja nee n.v.t.

Artikel 35, lid 1 Artikel 21 Weigeren van toegang Artikel 15 ja nee n.v.t.
Artikel 35, lid 2 Mogelijkheid stimuleren van 

benodigde capaciteit
Behoeft geen 
implementatie.

Vrije keuze.

Artikel 36 Artikel 22 Nieuwe infrastructuur Artikel 18h ja nee n.v.t.
Artikel 37, lid 1 Artikel 23 Het begrip “in aanmerking 

komende afnemer”
Artikel 1, lid 1, 
onderdeel o

ja nee n.v.t.

Artikel 37, lid 2 - Openstellen van de gasmarkt Behoeft geen 
implementatie 

n.v.t. n.v.t. De Gaswet kent niet een dergelijk verbod als in deze 
richtlijnbepaling bedoeld.

Artikel 38 Artikel 24 Directe leidingen Artikel 39, 39a, 
39b, 39c en 39d

ja nee De Wm en de WRO voorzien in de mogelijkheid een directe 
leiding aan te leggen. 

Artikel 39, lid 1 Artikel 25, lid 1, 
eerste en 
tweede zin

Aanwijzing nationale 
regulerende instantie(s)

Artikel 59, 60 ja n.v.t. Op grond van artikel 39, lid 1, van de derde Gasrichtlijn is er 
nog maar ruimte voor in beginsel één regulerende instantie. 

Artikel 39, lid 2 Artikel 25, lid 1 
(behoudens 
bepaling over 
vertegenwoordi
ging in 
Agentschap)

Bevoegdheid om ook op 
regionaal niveau regulerende 
instanties aan te wijzen mits in 
het Agentschap niet meer dan 
één hooggeplaatste 
vertegenwoordiger

Behoeft geen 
implementatie. 

n.v.t. n.v.t. Van deze bevoegdheid wordt in Nederland geen gebruik 
gemaakt.

Artikel 39, lid 3 - Mogelijkheid om regulerende 
instanties voor kleine systemen 
aan te wijzen

Behoeft geen 
implementatie. 

n.v.t. n.v.t. Van deze bevoegdheid wordt in Nederland geen gebruik 
gemaakt.
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Motivering

Artikel 39, lid 4 Artikel 25, lid 1 Lidstaten waarborgen 
onafhankelijkheid van de 
regulerende instantie

Mededingingswet 
en Kaderwet 
zelfstandige 
bestuursorganen

ja nee In de derde richtlijn worden nog hogere eisen gesteld aan 
de onafhankelijkheid van de regulerende instantie. Zie ook 
het wetsvoorstel implementatie derde richtlijn dat voorziet in 
een nieuw artikel 1f, op grond waarvan het de Minister niet 
is toegestaan zich met individuele zaken te bemoeien. 

Artikel 39, lid 5 - Bescherming van de 
onafhankelijkheid

Artikel 3 van de 
Mededingingswet

n.v.t. n.v.t. In de derde richtlijn worden nog hogere eisen gesteld aan 
de bescherming van de onafhankelijkheid van de 
regulerende instantie.

Artikel 40 - Algemene doelstellingen van de 
regulerende instantie

Gedeeltelijk al 
geïmplementeerd 
in diverse 
bevoegdheden 
en verplichtingen 
die de huidige 
Gaswet aan de 
Raad van 
Bestuur van de 
NMa toekent

nee ja Nog niet volledig geïmplementeerd. 

Artikel 41, lid 
1, onder a

Artikel 25, lid 2 
en 3

Vaststellen/goedkeuren van 
tarieven

Artikel 12 tot en 
met 13

ja nee n.v.t.

Artikel 41, lid 
1, onder b

Artikel 25, lid 4, 
lid 8, lid 9

Waarborgen t.a.v. de naleving 
van de richtlijn

Artikel 59 en 60, 
artikel 60ac en 
60ad

ja nee n.v.t.

Artikel 41, lid 
1, onder c

Artikel 25, lid 12 Samenwerking ivm 
grensoverschrijdende kwesties

Artikel 59, lid 2 ja nee n.v.t.

Artikel 41, lid 
1, onder d

- Naleving en uitvoering van de 
besluiten van het Agentschap 
en de Cie.

- n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 41, lid 
1, onder e

Artikel 25, lid 1, 
slotzin

Jaarlijks verslag uitbrengen Artikel 52a, lid 2, ja nee n.v.t.

Artikel 41, lid 
1, onder f

Artikel 17, lid 3 
en 4 en artikel 
25, lid 1, onder 
e.

Waken voor kruissubsidiëring Artikel 32 (met 
name lid 5)

ja nee n.v.t.

Artikel 41, lid 
1, onder g

Artikel 25, lid 2, 
onder a

Toezicht houden op 
investeringsplannen

Artikel 10a, 39e, 
39f, 81b, aanhef 
en onder e, 
artikel 82, lid 3

ja nee n.v.t.

Artikel 41, lid Artikel 25, lid 1 Toezicht houden op de Artikel 8, 8a, 9, ja nee n.v.t.
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1, onder h zekerheid en betrouwbaarheid 
van het net 

10a, 34 en 52a 
jo. Artikel 59

Artikel 41, lid 
1, onder i

Artikel 25, lid 1, 
onder h en lid 8

Toezichthouden op de 
transparantie

Artikel 10a, lid 2, 
10c, lid 4, 12, lid 
1, onder f, 13 lid 
2 en 4, 14, lid 3, 
18c, lid 3 en 18e, 
18g, lid 3, 25, lid 
3 en 4, 52b, lid 1 
en 2, 52d, 59, 
66a

ja nee Eveneens implementatie in artikel 5, lid 2, van de E-wet. 

Artikel 41, lid 
1, onder j

- Toezicht houden op de 
openheid/toegankelijk-heid van 
de markt

Artikel 66, lid 2 ja nee n.v.t.

Artikel 41, lid 
1, onder k

- Toezicht houden op het 
voorkomen van restrictieve 
contractuele praktijken

- n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 41, lid 
1, onder l

- Respecteren van contractuele 
vrijheid 

- n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 41, lid 
1, onder m

Artikel 25, lid 1, 
onder c

Toezicht houden op de 
benodigde tijd voor 
aansluitingen en reparaties

Artikel 10, lid 3, 
onder a

ja nee n.v.t.

Artikel 41, lid 
1, onder n 

Artikel 25, lid 1, 
onder f

Toezicht houden op de 
voorwaarden voor opslag, 
leidingbuffer e.a. 
ondersteunende diensten als 
bedoeld in artikel 33

Artikel 59 ja nee Zie ook het wetsvoorstel implementatie derde gasrichtlijn 
dat voorziet in een nieuw artikel 1a en 1b.

Artikel 41, lid 
1, onder o 

- Toezien op consumenten-
bescherming

Artikel 52b, lid 9 ja nee Zie ook de Regeling afnemers en monitoring 
Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (Stcrt. 2004, 132)

Artikel 41, lid 
1, onder p

- Publiceren van jaarlijkse 
aanbevelingen betreffende 
conformiteit van de 
leveringsprijzen met art. 3

- n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 41, lid 
1, onder q 

- Waarborgen dat afnemers 
toegang hebben tot 
verbruiksgegevens

Artikel 43, lid 3 jo. 
artikel 2, lid 2, 
van de 
Uitvoeringsregeli
ng Gaswet (Stcrt. 
2003, 159)

nee ja Het recht op verbruiksgegevens is alleen voor 
kleinverbruikers geïmplementeerd. Er is sprake van een 
richtlijnconforme implementatie zodra de artikelen 13b, 42b 
en 42c in werking treden is (Wet van 26 februari 2011 tot 
wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter 
verbetering van de werking van de elektriciteits- en 
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Motivering

gasmarkt; Stb. 2011, 130). 
Artikel 41, lid 
1, onder r 

- Toezicht houden op de naleving 
van Vo. 715/2009

- n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 41, lid 
1, onder s

- Toezicht houden op de 
toepassing van de criteria die 
bepalen of een opslagfaciliteit 
onder art. 33, lid 3 of 4 valt.

- n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 41, lid 
1, onder t 

- Toezicht op de uitvoering van 
art. 46

- n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 41, lid 
1, onder u 

- Bijdragen tot de comptabiliteit 
van gegevensuitwisseling

- n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 41, lid 2 - Bevoegdheid om toezicht door 
andere instanties dan de 
regulerende instantie uit te 
laten voeren.

Behoeft geen 
implementatie.

n.v.t. n.v.t. Vrije keuze.

Artikel 41, lid 3 - Aanvullende taken igv 
aanwijzing systeembeheerder 
ex art. 14

Behoeft geen 
implementatie. 

n.v.t. n.v.t. Situatie is in Nederland niet aan de orde.

Artikel 41, lid 4 Bevoegdheden van de 
regulerende instantie

Zie ook het wetsvoorstel ter implementatie van de derde 
gasrichtlijn (m.n. de artikelen 1a, 1b en 1g)

Artikel 41, lid 
4, onder a

- Vaststellen van bindende 
besluiten voor aardgasbedrijven

Bijv. de artikelen 
4, lid 2, 5, lid 1, 
5a, lid 1, 9, lid 2, 
12, lid f, 12g tot 
en met 12i, 16, 
18h, 38, lid 1, 
39c, lid 3, 39d, lid 
3, 45, 46 en 47, 
53, 54, lid 2, 54a, 
lid 3, 60, 60ac en 
60ad, 81, 81a, 
81c, lid 1 tot en 
met 5, 81e, lid 2, 
82, lid 2, 82, lid 4 
en 82, lid 5

ja nee n.v.t.

Artikel 41, lid 
4, onder b

- Onderzoek naar de werking van 
de gasmarkten en maatregelen 
ter bevordering van de goede 
werking van de markt.

Artikel 52a, artikel 
66

ja nee n.v.t.
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Artikel 41, lid 
4, onder c

- Informatie opvragen bij 
aardgasbedrijven

Artikel 34, 35 ja nee n.v.t.

Artikel 41, lid 
4, onder d

- Opleggen van sancties  Artikel 9 lid 3, 
artikelen 60ac en 
60ad

ja nee n.v.t.

Artikel 41, lid 
4, onder e

- Onderzoeksbevoegdheden igv 
geschillenbeslechting

Artikel 34, 35 ja nee n.v.t.

Artikel 41, lid 5 - Taken en bevoegdheden in het 
geval een 
transmissiesysteembeheerder 
is aangewezen overeenkomstig 
hoofdstuk IV

Behoeft geen 
implementatie. 

n.v.t. n.v.t. Situatie is in Nederland niet aan de orde.

Artikel 41, lid 6 Artikel 25, lid 2 
en 3

Bevoegdheid om methodes 
voor het berekenen of tot stand 
komen van bepaalde 
voorwaarden vast te stellen of 
goed te keuren

Artikelen 12 tot 
en met 13 en de 
artikelen 80 tot en 
met 82

ja nee n.v.t.

Artikel 41, lid 7 Artikel 25, lid 3 Publicatie van de methoden of 
voorwaarden

Artikel 12i en 81d ja nee n.v.t.

Artikel 41, lid 8 - Passende stimulansen Artikelen 80 e.v. ja nee n.v.t.
Artikel 41, lid 9 - Monitoren van het 

congestiebeheer
- n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 41, lid 
10

Artikel 25, lid 4 Bevoegdheid om de  tarieven 
vast te stellen dan wel om 
wijziging te eisen

Artikel 81c ja Ja, 
nationale 
kop

Bevoegdheid van de Raad om wijziging te eisen, hangt 
samen met de de belangen genoemd in artikel 12f, lid 1, 
onderdeel b tot en met f, van de Gaswet. De Raad kan dus 
in meer gevallen wijziging verlangen, dan alleen ten 
behoeve van evenredigheid en niet-discriminerende 
toepassing.

Artikel 41, lid 
11

Artikel 25, lid 5 Mogelijkheid een klacht in te 
dienen tegen de beheerder van 
een transmissie-, opslag-, LNG- 
of distributie-systeem bij de 
nationale regulerende instantie

Artikel 18e en 19 ja nee n.v.t.

Artikel 41, lid 
12

Artikel 25, lid 6 Mogelijkheid van bezwaar 
tegen tarieven of methoden

Artikel 61 ja nee Zie ook hoofdstuk 6 van de Awb.

Artikel 41, lid 
13

Artikel 25, lid 8 Mechanismen teneinde 
mogelijk misbruik van 
economische machtspositie te 

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Verwezen wordt naar de Mw.
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voorkomen
Artikel 41, lid 
14

Artikel 25, lid 9 Passende maatregelen igv 
schending 
vertrouwelijkheidsrgels

Artikel 60ac en 
60ad.

ja nee n.v.t.

Artikel 41, lid 
15

Artikel 25, lid 11 Klachten en bezwaren doen 
geen afbreuk aan de 
mogelijkheid van beroep

Artikel 19, lid 4, 
artikel 61

ja nee Zie ook hoofdstuk 6 van de Awb.

Artikel 41, lid 
16

- Motivering en openbaarheid 
van besluiten

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Verwezen wordt naar de artikelen 3:46 tot en met 3:50 van 
de Awb.

Artikel 41, lid 
17

- Mogelijkheid beroep aan te 
tekenen bij een onafhankelijke 
instantie

Artikel 61 ja nee Zie ook hoofdstuk 6 van de Awb.

Artikel 42 Artikel 25, lid 10 Reguleringsstelsel voor 
grensoverschrijdende kwesties

- n.v.t. n.v.t. In de Gaswet ontbreekt een bepaling zoals artikel 52 van de 
Elektriciteitswet 1998.   

Artikel 43 - Overeenstemming met de 
richtsnoeren

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Vrije keuze.

Artikel 44 - Bijhouden van gegevens - n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Artikel 45 - Kleinhandelsmarkten Artikel 10, 44, 

52b, 52c, 52ca, 
52d

ja n.v.t. Tevens implementatie in de Regeling afsluiten elektriciteit 
en gas van kleinverbruikers (Stcrt. 2006, 235 en Stcrt. 2007, 
207)

Artikel 46 Artikel 26 Beschermingsmaatregelen - n.v.t. n.v.t. Implementatie in bestaande noodwetgeving (Distributiewet 
1939)

Artikel 47 - Gelijke mededingings-
voorwaarden

- n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 48 Artikel 27 Ontheffingen ivm take-or-pay-
verbintenissen

Artikel  15, 16 ja nee n.v.t.

Artikel 49 Artikel 28 Opkomende en geïsoleerde 
markten

Niet 
geïmplementeerd

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 50 Artikel 29 Herzieningsprocedure Niet 
geïmplementeerd

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 51 Artikel 30 Comité Niet 
geïmplementeerd

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 52 Artikel 31 Verslaglegging Niet 
geïmplementeerd

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 53 Artikel 32 Intrekking Niet 
geïmplementeerd

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 54 Artikel 33 Omzetting Niet n.v.t. n.v.t. Omzetting uiterlijk op 3 maart 2011 (behalve art. 11 dat op 3 
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geïmplementeerd maart 2013 geïmplementeerd moet zijn)
Artikel 55 Artikel 34 Inwerkingtreding Niet 

geïmplementeerd
n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 56 Artikel 35 Geadresseerden Niet 
geïmplementeerd

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Bijlage I Bijlage A Voorschriften inzake 
consumenten-bescherming

Artikel 52b en 
52c

ja n.v.t. Nieuwe richtlijn is uitgebreid met inspanningsverplichtingen 
ten aanzien van slimme meters. Deze 
inspannningsverplichtingen behoeven geen implementatie.

Bijlage II Bijlage B Concordantietabel Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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B2. Nationale koppen ten opzichte van Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende ter 
bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van richtlijn 2001/77/EG en richtlijn 
2003/30/EG 

Artikelen van de 
Richtlijn 
2009/28/EG

Onderwerp Implementatie in 
de Gaswet

Conform 
richtlijn 
2009/28/EG

Afwijking
richtlijn 
2009/28/EG

Motivering

Artikel 1 Voorwerp en toepassingsgebied Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 2 Definities - n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 3, lid 1 t/m 
3

Bindende nationale algemene 
streefcijfers en maatregelen voor het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Voor de implementatie van deze richtlijnbepaling wordt verwezen naar 
het Besluit stimulering duurzame energieproductie, de Algemene 
uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie, de 
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011 en 
de Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame 
energieproductie 2011

Artikel 3, lid 4 Lidstaat moet erop toezien dat in 2020 in 
alle vormen van vervoer het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen 10% 
van het eindverbruik van energie van 
vervoer bedraagt.

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Voor de implementatie van deze richtlijnbepaling wordt verwezen naar 
het Besluit hernieuwbare energie (Stb 2011, 197) en de Regeling 
hernieuwbare energie vervoer (Stcrt. 2011, 8235).

Artikel 4 Nationale actieplannen voor energie uit 
hernieuwbare bronnen

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 5 Berekening van het aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 6 Statistische overdrachten tussen de 
staten

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 7 Gezamenlijke projecten tussen lidstaten Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 8 Gevolgen van gezamenlijke projecten 
tussen lidstaten

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 9 Gezamenlijke projecten tussen lidstaten 
en derde landen

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 10 Gevolgen van gezamenlijke projecten 
tussen lidstaten en derde landen

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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Artikel 11 Gezamenlijke steunregelingen Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 12 Capaciteitsverhogingen Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 13, lid 1 tot 
en met 3 en lid 5 
en 6

Administratieve procedures, voorschriften 
en regels

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 13, lid 4 Passende maatregelen om het gebruik 
van energie uit hernieuwbare 
energiebronnen in de bouwsector te 
vergroten

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Blijkens Kamerstukken II, 2009-2010, 32 357, nr. 3, p. 9 geldt in de 
Nederlandse bouwregelgeving al een strengere EPN die voor elke 
verbouwing geldt. 

Artikel 14 Informatie en opleiding Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 15 Garanties van oorsprong voor 
elektriciteit, verwarming en koeling 
geproduceerd uit hernieuwbare 
energiebronnen

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Lid 6 is reeds geïmplementeerd in de Regeling garanties van 
oorsprong voor duurzame elektriciteit. Lid 8 is geïmplementeerd in 
artikel 95k van de E-wet. 

Artikel 16, lid 1, 
tot en met 9 en lid 
11

Toegang tot en beheer van de netwerken Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Artikel 16, lid 10 Aansluittarieven voor hernieuwbare 
gasbronnen moeten gebaseerd zijn op 
transparante en niet-discriminerende 
criteria

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Ingevolge de Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas (geldt dat 
alle aansluittarieven gebaseerd moeten zijn op transparante en niet-
discriminerende criteria.

Artikel 17 Duurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa

n.v.t. n.v.t. Wm, AmvB biobrandstoffen verkeer, Regeling biobrandstoffen en 
verkeer

Artikel 18 Controle voor de naleving van de 
duurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa

n.v.t. n.v.t. Wm, AmvB biobrandstoffen verkeer, Regeling biobrandstoffen en 
verkeer

Artikel 19 Berekening van het effect van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
op de broeikasgasemissies

n.v.t. n.v.t. Wm, AmvB biobrandstoffen verkeer, Regeling biobrandstoffen en 
verkeer
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Artikelen van de 
Richtlijn 
2009/28/EG

Onderwerp Implementatie in 
de Gaswet

Conform 
richtlijn 
2009/28/EG

Afwijking
richtlijn 
2009/28/EG

Motivering

Artikel 20 Uitvoeringsmaatregelen n.v.t. n.v.t. Aandachtspunt bij eerdergenoemde VROM-regelgeving en 
implementatie richtlijn 2009/30/EG (aanpassing Besluit kwaliteitseisen 
brandstoffen wegverkeer)

Artikel 21 Bijzondere bepalingen met betrekking tot 
energie uit hernieuwbare bronnen in het 
vervoer

n.v.t. n.v.t. Verwezen wordt naar de AMvB biobrandstoffen verkeer en het Besluit 
hernieuwbare energie vervoer alsmede de Regeling hernieuwbare 
energie vervoer.

Artikel 22 Rapportage door de lidstaten Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Bepaling is gericht tot de lidstaat.

Artikel 23 Toezicht en rapportage door de 
Commissie

Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Bepaling is gericht tot de lidstaat.

Artikel 24 Transparantieplatform Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Bepaling is gericht tot de lidstaat.

Artikel 25 Comités Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Bepaling is gericht tot de lidstaat.

Artikel 26 Wijziging en intrekking Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Bepaling is gericht tot de lidstaat.

Artikel 27 Omzetting Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Bepaling is gericht tot de lidstaat.

Artikel 28 Inwerkingtreding Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Bepaling is gericht tot de lidstaat.

Artikel 29 Geadresseerden Behoeft geen 
implementatie

n.v.t. n.v.t. Bepaling is gericht tot de lidstaat.
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Bijlage C Implementatie van de lagere Elektriciteitswetgeving (spiegelbeeldig overzicht)

Nederlandse regelgeving Europese 
richtlijn

Europese voorschriften/doeleinden Noodzakelijke artikelen ter implementatie 
richtlijn

Besluit aanleg infrastructuur 2009/72/EG Artikel 3, lid 10 (lidstaat treft maatregelen o.a. voor aanleg 
infrastructuur)

Alle artikelen van het Besluit aanleg 
infrastructuur zijn noodzakelijk. 

In beginsel zijn de netbeheerders exclusief 
gerechtigd om netten aan te leggen in de 
aan hen toegewezen gebieden (Artikel 16, 
aanhef, eerste lid en onder c, E-wet). De 
uitoefening van dit recht kan worden 
belemmerd door eigendomsrechten op de 
gronden. Aangezien gemeenten bij grote 
bouwlocaties belang hebben bij de aanleg 
van de infrastructuur is het noodzakelijk dat 
zij daartoe zelf kunnen overgaan door 
middel van openbare aanbesteding op basis 
van dit besluit. Op deze wijze kan een 
betrouwbare, duurzame doelmatige en 
milieu-hygiënisch verantwoorde 
infrastructuur worden gerealiseerd. 

Artikel 12, onderdeel a (verantwoordelijkheden 
transmissiesysteembeheerder o.a. zorgen dat het systeem op lange 
termijn kan voldoen aan een redelijke vraag naar transmissie van 
elektriciteit en zorgen voor een toereikende transmissiecapaciteit)

Artikel 25, lid 1(taken distributiesysteembeheerders o.a. waarborgen 
van het vermogen van het systeem op lange termijn)

Besluit financieel beheer netbeheerder 2009/72/EG Artikel 13, lid 2, onderdeel b (de regulerende instantie mag een 
netbeheerder alleen goedkeuren en aanwijzen, indien hij beschikt over 
o.a. de financiële middelen om zijn taken uit te voeren)

Het Besluit financieel beheer netbeheerder 
is noodzakelijk ten opzichte van Richtlijn 
2009/72/EG.

De strekking van het besluit is dat de 
netbeheerder niet al te grote financiële 
risico’s loopt en zodoende altijd in staat is 
zijn wettelijke taken uit te voeren. Het besluit 
dient ter uitvoering van Artikel 18a van de E-
wet en Artikel 10 van de Gaswet.

Artikel 17, lid 1 (transmissiesysteembeheerders beschikken over o.a. 
alle financiële middelen om aan hun verplichtingen uit de richtlijn te 
kunnen voldoen)

Artikel 18, lid 8 (transmissiesysteembeheerder informeert regulerende 
instantie over beschikbare financiën voor toekomstige investeringen)

Artikel 37, lid 1, onderdeel b (regulerende instantie zorgt dat 
netbeheerders aan hun verplichtingen ingevolge de richtlijn kunnen 
voldoen

Besluit kostenverhaal energie 2009/72/EG Artikel 10 (aanwijzing transmissiesysteembeheerder) Het besluit bevat geen noodzakelijke 
artikelen ter implementatie van de richtlijn. 

Het besluit dient slechts als basis voor de 
berekening van aan de Minister en de NMa 

Artikel 24 (aanwijzing distributiesysteembeheerders)

Artikel 28 (aanmerken als gesloten distributiesysteem)

ontheffing ex. Artikel 7 Verordening 1228/2003
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richtlijn

Europese voorschriften/doeleinden Noodzakelijke artikelen ter implementatie 
richtlijn

verschuldigde leges voor bepaalde 
beschikkingen.

Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 
1998

2009/72/EG Artikel 3, lid 2 (lidstaten mogen aan elektriciteitsbedrijven openbare 
dienstverplichtingen opleggen die betrekking kunnen hebben op o.a. 
leverings- en voorzieningszekerheid)

Het besluit bevat geen noodzakelijke 
artikelen ter implementatie van de richtlijn.

De AmvB regelt verplichtingen voor 
vergunninghouders in verband met de 
leveringszekerheid aan kleinverbruikers. Het 
opleggen van een openbare 
dienstverplichting betreft een optie. Verder 
geldt, dan de vergunningplicht een nationale 
kop is en daardoor ook de AmvB.

De AMvB heeft tot doel het voorkomen van 
leveringsonderbrekingen bij kleinverbruikers 
als gevolg van het wegvallen van een 
vergunninghoudende leverancier. Deze 
AMvB moet bovenop de eisen die aan het 
verkrijgen van een leveranciersvergunning 
worden gesteld extra zekerheid bieden voor 
kleinverbruikers. Daartoe bevat het besluit 
een procedure voor de intrekking van de 
leveranciersvergunning als gevolg van een 
faillissement, die leveringsonderbreking bij 
kleinverbruikers voorkomt door de 
kleinverbruiker onder te brengen bij een 
andere vergunninghouder. Deze procedure 
waarborgt de leveringszekerheid.

Artikel 3, lid 7 (lidstaten nemen passende maatregelen om kwetsbare 
afnemers te beschermen)

Artikel 7, lid 1, onderdeel b (regulerende instantie heeft o.m. als taak 
ervoor te zorgen dat elektriciteitsbedrijven hun verplichtingen 
ingevolge de richtlijn naleven)

Besluit taken netbeheerder landelijk 
hoogspanningsnet

2009/72/EG Artikel 4 (lidstaten zorgen ervoor dat aangelegenheden betreffende de 
voorzieningszekerheid worden gemonitord. Zij kunnen deze taak 
toevertrouwen aan de regulerende instanties)

Het besluit bevat geen noodzakelijke 
artikelen ter implementatie van de richtlijn en 
wijkt hier van af. 

De richtlijn staat alleen toe dat de monitoring 
door de regulerende instantie wordt verricht.

Besluit vergunning levering elektriciteit aan 
kleinverbruikers

2009/72/EG Artikel 3, lid 2 (lidstaten mogen aan elektriciteitsbedrijven openbare 
dienstverplichtingen opleggen die betrekking kunnen hebben op o.a. 
leverings- en voorzieningszekerheid)

Het besluit bevat geen noodzakelijke 
artikelen ter implementatie van de richtlijn.
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Het besluit dient ter uitwerking van artikel 
95c en 95d van de E-wet, waarin de eisen 
zijn neergelegd die worden gesteld aan de 
houder van een leveringsvergunning. Dit 
vloeit voort uit het verbod van Artikel 95a, 
inhoudende dat het niet is toegestaan om 
zonder vergunning elektriciteit te leveren aan 
zgn. kleinverbruikers. Deze vergunningplicht 
in de E-wet is een nationale kop t.o.v. de 
richtlijn. Daardoor bevat dit besluit artikelen 
die niet noodzakelijk zijn voor de 
implementatie van de richtlijn (zie ook 
Toelichting bij het besluit, Stb. 2003, 207). 

Artikel 3, lid 7 (lidstaten nemen passende maatregelen om 
eindafnemers te beschermen)

Artikel 7, lid 1, onderdeel b (regulerende instantie heeft o.m. als taak 
ervoor te zorgen dat elektriciteitsbedrijven hun verplichtingen 
ingevolge de richtlijn naleven)

Regeling afnemers en monitoring 
Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

2009/72/EG Bijlage I (voorschriften inzake consumentenbescherming w.o. 
verplichte onderdelen contract, voorafgaande bekendmaking 
voorwaarden en wijziging van voorwaarden, transparante informatie 
over prijzen en tarieven, transparante, eenvoudige en goedkope 
procedures klachtafhandeling etc.)

Het besluit bevat noodzakelijke artikelen ter 
implementatie van de richtlijn.

In deze regeling worden nadere regels 
gesteld over de positie van de 
kleinverbruiker, het recht om te switchen van 
aanbieder en de stroometikettering. 
Daarnaast zijn nadere regels gesteld over de 
monitoring van de leverings- en 
voorzieningzekerheid.

Artikel 3, lid 7 (lidstaten waarborgen een hoog niveau van 
consumentenbescherming, m.n. met betrekking tot transparantie van 
contractsvoorwaarden, algemene informatie en mechanisme voor 
geschillenbeslechting. De lidstaten zorgen voor switchmogelijkheid)

Artikel 3, lid 5 (leverancierswissel)

Artikel 32 (derdentoegang)

Artikel 4 (lidstaten monitoren aangelegenheden betreffende 
voorzieningszekerheid)

Artikel 3, lid 9 (leveranciers verstrekken informatie bij de rekening en 
in promotiemateriaal betreffende de gebruikte energiebronnen)

Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers 
van elektriciteit en gas

2009/72/EG Artikel 3, lid 7 (lidstaten nemen passende maatregelen om 
eindafnemers te beschermen en voorzien in adequate waarborgen 
voor de bescherming van kwetsbare afnemers. De lidstaat definieert 
het begrip kwetsbare afnemers. De lidstaten waarborgen dat de 
rechten en verplichtingen met betrekking tot kwetsbare afnemers 
worden toegepast)

Artikelen in het besluit zijn noodzakelijk ter 
implementatie van de richtlijn.

De regeling definieert het begrip kwetsbare 
afnemers en voorziet in procedures die eerst 
moeten worden doorlopen en/of 
voorwaarden waaraan moet zijn voldaan, 
voordat tot afsluiting mag worden Artikel 3, lid 8 (lidstaten nemen passende maatregelen w.o. het 

75 
380 kV Energy Law



Nederlandse regelgeving Europese 
richtlijn

Europese voorschriften/doeleinden Noodzakelijke artikelen ter implementatie 
richtlijn

voorzien van steun in het kader van het sociale zekerheidsstelsel om 
te waarborgen dat kwetsbare afnemers van elektriciteit voorzien 
blijven) 

overgegaan. 

Regeling certificaten 
warmtekrachtkoppeling Elektriciteitswet 
1998

2004/8/EG Bijlage 3 (Methodologie voor de bepaling van het rendement van het 
warmtekrachtkoppelingsproces)

Artikelen in het besluit zijn niet noodzakelijk 
ter implementatie van de richtlijn.

De regeling ziet op het verstrekken van 
certificaten aan producenten die elektriciteit 
opwekken in een installatie voor 
warmtekrachtkoppeling. Deze certificaten 
hebben zij nodig voor het verkrijgen van 
subsidie, daarvoor dient de produktie-
installatie te voldoen aan bijlage 3 bij de 
Richtlijn.

Regeling evaluatie Elektriciteitswet 1998 en 
Gaswet

- - De regeling is niet noodzakelijk voor de 
implementatie van de richtlijn.

Op grond van artikel 41, lid 1, onderdeel e, 
van de richtlijn brengt de regulerende 
instantie jaarlijks verslag uit over de 
genomen maatregelen en behaalde 
resultaten voor elk van de in artikel 41, lid 1, 
genoemde taken. Om daarnaast om de vier 
jaar de algehele uitvoering van de 
energiewet- en regelgeving te evalueren, 
kan vanuit beleidsmatig perspectief 
wenselijk zijn, maar van een verplichting op 
grond van de richtlijn is geen sprake. 

Regeling garanties van oorsprong voor 
duurzame elektricteit

2009/72/EG Artikel 3, lid 9 ( de lidstaten zorgen ervoor dat elektriciteitsleveranciers 
op of bij de rekening en in promotiemateriaal voor de afnemers o.a. 
informatie verstrekken over het aandeel van elke energiebron in de 
totale brandstofmix en daarbij ten minste wordt verwezen naar 
bestaande referentiebronnen) 

De regeling dient volledig ter implementatie 
van de richtlijnen.

De regeling bevat bepalingen omtrent het 
verkrijgen van garanties van oorsprong voor 
duurzame elektriciteit. Daartoe zijn 
meetprotocollen vastgesteld, is bepaald 
onder welke voorwaarden garanties worden, 
afgegeven, de wijze waarop de 
garantiebeheerinstantie het gemiddelde 2009/28/EG Artikel 15 (garanties van oorsprong voor elektriciteit, verwarming en 
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koeling geproduceerd uit hernieuwbare bronnen) rendement vaststelt etc.

Regeling garanties van oorsprong voor 
elektriciteit opgewekt in een installatie voor 
hoogrenderende warmtekoppeling

2004/8/EG Artikel 5, lid 1 (lidstaten zorgen ervoor dat de oorsprong van 
elektriciteit uit hoogrenderende warmtekrachtkoppeling kan worden 
gegarandeerd volgens transparantie, objectieve en niet-
discriminerende criteria. De lidstaten zorgen ervoor, dat op verzoek 
van de producent een garantie van oorsprong kan worden afgegeven)

Artikelen in de regeling zijn noodzakelijk 
voor implementatie.

De regeling betreft de informatie die de 
garantiebeheerinstantie verstrekt aan de 
Minister en producenten van elektriciteit 
opgewekt in een installatie voor 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling of 
netbeheerders. In de regeling worden eisen 
gesteld aan het onderzoeken en meten van 
de installatie (meetprotocol, de wijze waarop 
wordt vastgesteld dat sprake is van een 
hoogrenderende WKK-installatie, het 
opstellen van meetrapportages etc).Voorts 
bevat de regeling voorschriften betreffende 
de inhoud van de garanties, de wijze van 
boeking van garanties, etc.

Met de regeling wordt uitvoering gegeven 
aan de richtlijn.

Artikel 5, lid 2 (de lidstaten kunnen een instantie aanwijzen die de 
garanties afgeeft)

Artikel 5, lid 3 (lidstaten voeren passende mechanismen in om ervoor 
te zorgen dat de afgegeven garanties nauwkeurig en betrouwbaar 
zijn)

Artikel 5, lid 5 (verplichte gegevens die moeten worden opgenomen in 
de garantie)

Artikel 6, lid 6 (lidstaten erkennen over en weer afgegeven garanties 
die in Artikel 5 van de richtlijn voldoen)

Bijlage II (berekening van elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling)

Bijlage III (methodologie voor de bepaling van het rendement van het 
warmtekrachtkoppelingsproces)

Regeling gegevensbeheer en afdracht 
elektriciteit en gas

2009/72/EG Artikel 37, lid 1, onderdeel p (de regulerende instantie waarborgt de 
toegang tot de verbruiksgegevens van de consument)

De regeling bepaalt enerzijds dat de 
voorwaarden bedoeld in artikel 54 van de E-
wet aan bepaalde eisen voldoen voor wat 
betreft het vastleggen, uitwisselen, 
gebruiken of bewaren van meetgegevens. 
Daarnaast schrijft de regeling voor op welke 
wijze de afdracht van leveranciers aan 
netbeheerders van de facturen met 
betrekking tot de bij de afnemers in rekening 
gebrachte kosten voor transport en levering 
dient plaats te vinden (laatstgenoemd 
onderdeel is nog niet in werking getreden). 

De regeling is deels noodzakelijk voor de 
implementatie van de richtlijn.
De regeling is gebaseerd op artikel 53 en het 
op dit moment nog niet in werking getreden 

Artikel 37, lid 1, onderdeel u (de regulerende instantie draagt bij tot de 
comptabiliteit van gegevensuitwisselingsprocessen)

Artikel 25, lid 3 (de distributiesysteembeheerder verstrekt de 
systeemgebruikers de informatie die zij voor een efficiënte toegang tot 
het systeem het gebruik ervan nodig hebben

Artikel 37, lid 3, onderdeel d (de regulerende instantie zorgt ervoor dat 
de door de netbeheerders aangerekende tarieven voor nettoegang 
een vergoeding omvatten voor neteigenaren voor netactiva en nieuwe 
investeringen)
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95cb, lid 6, van de Gaswet, en vloeit voort uit 
de introductie van het leveranciersmodel 
voor kleinverbruikers, waarbij 
kleinverbruikers een gecombineerde factuur 
voor transport- en levering ontvangen van 
hun leverancier. Dit maakt regels met 
betrekking tot gegevensbeheer noodzakelijk. 
Dit geldt te meer nu de “slimme” meters 
worden geïntroduceerd. Daarnaast bieden 
de regels met betrekking tot de afdracht de 
netbeheerders bescherming. Dit is 
noodzakelijk omdat deze bedrijven als 
gevolg van het leveranciersmodel voor hun 
inkomsten uit de kleinverbruikersmarkt 
afhankelijk worden van de leveranciers.
Voor zover de regeling bijdraagt aan de 
comptabiliteit van 
gegevensuitwisselingsprocessen past het 
binnen de kaders van de richtlijn. Voor het 
overige kan uit de richtlijn geen noodzaak 
voor deze regeling worden afgeleid.

Regeling houdende nadere regels ten 
aanzien van de invoer en uitvoer van 
elektriciteit

2009/72/EG Artikel 6 , lid 1 (lidstaten en regulerende instanties werken onderling 
samen met het doel hun nationale markten op een of meer regionale 
niveaus te integreren

Regeling is in strijd met de richtlijn.

Artikel 4 van de regeling bepaalt welke 
afnemers als “ in aanmerking komende 
afnemers” worden aangemerkt en derhalve 
elektriciteit mogen in- en uitvoeren. Dit zijn 
echter niet alle afnemers, zoals de richtlijn 
voorschrijft. De overige artikelen bevatten 
meldings- en rapportageverplichtingen voor 
de landelijk netbeheerder.

Artikel 33, lid 1 (lidstaten zien er op toe dat vanaf 1 juli 2007 alle 
afnemers als in aanmerking komende afnemers worden aangemerkt)

Regeling inzake tariefstructuren en 
voorwaarden elektriciteit

2009/72/EG Artikel 5 (regulerende instanties of lidstaten zorgen ervoor dat er 
technische voorschriften worden opgesteld voor het ontwerp en de 
exploitatie van productie-installaties, distributiesystemen, apparatuur 
van aangeslotenen etc.)

De regeling is noodzakelijk voor 
implementatie van de richtlijn en het 
bereiken van de doelstellingen van de 
richtlijn.

Op grond van Artikel 27 moeten de Artikel 32 (derdentoegang tegen bekendgemaakte, niet- 
discriminerende tarieven)
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gezamenlijke netbeheerders aan de Raad 
een voorstel voorleggen betreffende de door 
hen jegens afnemers te hanteren 
tariefstructuren. Op grond van artikel 31 
zenden de gezamenlijke netbeheerders aan 
de Raad een voorstel betreffende de 
voorwaarden die hanteren mbt onder meer, 
het voorzien van een aansluiting, de 
uitwisseling van gegevens en de 
waarborging van leveringszekerheid. De 
regeling bevat het kader voor deze tarieven 
en voorwaarden. Daarmee draagt de 
regeling bij aan het bereiken van redelijke, 
transparante en niet-discriminerende 
tarieven en voorwaarden, waardoor invulling 
wordt gegeven aan de richtlijn.

Artikel 37, lid 1, onderdeel a (regulerende instantie heeft tot taak 
transmissie- of distributietarieven of berekeningsmethoden vast te 
stellen of goed te keuren)

Artikel 37, lid 1, onderdeel h (regulerende instantie stelt normen en 
voorschriften voor de kwaliteit van diensten vast)

Artikel 37, lid 6 ( regulerende instantie stellen vast/keuren goed ten 
minste de methoden voor het berekenen of vastleggen van 
voorwaarden inzake o.a. aansluiting op het net incl. transmissie- en 
distributietarieven)

Artikel 37, lid 13 (lidstaten voorzien in geschikte en doelmatige 
mechanismen voor regulering)

Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer 
elektriciteit en gas

2009/72/EG Artikel 3, lid 10 (lidstaten nemen maatregelen o.a. ter verwezenlijking 
van doelstellingen inzake leveringszekerheid)

De regeling dient ter implementatie van de 
richtlijn.

De regeling bevat regels betreffende de 
betrouwbaarheid van netten. Daartoe zijn 
o.a. voorschriften opgenomen voor de 
registratie van kwaliteitsindicatoren, de 
beheersing van de kwaliteit van de 
transportdienst en de beschikbaarheid van 
voldoende transportcapaciteit. Met de 
registratie wordt invulling gegeven aan de 
informatiebehoefte en de 
monitoringsverplichtingen van de 
regulerende instantie.

Artikel 4 ( lidstaten zorgen ervoor dat aangelegenheden betreffende 
voorzieningszekerheid worden gemonitord)

Artikel 12, onderdeel a (de transmissiebeheerder zorgt ervoor dat op 
lange termijn kan worden voldaan aan een redelijke transportvraag)

Artikel 12, onderdeel c (transmissiebeheerder draagt bij aan 
leveringszekerheid)

Artikel 12, onderdeel d (transmissiebeheerder zorgt voor een 
betrouwbaar elektriciteitssysteem)

Artikel 25, lid 1 (verplichting distributiesysteembeheerder gelijk aan 12, 
lid 1, onderdeel a)

Artikel 37, lid 1, onderdeel b (de regulerende instantie zorgt ervoor dat 
netbeheerders hun verplichtingen ingevolge de richtlijn nakomen)

Artikel 37, lid 1, onderdeel h (regulerende instantie houdt toezicht op 
naleving en controleert eerder resultaten van de regels inzake 
zekerheid en betrouwbaarheid van het net)

Regeling meettarieven 2010 2009/72/EG Artikel 37, lid 1, onderdeel a (regulerende instantie heeft tot taak Regeling bevat noodzakelijke bepalingen ter 
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transmissie- of distributietarieven of berekeningsmethoden vast te 
stellen of goed te keuren)

implementatie van de richtlijn.

Regeling stelt regels vast voor de wijze van 
berekening van de meettarieven van 
netbeheerders

Artikel 32, lid 1 (lidstaten zorgen voor derdentoegang gebaseerd op 
bekendgemaakte tarieven de voor alle in aanmerking komende 
afnemers geleden en objectief en niet-discriminerend worden 
toegepast. De lidstaten zorgen ervoor dat deze tarieven of de hieraan 
ten grondslag liggende methoden worden goedgekeurd)

Regeling melding aanleg- of 
uitbreidingsinvesteringen

2009/72/EG Artikel 22, lid 9 (transmissiesysteembeheerder legt de regulerende 
instantie elk jaar een tienjarig net ontwikkelingsplan voor inc. de 
investeringen waartoe reeds besloten is)

Regeling bevat noodzakelijke bepalingen ter 
implementatie van de richtlijn.

De regeling bevat voorschriften over de 
wijze waarop investeringen moeten worden 
aangemeld voor goedkeuring en welke 
gegevens daarbij moeten worden 
aangeleverd.

Artikel 37, lid, onderdeel g (de regulerende instantie houdt toezicht op 
de investeringsplannen van de transmissiesysteembeheerders)

Artikel 37, lid 3, onderdeel c (de regulerende instantie keurt de 
investeringsplanning en het meerjarige netontwikkelingsplan van de 
systeembeheerder)

Regeling niet-bedrijfsmatige levering aan 
kleinverbruikers Elektriciteitswet 1998

2009/72/EG Bijlage I (voorschriften inzake consumentenbescherming w.o. 
verplichte onderdelen contract, voorafgaande bekendmaking 
voorwaarden en wijziging van voorwaarden, transparante informatie 
over prijzen en tarieven, transparante, eenvoudige en goedkope 
procedures klachtafhandeling etc.)

Regeling bevat noodzakelijke bepalingen ter 
implementatie van de richtlijn.

Op basis van deze regeling kan worden 
vastgesteld of er sprake is van levering aan 
kleinverbruikers anders dan bedrijfsmatig. 
Indien dit het geval is, dan is er geen 
leveringsvergunning verplicht. Hoewel 
gesteld kan worden dat het vereiste van een 
leveringsvergunning een nationale kop is, 
geldt dat niet voor deze regeling. Het 
onderscheid tussen bedrijfsmatige en niet-
bedrijfsmatige levering aan kleinverbruikers 
is nodig om te bepalen of al dan niet 
invulling moet worden gegeven aan de 
richtlijnbepalingen omtrent 
consumentenbescherming en bescherming 
van zwakkere afnemers.

Artikel 3, lid 7 (lidstaten waarborgen een hoog niveau van 
consumentenbescherming, m.n. met betrekking tot transparantie van 
contractsvoorwaarden, algemene informatie en mechanisme voor 
geschillenbeslechting. De lidstaten zorgen voor switchmogelijkheid)

Regeling vaststelling formulier melding 
toepassing rijkscoördinatieregeling op 
energie-infrastructuurprojecten

2009/72/EG Artikel 7 (lidstaten voeren een vergunningprocedure in voor nieuwe 
capaciteit. Indien lidstaten specifieke vergunningprocedures hebben 
opgesteld voor grote infrastructuurprojecten, dan passen zij deze 

Regeling dient ter implementatie richtlijn.

Regeling stelt een aanmeldingsformulier 
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overeenkomstig toe op energie-infrastructuurprojecten) vast waarmee energie-
infrastructuurprojecten moeten worden 
aangemeld. Hoewel een formulier op zich 
zelf niet nodig is om voor een 
vergunningprocedure maakt het in dit geval 
onderdeel hiervan uit. De wetgever maakt 
gebruik van de beleidsruimte die de richtlijn 
biedt.

Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling 
energie-infrastructuurprojecten

2009/72/EG Artikel 7 (lidstaten voeren een vergunningprocedure in voor nieuwe 
capaciteit. Indien lidstaten specifieke vergunningprocedures hebben 
opgesteld voor grote infrastructuurprojecten, dan passen zij deze 
overeenkomstig toe op energie-infrastructuurprojecten)

Uitvoeringsbesluit dient ter implementatie 
richtlijn.

Uitvoeringsbesluit bepaalt welke besluiten 
betreffende de aanleg of uitbreiding van 
installaties en netten als besluit in de zin van 
Artikel 3.35, eerste lid, onderdeel b, van de 
WRO worden aangemerkt, zodat zij onder 
de rijkscoördinatieregeling vallen. Dit ten 
behoeve van de stroomlijning en verkorting 
van procedures, zodat projecten sneller 
gerealiseerd kunnen worden

Uitvoeringsbesluit tegemoetkoming 
capaciteitstarief

2009/72/EG n.v.t. Uitvoeringsbesluit is niet noodzakelijk voor 
implementatie richtlijn.

Uitvoeringsbesluit bevat een forfaitaire 
regeling op basis waarvan een 
tegemoetkoming wordt vergoed aan 
afnemers die onevenredig nadeel 
ondervinden van de invoering van het 
capaciteitsafhankelijk transporttarief.

Vaststelling tariefdragers tarieven transport 
en levering elektriciteit

2009/72/EG Artikel 37, lid 1, onderdeel a (regulerende instantie stelt de 
transmissie- of distributietarieven of berekeningsmethoden goed, of 
stelt deze vast)

Vaststellingsbesluit dient ter implementatie 
van richtlijn.

Het besluit stelt de tariefdragers voor het 
transportafhankelijk element vast
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Besluit aanleg 
infrastructuur

2009/73/EG Artikel 3, lid 7 (lidstaat treft maatregelen o.m. in het kader van 
de leveringszekerheid voor aanleg van noodzakelijke 
infrastructuur)

Dit besluit schept een bevoegdheid voor colleges van burgemeester en 
wethouders om  te bepalen of de aanleg van de energie-infrastructuur bij 
grote woningbouwprojecten al dan niet dient plaats te vinden door middel 
van een openbare procedure. 

Alle artikelen van het Besluit aanleg infrastructuur zijn noodzakelijk. 
De netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de aanleg van netten (artikel 
7a van de G-wet). De nakoming van deze verantwoordelijkheid kan worden 
belemmerd door eigendomsrechten op de gronden waarin de netten 
moeten worden aangelegd.
Daarnaast hebben gemeenten bij grote bouwlocaties belang bij de aanleg 
van de infrastructuur en is het daarom noodzakelijk dat zij daartoe zelf 
kunnen overgaan door middel van openbare aanbesteding op basis van dit 
besluit. Op deze wijze kan een betrouwbare, duurzame doelmatige en 
milieuhygiënisch verantwoorde infrastructuur worden gerealiseerd.

Artikel 13, lid 1 (de transmissiesysteembeheerder is 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling onder economische 
voorwaarden van een veilig, betrouwbaar en efficiënt 
transmissienet, om een open markt te waarborgen en met 
inachtneming van het milieu)

Artikel 13, lid 4 (de lidstaat kan verlangen dat 
transmissiesysteembeheerders voldoen aan minimumnormen 
voor de ontwikkeling van het transmissiesysteem)

Artikel 25, lid 1 (elke distributiesysteembeheerder is 
verantwoordelijk o.a. voor het ontwikkelen onder economische 
voorwaarden in zijn gebied van een veilig, betrouwbaar en 
efficiënt systeem, met inachtneming van het milieu en energie-
efficiëntie)

Artikel 40d (lidstaat draagt op de meest kosteneffectieve manier 
bij aan de ontwikkeling van veilige, betrouwbare en efficiënte 
niet-discriminerende systemen)

Artikel 40g (bevorderen van daadwerkelijke mededinging) 

Besluit financieel 
beheer netbeheerder

2009/73/EG Artikel 13, eerste lid, onder a (de netbeheerder zorgt voor 
afdoende middelen om aan de dienstverleningsverplichtingen 
te kunnen voldoen)

In dit besluit worden eisen gesteld aan het financieel beheer van een 
netbeheerder om hiermee te verzekeren dat en netbeheerder niet te grote 
financiële risico's loopt en zodoende altijd zijn wettelijke taken kan 
uitvoeren.

Alle artikelen van het Besluit financieel beheer netbeheerder zijn 
noodzakelijk.
Het besluit dient ter uitvoering van artikel 18a van de E-wet en artikel 10e 
van de Gaswet.

Artikel 18, lid 2 (De transmissiesysteembeheerder zorgt ervoor 
dat hij op elk moment beschikt over de nodige middelen om de 
transmissiefunctie naar behoren en efficiënt uit te voeren en om 
een efficiënt, veilig en rendabel transmissiesysteem te 
ontwikkelen en te onderhouden)

Artikel 41, lid 1, onderdeel b (regulerende instantie ziet erop toe 
dat netbeheerders aan hun verplichtingen ingevolge de richtlijn 
voldoen)

Besluit kostenverhaal 2009/73/EG Nationale kop. De regels in dit Besluit hebben betrekking op de door de Minister van 
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energie Economische Zaken vast te stellen vergoedingen die ingevolge artikel 85 
van de E-wet en artikel 64 van de G-wet verschuldigd zijn voor activiteiten, 
verricht ter uitvoering van deze wetten.

Het besluit bevat geen noodzakelijke artikelen ter implementatie van de 
richtlijn. 
Het besluit dient als basis voor de berekening van aan de Minister en de 
NMa verschuldigde leges voor bepaalde beschikkingen (ontheffingen, 
adviezen aan de Minister ihkv instemming met aanwijzing netbeheerder, 
leveringsvergunningen).

Besluit 
leveringszekerheid 
Gaswet

2009/73/EG Artikel 3, lid 2 en 3 (lidstaten mogen aan gasbedrijven 
openbare dienstverplichtingen opleggen die betrekking kunnen 
hebben op o.a. leverings- en voorzieningszekerheid )

Dit besluit geeft regels voor de leveringszekerheid van kleinverbruikers.

Het Besluit leveringszekerheid Gaswet bevat noodzakelijke artikelen ter 
implementatie van de richtlijn.
Het besluit dient ter uitvoering van de artikel 18a van de E-wet en de 
artikelen 10a, lid 4 en  47, lid 2, van de Gaswet. Het besluit heeft enerzijds 
tot doel dat de kleinverbruiker ook bij extreem koude 
weersomstandigheden verzekerd is van gaslevering (“pieklevering”). 
Anderzijds heeft het besluit tot doel om leveringsonderbrekingen bij 
kleinverbruikers te voorkomen als gevolg van het wegvallen van een 
vergunninghoudende leverancier. Deze AMvB moet bovenop de eisen die 
aan het verkrijgen van een leveranciersvergunning worden gesteld extra 
zekerheid bieden voor kleinverbruikers. Daartoe bevat het besluit een 
procedure voor de intrekking van de leveranciersvergunning als gevolg van 
een faillissement, die leveringsonderbreking bij kleinverbruikers voorkomt 
door de kleinverbruiker onder te brengen bij een andere vergunninghouder. 
Deze procedure waarborgt de leveringszekerheid.

Artikel 3, lid 3 (lidstaten nemen passende maatregelen ter 
bescherming van eindafnemers, in het bijzonder kwetsbare 
afnemers)

Besluit milieutaak 
gasbedrijven Gaswet

2009/73/EG Artikel 3, lid 2  (lidstaten mogen gasbedrijven verplichtingen 
opleggen die onder meer betrekking kunnen hebben op milieu-
bescherming, waaronder energie-efficiëntie).

Dit besluit regelt de milieutaak van gasbedrijven. Gasbedrijven zijn verplicht 
jaarlijs informatie aan eindafnemers te verstrekken over hun gasverbruik en 
tarieven, alsmede over mogelijkheden tot energiebesparing. Daarnaast 
worden er eisen geteld aan de rapportage die de gasbedrijven tweejaarlijks 
moeten doen over de uitvoering van hun milieutaak.

Alle artikelen van het Besluit milieutaak gasbedrijven Gaswet zijn 
noodzakelijk voor de implementatie van de richtlijn.
Het besluit is deels rechtstreeks gebaseerd op artikel 3, lid 2 van de richtlijn 
en deels op artikel 40 van de Gaswet. De Gaswet verplicht bedrijven, die 

Artikel 41, lid 1, onderdeel q (de regulerende instantie 
waarborgt dat afnemers toegang hebben tot 
verbruiksgegevens)
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een bepaalde minimumhoeveelheid gas leveren, om de Minister eenmaal 
in de twee jaar te melden op welke wijze zij hebben bevorderd dat gas door 
henzelf en door de afnemers op een doelmatige en milieuhygienische wijze 
wordt gebruikt. De in artikel 40, lid 2, van de Gaswet neergelegde 2-
jaarlijkse meldplicht is als zodanig een nationale kop ten opzichte van de 
richtlijn.

Besluit vergunning 
levering gas aan 
kleinverbruikers

2009/73/EG Nationale kop Dit besluit heeft betrekking op de levering van gas aan kleinverbruikers. 
Het besluit bepaalt bij wie een dergelijke vergunning moet worden 
ingediend en welke gegevens de aanvraag dient te bevatten. Daarnaast 
geeft het besluit de criteria waaraan wordt getoetst bij de beoordeling of de 
vergunning kan worden verleend.

Het besluit bevat geen noodzakelijke artikelen ter implementatie van de 
richtlijn.
Het besluit dient ter uitwerking van de artikelen 43 tot en met 47 van de G-
wet, waarin is bepaald dat het verboden is om zonder vergunning gas te 
leveren aan zgn. kleinverbruikers. Deze vergunningplicht is in 
overeenstemming met artikel 4, lid 2 van de richtlijn (lidstaten mogen 
toestemming vereisen voor de levering van aardgas door middel van een 
vergunningstelsel), en past ook binnen het kader van artikel 3, lid 2 en 3 
(lidstaten mogen aan gasbedrijven openbare dienstverplichtingen opleggen 
die betrekking kunnen hebben op o.a. leverings- en voorzieningszekerheid 
en nemen passende maatregelen ter bescherming van eindafnemers, in 
het bijzonder kwetsbare afnemers). De richtlijn stelt het echter niet verplicht 
om de levering van gas afhankelijk te maken van een vergunning. In 
zoverre kan gesteld worden dat er sprake is van een nationale kop.

Besluit uitoefening 
taken ex art. 52a van 
de Gaswet

2009/73/EG Nationale kop In het besluit worden de taken die de Minister van E&I ingevolge artikel 52a 
van de Gaswet heeft aan de landelijk netbeheerder gedelegeerd. 

Het besluit is niet noodzakelijk voor de implementatie van de richtlijn. 
De Minister heeft uit praktische overwegingen een deel van zijn 
toezichthoudende taken gedelegeerd. Artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, 
van de Gaswet biedt hem daartoe de mogelijkheid. Artikel 41, lid 2 van de 
richtlijn biedt ook de mogelijkheid om bepaalde toezichtstaken door andere 
instanties dan de regulerende instantie te laten uitvoeren. Van een 
verplichting op grond van de richtlijn is echter geen sprake.

Uitvoeringsbesluit 
rijkscoördinatie-

2009/73/EG Artikel 7 (lidstaten voeren een vergunningprocedure in voor 
nieuwe capaciteit. Indien lidstaten specifieke 

In dit besluit worden voor de verschillende categorieen energie-
infrastructuurprojecten waarop de rijkscoordinatieregeling van toepassing is 
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regeling energie-
infrastructuurprojecten

vergunningprocedures hebben opgesteld voor grote 
infrastructuurprojecten, dan passen zij deze overeenkomstig 
toe op energie-infrastructuurprojecten)

de besluiten aangewezen die onder de zogenoemde uitvoeringsmodule 
vallen. Het betreft de aanleg/uitbreiding van elektriciteitsproductie-
installaties, delen van het landelijk hoogspanningsnet, delen van het 
landelijk gastransportnet, bepaalde landsgrensoverschrijdende 
gastransportnetten, bepaalde LNG-installaties en bepaalde 
mijnbouwwerken,

Uitvoeringsbesluit dient ter implementatie richtlijn.

Uitvoeringsbesluit bepaalt welke besluiten betreffende de aanleg of 
uitbreiding van installaties en netten als besluit in de zin van Artikel 3.35, 
eerste lid, onderdeel b, van de WRO worden aangemerkt, zodat zij onder 
de rijkscoördinatieregeling vallen. Dit ten behoeve van de stroomlijning en 
verkorting van procedures, zodat projecten sneller gerealiseerd kunnen 
worden

Regeling afnemers en 
monitoring 
Elektriciteitswet 1998 
en Gaswet

2009/73/EG Artikel 3, lid 3 (lidstaten waarborgen een hoog niveau van 
consumentenbescherming, m.n. met betrekking tot 
transparantie van contractsvoorwaarden, algemene informatie 
en mechanisme voor geschillenbeslechting. De lidstaten zorgen 
voor switchmogelijkheid)

In deze regeling worden nadere regels gesteld over de positie van de 
kleinverbruiker, het recht om te switchen van aanbieder en de 
stroometikettering. Daarnaast zijn nadere regels gesteld over de monitoring 
van de leverings- en voorzieningszekerheid.

Het besluit bevat noodzakelijke artikelen ter implementatie van de richtlijn.
Het besluit dient ter uitwerking van artikel 17a van de Gaswet 
(leverancierswissel), artikel 52a van de Gaswet (monitorplicht t.a.v. de 
leverings- en voorzieningszekerheid, en artikel 52b van de Gaswet 
(consumentenbescherming). 

Artikel 3, lid 6 (lidstaten zorgen ervoor dat een afnemer binnen 
drie weken van leverancier kan veranderen en dat een afnemer 
gerechtigd is verbruiksgegevens te ontvangen)

Artikel 3, lid 7 (lidstaten nemen passende maatregelen onder 
meer ter bevordering van de leverings- en 
voorzieningszekerheid, in voorkomend geval met 
gebruikmaking van alle bestaande nationale en communautaire 
instrumenten, voor onderhoud en aanleg van de noodzakelijke 
netinfrastructuur).

Artikel 5 (lidstaten monitoren aangelegenheden betreffende 
voorzieningszekerheid)

Regeling afsluiten 
elektriciteit en gas van 
kleinverbruikers 

2009/73/EG Artikel 3, lid 4 (lidstaten nemen passende maatregelen om 
eindafnemers te beschermen en voorzien in adequate 
waarborgen voor de bescherming van kwetsbare afnemers)

Deze regeling heeft tot doel te voorkomen dat kleinverbruikers in de 
winterperiode worden afgesloten (afsluitverbod). Tevensheeft de regeling 
tot doel het oplopen van betalingsachterstanden bij een kleinverbruiker te 
voorkomen.

Artikelen in het besluit zijn noodzakelijk ter implementatie van de richtlijn.

Artikel 3, lid 5 (lidstaten nemen passende maatregelen, onder 
meer om te waarborgen dat kwetsbare afnemers van gas 
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voorzien blijven) De regeling definieert het begrip kwetsbare afnemers (kleinverbruiker) en 
voorziet in procedures die eerst moeten worden doorlopen en/of 
voorwaarden waaraan moet zijn voldaan, voordat tot afsluiting mag worden 
overgegaan. 

Regeling 
kwaliteitsaspecten 
netbeheer elektriciteit 
en gas

2009/73/EG Artikel 3, lid 2 (lidstaten mogen aan gasbedrijven openbare 
dienstverplichtingen opleggen o.a. betreffende 
leveringszekerheid)

Deze regels zien op de betrouwbaarheid van netten, in het bijzonder op de 
registratie van kwaliteisindicatoren, de beheersing van de kwaliteit van de 
transportdienst, en de beschikbaarheid van voldoende transportcapaciteit.

De regeling dient in zijn geheel ter implementatie van de richtlijn.
De regeling dient onder meer ter uitwerking van de artikelen 8 en 35a van 
de Gaswet. Met de registratie wordt invulling gegeven aan de 
informatiebehoefte en de monitoringsverplichtingen van de regulerende 
instantie.

Artikel 5 (monitoren van de leverings- en 
voorzieningszekerheid)

Artikel 13, lid 4 (van transmissiesysteembeheerders kan 
worden verlangd dat zij voldoen aan minimumnormen voor het 
onderhoud en de ontwikkeling van het transmissiesysteem)

Artikel 25, lid 2 (de distributiesysteembeheerder mag niet 
tussen – categorieën van – systeemgebruikers discrimineren)

Artikel 41, lid 1, onderdeel e (regulerende instantie zorgt ervoor 
dat netbeheerders hun verplichtingen ingevolge de richtlijn 
nakomen

Artikel 41, lid 1, onder h (regulerende instantie houdt toezicht 
op naleving en controleert eerdere resultaten van de regels 
inzake zekerheid en betrouwbaarheid van het net)

Artikel 41, lid 1, onderdeel m (regulerende instantie heeft tot 
taak toezicht te houden op de tijd die systeembeheerders nodig 
hebben om onder meer herstellingen uit te voeren.

Regeling inzake 
tariefstructuren en 
voorwaarden gas

2009/73/EG Artikel 3, lid 2 (lidstaten mogen aan gasbedrijven openbare 
dienstverplichtingen opleggen o.a. betreffende 
leveringszekerheid)

Deze regeling stelt eisen aan de tariefstructuren en voorwaarden voor het 
gastransport. Daarbij gaat het om de opbouw van de tarieven voor 
transport van gas, de voorwaarden voor wat betreft de aansluiting en de 
administratie daarvan, en om de voorwaarden met betrekking tot het 
transport en het in werking hebben van de gastransportnetten. De regeling 
bevat verder een compensatieregeling voor niet-voorziene onderbrekingen 
van het transport van gas en stelt  voorwaarden aan het meten. 
De regeling dient in zijn geheel ter implementatie van de richtlijn.
De regeling dient ter uitwerking van de artikelen 12 en 14 van de Gaswet. 
Met de regeling wordt bereikt dat de voorwaarden en tarieven die door de 
gasbedrijven worden gehanteerd objectief, transparant en niet-
discriminerend zijn. De compensatieregeling is een stimulans om de 

Artikel 5 (monitoren van de leverings- en 
voorzieningszekerheid)

Artikel 8 (technische veiligheidscriteria en voorschriften)

Artikel 13, lid 3 en artikel 25, lid 5 (balanceringstarieven dienen 
objectief, transparant en niet-discriminerend te zijn)

Artikel 32, lid 1 (lidstaten dragen zorg voor de invoering van 
een systeem waarbij derdentoegang wordt verzekerd op grond 
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van vooraf goedgekeurde en bekendgemaakte tarieven) leverings- en voorzieningszekerheid te verbeteren.

Artikel 41, eerste lid, onderdeel a (de regulerende instantie 
heeft tot taak de transmissie- of distributietarieven of de 
berekeningsmethodes hiervoor, vast te stellen of goed te 
keuren)

Artikel 41, lid 6 (de regulerende instanties zijn bevoegd om de 
methodes voor het berekenen van of het tot stand komen van 
voorwaarden vast te stellen of voor hun inwerkingtreding goed 
te keuren. Hierbij gaat het om de aansluiting op en toegang tot 
nationale netten, inclusief de transmissie- en distributietarieven, 
de voorwaarden en tarieven voor toegang van LNG-installaties, 
de verstrekking van balanceringsdiensten, en de toegang tot 
grensoverschrijdende infrastructuren) 

Artikel 41, lid 7 (de methoden of voorwaarden worden 
gepubliceerd)

Artikel 41, lid 8 (bij de vaststelling of goedkeuring van de 
tarieven zorgen de lidtstaten voor passende stimulansen ter 
verbetering van de efficiëntie, de marktintegratie en de 
leverings- en voorzieningszekerheid)

Regeling melding 
aanleg- of 
uitbreidingsinvestering

2009/73/EG Artikel 13 (de transmissiesysteembeheerder  heeft o.a. de 
verantwoordelijkheid om  met de ontwikkeling van het 
transmissienet een open markt te waarborgen en moet 
zorgdragen voor afdoende middelen om aan de 
dienstverlenings-verplichtingen te voldoen)

De regeling bevat voorschriften over de wijze waarop investeringen moeten 
worden aangemeld en welke gegevens daarbij moeten worden 
aangeleverd. Het gaat om investeringen waarop de 
Rijkscoördinatieregeling niet van toepassing is. 

De regeling bevat noodzakelijke bepalingen ter implementatie van de 
richtlijn.
De regeling is een uitwerking van artikel 39f. Investeringen die voldoen aan 
het noodzakelijkheidscriterium worden verrekend in de transporttarieven. 
Met deze procedure wordt voor de netbeheerder snel inzichtelijk of en hoe 
hij de financiële lasten van een investering kan dragen hetgeen in het 
belang is van een goede leverings- en voorzieninszekerheid en een goede 
marktwerking. Daarnaast kan de regulerende instantie op deze wijze goed 
monitoren of een netbeheerder nog over voldoende middelen beschikt om 
zijn functie naar behoren uit te voeren en of de netbeheerder op een 
efficiënte, veilige en rendabele wijze zijn net ontwikkelt en onderhoudt.

Artikel 13, eerste lid, onder a (de netbeheerder zorgt voor 
afdoende middelen om aan de dienstverleningsverplichtingen 
te kunnen voldoen)

Artikel 18, lid 2 (De transmissiesysteembeheerder zorgt ervoor 
dat hij op elk moment beschikt over de nodige middelen om de 
transmissiefunctie naar behoren en efficiënt uit te voeren en om 
een efficiënt, veilig en rendabel transmissiesysteem te 
ontwikkelen en te onderhouden)

Artikel 41, lid 1, onderdeel b (regulerende instantie ziet erop toe 
dat netbeheerders aan hun verplichtingen ingevolge de richtlijn 
voldoen)
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Artikel 41, lid 1, onderdeel g (de lidstaat houdt toezicht op de 
investeringsplannen van de transmissiesysteembeheerders)

Artikel 41, lid 8 (bij de vaststelling of goedkeuring van de 
tarieven zorgen de lidtstaten voor passende stimulansen ter 
verbetering van de efficiëntie, de marktintegratie en de 
leverings- en voorzieningszekerheid)

Regeling evaluatie 
Elektriciteitswet 1998 
en Gaswet

2009/73/EG Nationale kop Deze regeling geeft een aantal regels waaraan de wettelijke vierjaarlijkse 
evaluatie van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998 moet voldoen. 

De regeling is niet noodzakelijk voor de implementatie van de richtlijn.
Op grond van artikel 41, lid 1, onderdeel e, van de richtlijn brengt de 
regulerende instantie jaarlijks verslag uit over de genomen maatregelen en 
behaalde resultaten voor elk van de in artikel 41, lid 1, genoemde taken. 
Om daarnaast om de vier jaar de algehele uitvoering van de energiewet- 
en regelgeving te evalueren, kan vanuit beleidsmatig perspectief wenselijk 
zijn, maar van een verplichting op grond van de richtlijn is geen sprake. 

Regeling 
gegevensbeheer en 
afdracht elektriciteit en 
gas

2009/73/EG Deels nationale kop De regeling bepaalt enerzijds dat de voorwaarden bedoeld in artikel 22 van 
de Gaswet aan bepaalde eisen voldoen voor wat betreft het vastleggen, 
uitwisselen, gebruiken of bewaren van meetgegevens. Daarnaast schrijft 
de regeling voor op welke wijze de afdracht van leveranciers aan 
netbeheerders van de facturen met betrekking tot de bij de afnemers in 
rekening gebrachte kosten voor transport en levering dient plaats te vinden 
(laatstgenoemd onderdeel is nog niet in werking getreden). 

De regeling is deels noodzakelijk voor de implementatie van de richtlijn.
De regeling is gebaseerd op artikel 21 en het op dit moment nog niet in 
werking getreden 44b, lid 5, van de Gaswet, en vloeit voort uit de 
introductie van het leveranciersmodel voor kleinverbruikers, waarbij 
kleinverbruikers een gecombineerde factuur voor transport- en levering 
ontvangen van hun leverancier. Dit maakt regels met betrekking tot 
gegevensbeheer noodzakelijk. Dit geldt te meer nu de “slimme” meters 
worden geïntroduceerd. Daarnaast bieden de regels met betrekking tot de 
afdracht de netbeheerders bescherming. Dit is noodzakelijk omdat deze 
bedrijven als gevolg van het leveranciersmodel voor hun inkomsten uit de 
kleinverbruikersmarkt afhankelijk worden van de leveranciers.
Voor zover de regeling bijdraagt aan de comptabiliteit van 
gegevensuitwisselingsprocessen past het binnen de kaders van de richtlijn. 
Voor het overige kan uit de richtlijn geen noodzaak voor deze regeling 

Artikel 41, lid 1, onderdeel u  (de regulerende instantie draagt 
bij aan de comptabiliteit van gegevensuitwisselingsprocessen)
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worden afgeleid.

Regeling vaststelling 
formulier melding 
toepassing 
rijkscoördinatieregelin
g op energie-
infrastructuurprojecten

2009/73/EG Artikel 7 (lidstaten voeren een vergunningprocedure in voor 
nieuwe capaciteit. Indien lidstaten specifieke 
vergunningprocedures hebben opgesteld voor grote 
infrastructuurprojecten, dan passen zij deze overeenkomstig 
toe op energie-infrastructuurprojecten)

Regeling dient ter implementatie richtlijn.

Regeling stelt een aanmeldingsformulier vast waarmee energie-
infrastructuurprojecten moeten worden aangemeld. 

Regeling toegang tot 
LNG-installaties

2009/73/EG Artikel 32, lid 1 (de lidstaten dragen zorg voor de invoering van 
een systeem voor toegang van derden tot onder meer LNG-
installaties, gebaseerd op bekendgemaakte tarieven. De 
regulerende instantie is verantwoordelijk voor de goedkeuring 
van de tarievenmethoden en besluiten)

Deze regeling voorziet in een systematiek voor de bepaling van de tarieven 
en regels over de voorwaarden voor de toegang tot LNG-installaties. 

De regeling dient in zijn geheel ter implementatie van de richtlijn.
De regeling is een uitwerking van artikel 13 van de Gaswet, dat bepaalt dat 
bij ministeriële regeling regels worden gesteld met betrekking tot de 
berekeningssystematiek van de tarieven en voorwaarden tot LNG-
installaties. Met de regeling wordt beoogd dat de voorwaarden en tarieven 
die voor de toegang van LNG-installaties worden gehanteerd objectief, 
transparant en niet-discriminerend zijn.

Artikel 41, lid 6 (de regulerende instanties zijn bevoegd om de 
methodes voor het berekenen van of het tot stand komen van 
voorwaarden voor toegang van LNG-installaties vast te stellen) 

Regeling 
zekerheidsstelling 
voor de levering van 
gas aan 
vergunninghouders

2009/73/EG Artikel 3, lid 5 (lidstaten zien erop toe dat er geen onnodige 
administratieve belemmeringen zijn voor de toegang van 
derden)

Deze regeling stelt een maximum aan de zekerheid die gasleveranciers 
aan een vergunninghouder kunnen vragen.

De regeling is noodzakelijk voor de implementatie van de richtlijn.
De regeling is een uitwerking van artikel 66c van de Gaswet en beoogt de 
toetredingsdrempel tot de gasmarkt te verkleinen. De regeling draagt 
daarmee bij aan de ontwikkeling van de markt. 
De richtlijn spreekt ihkv derdentoegang alleen van vooraf goedgekeurde en 
bekendgemaakte tarieven (art. 32, lid 1). 

Aanwijzingsbesluit 
ambtenaren NMa 
alsmede 
Staatstoezicht op de 
Mijnen als 
toezichthouders

2009/73/EG Artikel 41 (taken en bevoegdheden van de regulerende 
instantie)

Dit besluit regelt de aanwijzing van toezichthoudende ambtenaren op de 
naleving van het bepaalde bij of krachtens de Gaswet. Toezichthoudende 
ambtenaren zijn ambtenaren van de Energiekamer van de NMa en, voor 
een specifiek aspect (veligheid), ambtenaren van het Staatstoezicht op de 
Mijnen.

De regeling is noodzakelijk om de richtlijn te kunnen implementeren.

De regeling is een uitwerking van artikel 59 van de Gaswet, en regelt welke 
ambtenaren bevoegd zijn toezicht te houden op de naleving van de 
Gaswet- en regelgeving.
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Uitvoeringsregeling 
Gaswet

2009/73/EG Artikel 3, lid 4 (lidstaten nemen passende maatregelen om 
eindafnemers te beschermen en voorzien in adequate 
waarborgen voor de bescherming van kwetsbare afnemers)

Deze regeling bevat regels ten aanzien van de vaststelling van het jaarlijks 
gasverbruik om te bepalen of sprake is van levering aan kleinverbruikers 
en van levering aan niet-bedrijfsmatige levering van gas aan 
kleinverbruikers.

De regeling bevat noodzakelijke bepalingen ter implementatie van de 
richtlijn.
De regeling is gebaseerd op artikel 43, derde lid van de Gaswet. Op basis 
van deze regeling kan worden vastgesteld of er sprake is van levering aan 
kleinverbruikers anders dan bedrijfsmatig. Indien dit het geval is, dan is er 
geen leveringsvergunning verplicht. Hoewel gesteld kan worden dat het 
vereiste van een leveringsvergunning een nationale kop is, geldt dat niet 
voor deze regeling. Het onderscheid tussen bedrijfsmatige en niet-
bedrijfsmatige levering aan kleinverbruikers is nodig om te bepalen of al 
dan niet invulling moet worden gegeven aan de richtlijnbepalingen omtrent 
consumentenbescherming en zwakke afnemers.

Artikel 3, lid 5 (lidstaten nemen passende maatregelen, onder 
meer om te waarborgen dat kwetsbare afnemers van gas 
voorzien blijven) 

Artikel 3, lid 7 (lidstaten waarborgen een hoog niveau van 
consumenten-bescherming, m.n. met betrekking tot 
transparantie van contractsvoorwaarden, algemene informatie 
en mechanisme voor geschillenbeslechting. De lidstaten zorgen 
voor switchmogelijkheid)

Artikel 3, lid 9 (lidstaten dragen zorg voor 
consumentenvoorlichting)

Artikel 41, lid 1, onderdeel o (lidstaat ziet erop toe dat de in 
bijlage I genoemde maatregelen ter bescherming van de 
consument doeltreffend zijn en gehandhaafd worden

Artikel 41, lid 1, onderdeel q (lidstaat ziet erop toe dat 
consument toegang heeft tot zijn verbruiksgegevens)

Bijlage I (voorschriften inzake consumentenbescherming w.o. 
verplichte onderdelen contract, voorafgaande bekendmaking 
voorwaarden en wijziging van voorwaarden, transparante 
informatie over prijzen en tarieven, transparante, eenvoudige 
en goedkope procedures klachtafhandeling, etc.)

90 
380 kV Energy Law



Bijlage E Afwijkingen en aanvullingen in de E&G-wet ten opzichte van nationale generieke wetten (spiegelbeeldig overzicht)

E1. Boek 2 van het Burgerlijk wetboek

E-wet Gaswet Inhoud Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek

Aanvulling/
Afwijking/
Dubbeling

Motivering PG voor aanvulling/afwijking

Artikel 11, 
lid 2, 
onderdeel 
c

Artikel 3, 
lid 2, 
onderdeel 
c

De statuten van de 
netbeheerder bepalen in 
afwijking van Artikel 2:129, lid 
3, of Artikel 2:239, lid 3, BW 
voor zover het besluiten als 
bedoeld in Artikel 2:164, lid 1, 
of Artikel 2:274, lid 1, BW 
betreft, dat deze aan 
goedkeuring van de raad van 
commissarissen zijn 
onderworpen

Artikel 2:219, lid 3, BW (Besluiten 
van de NV kunnen alleen aan 
goedkeuring van een orgaan van 
de NV worden onderworpen 
krachtens de statuten)

Afwijking Afwijking: artikel 2:164, lid 1, en 2:274, lid 1, BW gelden alleen voor de 
grote NV's en BV's.

Deze eisen strekken ertoe een onafhankelijk functioneren van de 
netbeheerder te bevorderen. (Kamerstukken II, 30 212. 2004-2005, nr. 3, 
p. 57)Artikel 2:239, lid 3 , BW (idem 

voor BV)

Artikel 2:164, lid 1, BW (besluiten 
van de NV die aan goedkeuring 
van de raad van commissarissen 
zijn onderworpen)

Artikel 2:274, lid 1, BW (idem 
voor BV)

 - Artikel 3a, 
onderdeel 
c

De statuten van de landelijk 
netbeheerder bepalen dat ten 
minste de besluiten, bedoeld 
in Artikel 2:164, lid 1, of 
2:174, lid 1, BW aan 
goedkeuring van de raad van 
commissarissen zijn 
onderworpen.

Artikel 2:164, lid 1, BW (besluiten 
van de NV die aan goedkeuring 
van de raad van commissarissen 
zijn onderworpen)

Afwijking Afwijking: artikel 2:164, lid 1, en 2:274, lid 1, BW gelden alleen voor de 
grote NV's en BV's.

Geen motivatie in PG, maar voorgaande motivering geldt ook hier.

Artikel 2:274, lid 1, BW (idem 
voor BV)

Artikel 
11a, lid 1

- Van toepassing verklaring 
Artikel 2:158 t/m 2:164, of 
2:268 t/m 2:274 BW ten 
aanzien van landelijk 
netbeheerder.

Artikel 2:158 t/ 2:164 BW (regelt 
de instelling van, eisen aan en 
bevoegdheden van de raad van 
commissarissen van een NV)

Afwijking Afwijking van het BW ten aanzien van grote NV's en BV's.

Geen motivatie in PG, maar voorgaande motivering geldt ook hier.

Artikel 2:268 t/m 2:274 BW (idem 
voor BV) 

Artikel 
11a, lid 5 
en 6

Artikel 3a, 
lid 2 en 3

Raad van commissarissen 
van de rechtspersoon 
waarvan de landelijk 

Artikel 2:164, lid 1, BW (besluiten 
van de NV die aan goedkeuring 
van de raad van commissarissen 

Afwijking Afwijking van het BW ten aanzien van grote NV's en BV's.

Geen motivatie in PG, maar voorgaande motivering geldt ook hier.
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E-wet Gaswet Inhoud Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek

Aanvulling/
Afwijking/
Dubbeling

Motivering PG voor aanvulling/afwijking

netbeheerder een 
afhankelijke maatschappij is, 
beschikt over bevoegdheden 
bedoeld in Artikel 2:164, lid 1, 
of 2:274, lid 1, BW)

zijn onderwerpen)

Artikel 2:274, lid 1, BW (Idem 
voor BV)

E2. Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek

E-wet Gaswet Inhoud Boek 6 van het Burgerlijk 
Wetboek

Aanvulling/
Afwijking/
Dubbeling

Motivering PG voor aanvulling/afwijking

Artikel 
26a, lid 2

Artikel 14, 
lid 4

Voorwaarden bedoeld in 
artikel 6:236 en 6:237 BW 
worden vermoed niet redelijk 
te zijn.

Artikel 6:236 BW (“zwarte lijst” 
van onredelijk bezwarende 
bedingen)

Afwijking E-wet stelt dat voorwaarden die volgens het BW onredelijk bezwarend zijn 
(tussen bedrijfsmatige gebruiker en consument) vermoed worden 
onredelijk te zijn.

Tijdens de behandeling van dit wetsvoorstel is uitdrukkelijk gewezen op 
het feit dat ook beheerders van elektriciteitsnetten op grond van de 
Mededingingswet redelijke voorwaarden moeten hanteren. In verband met 
de kenbaarheid van derden wordt dit uitgangs geëxpliciteerd. (Toelichting 
amendement, 1999-2000, 26 463, nr. 89)

Artikel 6:237 BW (“grijze lijst” van 
vermoedelijk onredelijk 
bezwarende bedingen)

Artikel 
26a, lid 5

Artikel 14, 
lid 7

Artikel 6:236 en 6:237 BW 
zijn van toepassing op 
voorwaarden in 
overeenkomsten met 
kleinverbruikers die 
rechtspersoon zijn of 
handelen in de uitoefening 
van een beroep of bedrijf.

Artikel 6:236 BW (“zwarte lijst” 
van onredelijk bezwarende 
bedingen)

Aanvulling “Zwarte en grijze lijst” wordt van toepassing verklaard op kleinverbruikers, 
zijnde bedrijfsmatige afnemers. 

Het voorgestelde amendement heeft tot doel de wettelijke bescherming 
van de kleinverbruikers te vergroten. Verduidelijkt wordt dat de 
rechtsbescherming die kleinverbruikers ontlenen aan het BW niet worden 
beperkt. (Toelichting amendement, 2003-2004, 29 372, nr. 63)

Artikel 6:237 BW (“grijze lijst” van 
vermoedelijk onredelijk 
bezwarende bedingen)

Artikel 
95b, lid 1

Artikel 44, 
lid 1

Vergunninghouder levert 
elektriciteit tegen o.a. 
redelijke voorwaarden. 
Voorwaarden zijn niet redelijk 
indien zij niet in 
overeenstemming zijn met 

Artikel 6:236 BW (“zwarte lijst” 
van onredelijk bezwarende 
bedingen)

Aanvulling Zie opmerkingen hierboven.

Middels artikel 95b, lid 1, wordt de bescherming die het BW via artikel 26a 
aan consumenten biedt ten aanzien van onredelijk bezwarende algemene 
voorwaarden ook in de relatie tussen vergunninghouder en kleinzakelijke 
afnemer toepasbaar. (Kamerstukken II, 2003-2004, 29 372, nr. 3, p. 53)

Artikel 6:237 BW (“grijze lijst” van 
vermoedelijk onredelijk 
bezwarende bedingen)
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E-wet Gaswet Inhoud Boek 6 van het Burgerlijk 
Wetboek

Aanvulling/
Afwijking/
Dubbeling

Motivering PG voor aanvulling/afwijking

het bepaalde in artikel 95m. 
Artikel 26a, lid 5, is van 
overeenkomstige toepassing.

Artikel 
95m, lid 1

Artikel 52, 
lid 1

De voorwaarden verbonden 
aan een leveringscontract 
moeten transparant, eerlijk en 
vooraf bekend zijn. Informatie 
over voorwaarden moet in 
ieder geval voor sluiten 
contract worden verstrekt.

Artikel 6:193b, lid 1, BW 
(verkoper handelt onrechtmatig 
indien sprake is van oneerlijke 
handelspraktijk)

Aanvulling voor 
zover het de 
bescherming 
van kleine 
bedrijven 
betreft en 
dubbeling voor 
zover het de 
bescherming 
van 
consumenten 
betreft.

Gesteld kan worden dat de genoemde artikelen uit het BW, ten aanzien 
waarvan de Consumentenautoriteit toeziet op naleving, voldoende 
bescherming bieden. Artikel 95m, lid 1, E-wet is niet meer dan een 
verbijzondering t.o.v. de genoemde artikelen van het BW (hoewel deze 
veel specifieker zijn en dus meer duidelijkheid bieden). Wel biedt artikel 
95m E-wet tevens bescherming aan kleinverbruikers, niet zijnde 
consumenten, maar kleine bedrijven.

Artikel 95m E-wet en 52 Gaswet implementeren de kernbepalingen van de 
richtlijn met betrekking tot consumentenbescherming. (Kamerstukken II, 
2003-2004, 29 372, nr. 20)

Artikel 6:193b, lid 2, BW (Van 
oneerlijke handelspraktijk is 
sprake, indien gehandeld wordt in 
strijd met vereisten van 
professionele toewijding en 
essentiële informatie wordt 
weggelaten die gemiddelde 
consument nodig heeft om 
geïnformeerd besluit te nemen, 
waardoor besluit wordt genomen 
die anders niet genomen was)

Artikel 6:193b, lid 3, BW (van 
oneerlijke handelspraktijk is in het 
bijzonder sprake indien feitelijk 
onjuiste informatie wordt verstrekt 
o.a. over  aard van product en 
prijs, een misleidende omissie i.e. 
weglaten of verborgen houden 
van  essentiële informatie)

Artikel 6:193e en 6:193f BW 
(artikelen bepalen welke 
informatie essentieel is in geval 
van uitnodiging tot aankoop)

Artikel 
95m, lid 2 

Artikel 52, 
lid 2

Leveranciers moeten ervoor 
zorgen dat kleinverbruikers te 
allen tijde transparante 
informatie kunnen verkrijgen 
over geldende tarieven.

Artikel 6:193c, lid 1 sub d, BW 
(handelspraktijk is misleidend als 
verkeerde of oneerlijke informatie 
wordt gegeven over prijs) 

Aanvulling voor 
zover het de 
bescherming 
van kleine 
bedrijven 
betreft en 

idem

Artikel 6:193d, lid 3, BW 
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E-wet Gaswet Inhoud Boek 6 van het Burgerlijk 
Wetboek

Aanvulling/
Afwijking/
Dubbeling

Motivering PG voor aanvulling/afwijking

(misleidende omissie indien 
geen/onduidelijke info wordt 
gegeven over de prijs)

dubbeling voor 
zover het de 
bescherming 
van 
consumenten 
betreft.

Artikel 
95m, lid 3

Artikel 52, 
lid 3

Verbod om kleinverbruiker op 
zodanige wijze te benaderen 
dat onduidelijkheid bestaat 
over het feit dat een contract 
wordt afgesloten, de duur van 
het contract, de voorwaarden 
voor verlenging en 
beëindiging, het bestaan van 
het recht van opzegging en 
de voorwaarden van 
opzegging.

Artikel 6:193c, lid 1, sub c BW 
(misleidende indien motieven 
handelspraktijk onjuist)

Aanvulling voor 
zover het de 
bescherming 
van kleine 
bedrijven 
betreft en 
dubbeling voor 
zover het de 
bescherming 
van 
consumenten 
betreft.

idem

Artikel 6:193, lid 1, sub g (onjuiste 
informatie over rechten 
consument)

Artikel 6:193d, lid 3, BW 
(misleidende omissie indien 
commerciële oogmerk onduidelijk 
is)

Artikel 6:193e, sub a, BW (ingeval 
van uitnodiging tot koop is 
informatie over de voornaamste 
kenmerken van het product 
essentieel)

Artikel 6:913e, sub e, BW 
(informatieverstrekking over recht 
tot herroeping of annulering is 
essentieel)
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E3. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
E-wet Gaswet Inhoud Boek 7 van het Burgerlijk 

Wetboek
Aanvulling/
Afwijking/
Dubbeling

Motivering PG voor aanvulling/afwijking

Artikel 
95m, lid 1

Artikel 52, 
lid 1

De voorwaarden verbonden 
aan een leveringscontract 
moeten transparant, eerlijk en 
vooraf bekend zijn. Informatie 
over voorwaarden moet in 
ieder geval voor sluiten 
contract worden verstrekt.

Artikel 7:46c, lid 1 (
Tijdig voordat de koop op afstand 
wordt gesloten, moeten aan de 
wederpartij met alle aan de 
gebruikte techniek voor 
communicatie op afstand 
aangepaste middelen en op 
duidelijke en begrijpelijke wijze, 
de bepaalde gegevens, zoals de 
prijs, de identiteit verkoper, 
minimale duur overeenkomst, 
worden verstrekt, waarvan het 
commerciële oogmerk 
ondubbelzinnig moet blijken)

Aanvulling voor 
zover het de 
bescherming 
van kleine 
bedrijven 
betreft en 
dubbeling voor 
zover het de 
bescherming 
van 
consumenten 
betreft.

Gesteld kan worden dat artikel 7:46c, lid 1, van het BW in voldoende mate 
aangeeft welke informatie voor het aangaan van de overeenkomst met 
een consument moet worden verstrekt en dat artikel 95 in zoverre een 
dubbeling betreft. 

Geen motivering in PG

Artikel 
95m, lid 1

Artikel 52, 
lid 1

De voorwaarden verbonden 
aan een leveringscontract 
moeten transparant, eerlijk en 
vooraf bekend zijn. Informatie 
over voorwaarden moet in 
ieder geval voor sluiten 
contract worden verstrekt.

Artikel 7:46c, lid 2 (Tijdig bij de 
nakoming van de koop op afstand 
en, voor zover het niet aan 
derden af te leveren zaken 
betreft, uiterlijk bij de aflevering, 
moeten aan de koper op 
duidelijke en begrijpelijke wijze 
schriftelijk of, voor zover het de in 
de onderdelen a en c-e bedoelde 
gegevens betreft, op een andere 
te zijner beschikking staande en 
voor hem toegankelijke duurzame 
gegevensdrager, de gegevens 
worden verstrekt, zoals de 
gevens genoemd in lid 1 en 
verder de vereisten voor het 
gebruik van het recht tot 
ontbinding, vereisten ingeval van 
opzegging van een overeenkomst 
met een duur langer dan 1 jaar, 
behoudens voor zover zulks 
reeds is geschied voordat de 

Aanvulling voor 
zover het de 
bescherming 
van kleine 
bedrijven 
betreft en 
dubbeling voor 
zover het de 
bescherming 
van 
consumenten 
betreft.

Gesteld kan worden dat artikel 7:46c, lid 2, van het BW in voldoende mate 
aangeeft welke informatie voor het aangaan van de overeenkomst met 
een consument moet worden verstrekt en dat artikel 95 in zoverre een 
dubbeling betreft. 

Geen motivering in PG
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koop op afstand werd gesloten

Artikel 
95m, lid 3

Artikel 52, 
lid 3

Verbod om kleinverbruiker op 
zodanige wijze te benaderen 
dat onduidelijkheid bestaat 
over het feit dat een contract 
wordt afgesloten, de duur van 
het contract, de voorwaarden 
voor verlenging en 
beëindiging, het bestaan van 
het recht van opzegging en 
de voorwaarden van 
opzegging.

Artikel 46c (zie voor inhoud 
hierboven)

Aanvulling voor 
zover het de 
bescherming 
van kleine 
bedrijven 
betreft en 
dubbeling voor 
zover het de 
bescherming 
van 
consumenten 
betreft.

Artikel 46c van het BW geeft duidelijk aan welke informatie er moet 
worden verstrekt ingeval een koop/verkoop op afstand wordt verricht. De 
informatie genoemd die ingevolge de E&G-wet moet worden verstrekt 
vormt een dubbeling.

Geen motivering in de PG

E4. Algemene wet bestuursrecht

E-wet Gaswet Inhoud Algemene wet bestuursrecht Aanvulling/
Afwijking/
Dubbeling

Motivering PG voor aanvulling/afwijking

Artikel 7, 
lid 1

Artikel 35 
jo. Artikel 
34, lid 1

Raad kan van producent, 
leverancier, handelaar, 
netbeheerder, elektriciteits- of 
gasbeurs of afnemer om 
gegevens en inlichtingen 
vragen die hij nodig heeft 
voor uitvoering van de in de 
wet opgedragen taken.

Artikel 5:16 Awb (toezichthouder 
is bevoegd inlichtingen te 
vorderen)

Nee, hoewel 
de MvT  later 
stelt dat het 
een toezichts-
bevoegdheid 
betreft.

De tekst suggereert dat deze bevoegdheid ook kan worden ingezet voor 
de toezichthoudende taak, terwijl dit niet de bedoeling is volgens de MvT, 
Kamerstukken II, 25 621, 1997-1998, nr. 3).

De informatievergaring op grond van dit artikel betreft niet de 
toezichthoudende taak van de Raad. Hiervoor dienen de bevoegdheden 
uit de Awb (MvT, Kamerstukken II, 25 621, 1997-1998, nr. 3, p. 22)

Overigens wordt in de MvT, 2003-2004,  29 372, nr. 3, juist aangegeven, 
dat de Raad op grond van Artikel 7 de bevoegdheid heeft relevante 
informatie te vergaren in het kader van toezicht op naleving en dat deze 
informatievergaring nader is geregeld in de Artikel 5:15 t/m 5:20 Awb!
De voorgestelde wijzigingen van de Artikel 34 en 35 Gaswet bewerkstelligt 
dat de Minister en de Raad inzage kunnen verlangen in de gegevens en 
bescheiden die zij nodig hebben voor de uitvoering van de verordening en 
de richtsnoeren. (MvT, Kamerstukken II, 30 430, 2005-2006, nr. 3, p. 5)

Artikel 5:17 Awb (toezichthouder 
is bevoegd inzage te vorderen in 
zakelijke gegevens en 
bescheiden, hiervan afschriften te 
maken)
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Artikel 
19a, lid 4

Artikel 
35a, lid 4

Raad kan onderzoek naar 
deugdelijkheid registratie 
kwaliteitsindicatoren door 
netbeheerder middels o.m. 
het verrichten van metingen 
in het net.

Artikel 5:18 Awb (toezichthouder 
is bevoegd zaken te 
onderzoeken, aan opneming te 
onderwerpen en monsters te 
nemen)

Dubbeling Volgens MvT is hier sprake van een aanvullende bevoegdheid. Echter op 
basis van de Awb kan al tot meting worden overgegaan.

Met het vierde lid van dit artikel krijgt de Raad aanvullend op zijn 
bestaande bevoegdheden op grond van Artikel 5:15 t/m 5:20 Awb de 
bevoegdheid om metingen te verrichten in het net van de netbeheerder 
(MvT, 2003-2004, 29 372, nr. 3, p. 37-38)

Artikel 
77h, lid 5 

Artikel 
60ac, lid 
5

Indien de Raad vaststelt dat 
sprake is van een 
overtreding, dan maakt hij 
een rapport op.

Afdeling 5.4.2. Awb (procedure bij 
het opleggen van een bestuurlijke 
boete)

Afwijking Afdeling 5.4.2. ziet op de bestuurlijke boete en andere bestraffende 
sancties voor zover dit bij wet is bepaald. Last onder dwangsom is geen 
punitieve sanctie, maar een herstelsanctie.

Ten aanzien van de last onder dwangsom is afdeling 5.4.2 van de Awb van 
overeenkomstige toepassing verklaard. Hoewel het rapport van een 
overtreding die resulteert in het opleggen van een bestuurlijke boete en 
het rapport van een overtreding die resulteert in een last onder dwangsom 
op verschillende plaatsen zijn geregeld, moet niet worden uitgegaan van 
verschillende rapporten. Veelal zal van een overtreding één rapport 
worden opgemaakt, ongeacht of al van te voren duidelijk is welke sanctie 
het meest aangewezen is, de bestuurlijke boete of de last onder 
dwangsom. (MvT, 2006-2007, 31 124, nr. 3, pag. 54)

Artikel 
77h, lid 6

Artikel 
60ac, lid 
6

Afdeling 5.4.2. Awb is van 
overeenkomstige toepassing.

Afdeling 5.4.2. Awb (procedure 
opleggen bestuurlijke boete)

Afwijking Zie hierboven

Artikel 
77q 

Artikel 
60al 

Verzet schorst de 
tenuitvoerlegging van een 
dwangbevel dat strekt tot 
invordering van de 
bestuurlijke boete.

- Aanvulling Aanvulling op Awb .

Er wordt schorsende werking toegekend aan het indienen van verzet, 
omdat het bij de invordering van bestuurlijke boetes om grote bedragen 
kan gaan (Kamerstukken II, 2006-2007, 31 124, nr. 3)

Artikel 
75, lid 1

- Garantiebeheerinstantie 
verstrekt desgevraagd 
inlichtingen aan de Minister 
noodzakelijk voor de 
uitoefening van zijn taak. 
Minister kan inzage vorderen 
in zakelijke gegevens en 
bescheiden voor zover 

Artikel 5:16 Awb (toezichthouder 
is bevoegd inlichtingen te 
vorderen)

Dubbeling Informatie kan reeds worden opgevraagd op grond van de Awb. Ten 
behoeve van de aansturing alsmede de eventuele opschorting of 
beëindiging van de aanwijzing van de garantiebeheerinstantie behoeft 
Onze Minister de nodige informatie. Artikel 75 strekt ertoe deze 
informatieplicht van de garantiebeheerinstantie ten opzichte van Onze 
Minister vast te leggen. (MvT, Kamerstukken II, 
28 782, 2002-2003,  nr. 3, p. 120)

Artikel 5:17 Awb (toezichthouder 
is bevoegd inzage te vorderen in 
zakelijke gegevens en 
bescheiden, hiervan afschriften te 
maken)
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redelijkerwijs noodzakelijk)

Artikel 
78, lid 1

- Minister kan verlangen van 
producent, leverancier, 
handelaar, netbeheerder, 
elektriciteits- en gasbeurs of 
afnemer dat inzage wordt 
gegeven in bescheiden en 
gegevens, gegevens en 
inlichtingen worden verstrekt, 
voor zover de Minister deze 
nodig heeft voor uitvoering 
van de hem opgedragen 
taken.

Artikel 5:16 Awb (toezichthouder 
is bevoegd inlichtingen te 
vorderen)

Nee Minister heeft geen toezichthoudende taak. Artikel 78 betreft een 
algemene informatiebepaling ten behoeve van de Minister die met name 
zal kunnen worden gebruikt i.v.m. het opstellen van het energierapport en 
overige bevoegdheden die niet aan de Raad of de Directeur van de EK 
zijn gemandateerd. (MvT, 1997-1998, 25 621, nr. 3, p. 51)Artikel 5:17 Awb (toezichthouder 

is bevoegd inzage te vorderen in 
zakelijke gegevens en 
bescheiden, hiervan afschriften te 
maken)

Artikel 
78, lid 2

Degene aan wie een verzoek 
op grond van lid 1 is gedaan, 
is verplicht binnen een door 
Minister gestelde redelijke 
termijn alle medewerking te 
verlenen die de Minister 
redelijkerwijs kan vorderen.

Artikel 5.20 Awb (Een ieder is 
verplicht aan een toezichthouder 
binnen de door hem gestelde 
redelijke redelijke termijn alle 
medewerking te verlenen die 
deze redelijkerwijs kan vorderen)

Nee Minister heeft geen toezichthoudende taak.

Geen motivatie in PG.

Artikel 
36, lid 3

Artikel 
12f, lid 3

Indien het door de 
gezamenlijke netbeheerders 
ingediende voorstel tot 
wijziging van de 
tariefstructuren of 
voorwaarden in strijd is met 
een of meer van de belangen 
waaraan de Raad het 
voorstel dient te toetsen, dan 
draagt de Raad de 
gezamenlijke netbeheerders 
op om het voorstel te 
wijzigen, waartoe de 
netbeheerders 4 weken de 
tijd voor krijgen. Artikel 4:15 
van de Awb wordt van 
overeenkomstige toepassing 

Artikel 4:15 (de termijn voor het 
geven van een beschikking wordt 
opgeschort met ingang van de 
dag na die waarop het 
bestuursorgaan de aanvrager 
heeft uitgenodigd om de 
aanvraag aan te vullen, tot de 
dag waarop de aanvraag is 
aangevuld of de daarvoor 
gestelde termijn ongebruikt is 
verstreken.

Nee Het indienen van een voorstel tot wijziging van de tariefstructuren  of 
voorwaarden is geen aanvraag tot het nemen van een beschikking, maar 
tot het nemen van een besluit inhoudende de vaststelling van algemeen 
verbindende voorschriften. De bepalingen van de Awb met betrekking tot 
het nemen van een beschikking op een aanvraag zijn dus niet direct van 
toepassing. Van overeenkomstige toepassing verklaren van artikel 4:15 is 
daarom nodig. 

Geen motivatie in PG.
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verklaard, zodat de 
beslistermijn met 4 weken 
wordt opgeschort.

Artikel 
82, lid 1

Artikel 61, 
lid 1

Tegen besluiten op grond van 
de E-wet, en de Gaswet met 
uitzondering van besluiten op 
grond van artikel 77h en 77i 
E-wet, en artikel 16 en 60ad 
Gaswet, kan beroep worden 
ingesteld bij het CBb.

Artikel 8:1, lid 1, Awb 
(belanghebbende kan beroep 
instellen tegen een besluit bij de 
rechtbank)

Afwijking Afwijking van de Awb.
Het CBb is aangewezen zodat expertise kan worden opgebouwd en 
gebruikt (MvT, 1999-2000, 26 463, nr. 3, p. 51)

Artikel 
82, lid 2 

Artikel 61, 
lid 2

Beroep tegen besluiten op 
grond van Artikel 77h en 77i 
E-wet, en Artikel 16 en 60ad 
Gaswet, kan worden 
ingesteld bij de Rechtbank 
Rotterdam.

Artikel 8:7, lid 2, Awb (rechtbank 
woonplaats appellant is bevoegd)

Afwijking Afwijking van de Awb.
De Rechtbank Rotterdam fungeert meer in het algemeen als eerstelijns 
rechter in het economisch bestuursrecht. (Kamerstukken, 2003-2004, 29 
372, nr. 3)

Artikel 
82, lid 3

Artikel 61, 
lid 3

Tegen besluiten genomen op 
grond van artikel 36, 37, 41 
en 41 c E-wet, en artikel 12f, 
12g, 81, 81c en 82 van de 
Gaswet, en die kunnen 
worden aangemerkt als 
algemeen verbindend 
voorschrift, kan een 
belanghebbende beroep 
instellen bij het CBb.

Artikel 8.2, onderdeel a, Awb 
(geen beroep kan worden 
ingesteld tegen een besluit 
inhoudende een algemeen 
verbindend voorschrift)

Afwijking Afwijking van de Awb.
Tijdens de behandeling van de wijziging van artikel 43, lid 4 (thans Artikel 
82) in verband met het wetsvoorstel tot wijziging van de E-wet ten 
behoeve van het stellen van nadere regels t.a.v. netbeheerders en de 
levering van elektriciteit aan beschermde afnemers heeft de Minister 
toegezegd de mogelijkheid op te nemen om bezwaar en beroep in te 
stellen tegen de vaststelling van tariefstructuren en voorwaarden. 
(Kamerstukken II, 1999-2000, 26 463, nr. 7)

Artikel 
82, lid 4

Artikel 61, 
lid 4

Een representatieve 
organisatie van partijen op de 
elektriciteitsmarkt wordt 
geacht belanghebbende te 
zijn bij besluiten op grond van 
de E&G-wet

Artikel 1:2, lid 1(onder 
belanghebbende wordt verstaan, 
degene wiens belang 
rechtstreeks bij een besluit is 
betrokken)

Afwijking Er wordt in zoverre afgeweken dat een representatieve organisatie als 
belanghebbende wordt beschouwd bij besluiten op grond van de E&G-
wet, terwijl hun belang of de belangen die zij behartigenwellicht niet 
rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken, zoals de Awb bepaalt. Voorts 
hoeft ingeval van een representatieve organisatie geen sprake te zijn van 
een rechtspersoon. In de praktijk zal vermoedelijk weinig verschil bestaan 
tussen de E&G-wet en de Awb op deze punten. De representatieve 
organisaties zullen vaak over rechtspersoonlijkheid beschikken en de 
belangen die zij behartigen zullen meestal door een besluit geraakt 
worden.

Artikel 1:2, lid 3 (Ten aanzien van 
rechtspersonen worden als hun 
belangen mede beschouwd de 
algemene en collectieve 
belangen die zij krachtens hun 
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doelstellingen en blijkens hun 
feitelijke werkzaamheden in het 
bijzonder behartigen)

Geen motivatie in PG.

E5. Mededingingswet

E-wet Gaswet Inhoud Mededingingswet Aanvulling/
Afwijking/
Dubbeling

Motivering PG voor aanvulling/afwijking

Artikel 
17, lid 1

Artikel 
10b, lid 1

Het is een netbeheerder, niet 
zijnde landelijk netbeheerder, 
of een rechtspersoon waarin 
een netbeheerder een 
deelneming heeft als bedoeld 
in artikel 2:24c BW, niet 
toegestaan goederen of 
diensten waarmee zij in 
concurrentie treden te 
leveren, tenzij het betreft het 
verrichten van 
werkzaamheden ten behoeve 
van de uitvoering van hun 
wettelijke taken.

Artikel 24, lid 1, Mw (Het is 
ondernemingen verboden 
misbruik te maken van een 
economische machtspositie)

Dubbeling Nadere uitwerking specifiek gericht op de energiemarkt.

De strekking van dit voorschrift met betrekking tot de scheiding van 
netbeheer en commerciële activiteiten is dat het wettelijk opgedragen 
beheer van leidinggebonden infrastructurele werken niet vermengd mag 
worden met het verrichten van activiteiten in concurrentie met derde. 
Enerzijds zou een dergelijke vermenging kunnen leiden tot het verhalen 
van (financiële) risico's van marktactiviteiten op het netbeheer, waarvoor 
de netbeheerder een exclusief recht heeft. Anderzijds zouden daardoor 
voordelen die de netbeheerder kan ontlenen aan zijn wettelijke 
beheerstaak gebruikt kunnen worden bij het verrichten van commerciële 
activiteiten, wat zou leiden tot ongelijke concurrentiecondities in de 
desbetreffende markt van goederen of diensten. (Kamerstukken II,  25 
621, 1997-1998, nr. 3, p. 31)

Artikel 
17a, lid 1

Artikel 
10c, lid 1

gelijk aan artikel 17, lid 1, E-
wet en artikel 10b, lid 1, 
Gaswet, maar dan voor de 
landelijk netbeheerder

Artikel 24, lid 1, Mw (Het is 
ondernemingen verboden 
misbruik te maken van een 
economische machtspositie)

Dubbeling Nadere uitwerking specifiek gericht op de energiemarkt.
De beperking voor regionale netbeheerders dat bepaalde (commerciële) 
activiteiten niet door de netbeheerder-rechtspersoon, maar ook niet door 
een deelneming van die rechtspersoon, geldt ook voor de landelijk 
netbeheerder. (Kamerstukken II, 29 372, 2003-2004, nr. 3, p. 37)

Artikel 
18, lid 1

Artikel 
10d, lid 1

Indien een met de 
netbeheerder in groep 
verbonden 
groepsmaatschappij 
activiteiten verricht die de 
netbeheerder niet zelf mag 
verrichten, mag de 
netbeheerder op de 

Artikel 6, lid 1, Mw (Verboden zijn 
overeenkomsten tussen 
ondernemingen, besluiten  van 
ondernemersverenigingen en 
onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen van ondernemingen, 
die ertoe strekken of ten gevolge 
hebben dat de mededinging op 

Dubbeling Nadere uitwerking specifiek gericht op de energiemarkt. Deze bepaling is 
opgesteld naar aanleiding van het MDW-rapport “markt en overheid”. 
(Kamerstukken II, 29 372, 2003-2004, nr. 3, p. 37)

100 
380 kV Energy Law



E-wet Gaswet Inhoud Mededingingswet Aanvulling/
Afwijking/
Dubbeling

Motivering PG voor aanvulling/afwijking

rechtspersoon waarin de 
netbeheerder deelneming 
heeft een dergelijke 
groepsmaatschappij niet 
bevoordelen boven andere 
waarmee een dergelijke 
groepsmaatschappij in 
concurrentie treedt, of 
anderszins voordelen 
toekennen die verder gaan 
dan in normaal 
handelsverkeer gebruikelijk 
is.

de Nederlandse markt of een deel 
daarvan wordt verhinderd, 
beperkt of vervalst)
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