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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De Energiekamer van de NMa (hierna: NMa) evalueert momenteel de Elektriciteitswet 1998 (hierna: 
E-wet) en de Gaswet. Bij deze evaluatie dient de NMa in opdracht van de Minister van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aandacht te besteden aan de procedures van 
totstandkoming en werking van tariefstructuren en voorwaarden. In het kader hiervan heeft de NMa 
Berenschot verzocht een expert opinion te geven over hoe het proces van totstandkoming van de 
tariefstructuren en voorwaarden (hierna: het codeproces) effectiever en efficiënter kan worden 
ingericht. 

Conform het verzoek van de NMa is de doelstelling van het onderzoek om te komen tot: 

 een (praktisch) toepasbaar en overzichtelijk/ rechtszeker stelsel; 

 van goede juridische, economische en technische kwaliteit; 

 waarmee de tariefstructuren en voorwaarden tijdig tot stand komen; 

 waarbij wordt voldaan aan de criteria die de Europese regelgeving en de Nederlandse wetgever 
hieraan stelt;  

 en waarbij alle betrokken belangen zo goed mogelijk worden meegewogen. 

De NMa heeft tevens een viertal elementen geformuleerd die de expert opinion in ieder geval moet 
bevatten: 

a. Een beschouwing van de gewenste situatie met betrekking tot de codes (zowel qua proces van 
totstandkoming als qua inhoud van de codes). 

b. Een beschouwing van de mogelijkheden voor aanpassing van of alternatieven voor het huidige 
bestuurlijke proces van totstandkoming van de tariefstructuren en voorwaarden. 

c. Een vergelijking met de wettelijke regelingen en/of de praktijk van andere (Nederlandse en/of 
buitenlandse) toezichthouders inzake de vaststelling van vergelijkbare regels. 

d. Een beschrijving van de toepasselijke EU-kaders, waarmee men bij het uitwerken van punt a. 
en b. rekening dient te houden. 

1.2 Afbakening  

Bij dit onderzoek draait het om het proces van totstandkoming van de codes en gaat het niet primair 
over de inhoud van de codes. Bij het beoordelen van de effectiviteit van het proces, speelt de 
inhoud van de codes wel een rol en we hebben in het kader hiervan dan ook op hoofdlijnen 
aandacht besteed aan de inhoud van de codes. 
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Ons uitgangspunt was om te komen tot één optimaal proces van totstandkoming voor alle codes. 
Indien de gewenste eindsituatie per code verschilt, zouden we dan daarop ingaan. Dit bleek echter 
niet het geval te zijn. 

Als we het hebben over de efficiëntie van het codeproces bespreken we dit onderwerp op het 
niveau van taken en verantwoordelijkheden en niet op het niveau van aanpassingen in organisaties 
(formatie etc.). 

1.3 Methodiek 

We hebben de volgende onderzoekaanpak gehanteerd: 

1. Afbakening De uitgangspunten en inkadering van het onderzoek zijn tijdens de 
startbijeenkomst met de opdrachtgever besproken en gevalideerd.  

2. Informatie verzamelen Vervolgens zijn de toepasselijke EU-kaders in beeld gebracht met 
behulp van het bestuderen van de Europese richtlijnen. Het codeproces en de beleving daarvan 
door stakeholders is vervolgens in beeld gebracht met behulp van door de NMa opgestelde 
documenten (procesbeschrijvingen, consultaties van Netbeheerders, Representatieve 
organisaties) en een groepsgesprek met code-experts van de NMa. Ook zijn daarbij de 
knelpunten in het huidige codeproces geïnventariseerd. Tot slot zijn relevante voorbeelden van 
buitenlandse toezichthouders geïnventariseerd, mede door medewerkers van de NMa. 

3. Analyse Op basis van de (in bovenstaande stappen verzamelde) informatie zijn de knelpunten 
geanalyseerd. Tevens zijn de uitgangspunten voor het optimaliseren van het codeproces 
gedefinieerd. 

4. Formuleren alternatieven en rapportage De bevindingen uit de analyse zijn vervolgens 
gebruikt voor het formuleren van alternatieven voor het huidige codeproces. Deze alternatieven 
zijn getoetst bij de opdrachtgever een naar aanleiding daarvan aangescherpt. De alternatieven 
zijn vervolgens geëvalueerd aan de hand van de onder stap 3 gedefinieerde uitgangspunten 
voor het optimaliseren van het codeproces. Na bespreking van het conceptrapport met de 
opdrachtgever is deze aangepast tot een definitieve rapportage. 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 gaan wij in op de codes en hun context. In hoofdstuk 3 bespreken wij het speelveld 
waarbinnen het codeproces plaatsvindt en hoofdstuk 4 geeft een gedetailleerde beschrijving van het 
codeproces. In hoofdstuk 5 bespreken wij de geconstateerde knelpunten en een analyse van deze 
knelpunten. Tevens behandelen we de uitgangspunten voor het optimaliseren van het codeproces. 
Hoofdstuk 6 presenteert de mogelijke alternatieven voor het codeproces en de resultaten van de 
toetsing van deze alternatieven aan de uitgangspunten voor het optimaliseren van het codeproces. 
Tot slot bespreekt Hoofdstuk 7 onze conclusies en aanbevelingen. 
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2. Context 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de codes, wat het zijn en waartoe ze dienen. Voorts 
beschrijft het hoofdstuk enkele toepasselijke kaders en ontwikkelingen die van belang zijn bij het 
bezien van het codeproces.  

2.1 Over de codes 

2.1.1 Wat zijn codes? 

De NMa definieert de codes als volgt. ‘Als uitvloeisel van de bestaande wet- en regelgeving stelt de 
NMa, in nauw overleg met netbeheerders en gebruikers, codes vast. Deze codes geven invulling 
aan de bestaande wet- en regelgeving en geven een beschrijving van de wijze waarop 
netbeheerders zich onderling en jegens andere aangeslotenen gedragen. In de huidige situatie 
bestaan de Technische Codes, de Tarievencode en de Informatiecode voor zowel gas als 
elektriciteit1‘. 

De bepalingen in de codes bevatten tariefstructuren en voorwaarden die gelden tussen 
netbeheerders, afnemers (burgers, bedrijven en producenten van energie), leveranciers, 
programma-verantwoordelijken, handelaren en meetbedrijven, samen de netgebruikers, waarin 
wordt beschreven hoe partijen zich jegens elkaar gedragen. Hoewel de codes door een beperkt 
deel van de netgebruikers2 worden geïnitieerd bevatten ze bepalingen die voor alle netgebruikers 
relevant en bindend zijn. 

Codes kwalificeren als algemeen verbindende voorschriften waartegen, in afwijking van de 
Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), bezwaar en beroep open staat. Het is netgebruikers niet 
toegestaan van de codes af te wijken, ook niet bij wederzijds goedvinden.  

De codes bevatten bepalingen over de toegang tot het net en de omgang met elkaar op het net, 
alsmede de afhandeling van de verschillende administratieve processen rondom het net, zoals het 
switchen van leverancier en het afhandelen van verhuizingen.  

Inhoudelijk bevatten de codes bepalingen die rechtstreeks voortvloeien uit de wet, alsmede 
bepalingen die de netgebruikers, na overleg met de representatieve organisaties verenigd in het 
GEN3, zelf nader kunnen invullen. Daarbij dienen de gezamenlijke netbeheerders de door de 

1 Bron; Zorgen voor optimale energiedistributienetten, visie van de toezichthouder op het reguleringskader, 
februari 2010. 

2 De technische codes en de tarievencode worden voorgesteld door de gezamenlijke netbeheerders, waarbij 
de landelijk netbeheerder of tenminste een derde van het aantal overige netbeheerders de gezamenlijke 
netbeheerders kan verzoeken een voorstel in te dienen. De Informatiecode wordt voorgesteld door een 
representatief deel van de ondernemingen dat zich bezighoudt met het transporteren, leveren en meten van 
elektriciteit of gas verenigd in de Vereniging NEDU (Vereniging Nederlandse EnergieDataUitwisseling).  

3 Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten. 
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minister opgestelde Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit en de Regeling 
inzake tariefstructuren en voorwaarden gas in acht te nemen, alsmede de op grond van het Derde 
Pakket4 opgestelde Europese netcodes (waarover later meer). In de Regelingen worden de (ruime) 
wettelijke bepalingen nader ingevuld.  

De gezamenlijke netbeheerders moeten bij het formuleren van een codevoorstel met de 
verschillende normen uit de EU- en energiewetgeving, de ministeriele regelingen, de Europese 
codes en de belangen van de verschillende organisaties op de energiemarkt rekening houden. Het 
uiteindelijke voorstel wordt door de NMa vastgesteld met inachtneming van het voorstel, van de 
resultaten van het overleg met representatieve organisaties, alsmede met inachtneming van een 
aantal ruim geformuleerde belangen genoemd in de wetgeving5.  

Hierdoor zijn de Codes het sluitstuk van een complex geheel van regels, normen en belangen 
neergelegd in Europese en nationale wet- en regelgeving. 

In figuur: 

4 Het Derde Pakket EU energiemaatregelen bevat drie verordeningen en twee richtlijnen; Verordening (EG) 
713/2009 van 13 juli 2009 (Agentschapsverordening); Verordening (EG) 714/2009 van 13 juli 2009 
(Elektriciteitsverordening); Verordening (EG) 715/2009 van 13 juli 2009 (Gasverordening); Richtlijn 2009/72/EG 
(Derde elektriciteitsrichtlijn) en Richtlijn 2009/73/EG (Derde gasrichtlijn).  

5 Een verkort overzicht van de relevante wettelijke bepalingen is opgenomen in Bijlage 1. 

Codes

Normen / 
belangen E-wet 

en Gaswet

Bepalingen EU 
netcodes / overig 

EU recht

Regeling 
tariefstructuren 
en voorwaarden 

/ MR 
Informatiecode

Belangen  
netgebruikers / 

repr. org 
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2.1.2 Waarvoor dienen de codes? 

De codes beogen de belangen van een goede marktwerking, een betrouwbaar, duurzaam, 
doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord functioneren van de energievoorziening, het doelmatig 
handelen van afnemers, een goede kwaliteit van dienstverlening en een non-discriminatoire 
handhaving van de energiebalans, te behartigen6. De codes regelen op deze wijze de toegang tot 
het net, alsmede het efficiënt gebruik van het net, en de administratieve processen die hiermee 
verbonden zijn en zijn hiermee te beschouwen als de spil van een goed werkende 
energievoorziening.  

De Energiekamer van de NMa heeft als missie: Energiemarkten laten werken en consumenten 
beschermen7. Deze missie past in de doelstellingen van het Derde Pakket dat als volgt is 
geformuleerd: 

‘ De vrijheden die de burgers van de Unie in het Verdrag worden gegarandeerd onder meer het 
vrij verkeer van goederen, de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten kunnen 
evenwel enkel verwezenlijkt worden in een volledig opengestelde markt waarop alle 
consumenten hun leveranciers vrijelijk kunnen kiezen en alle aanbieders vrijelijk aan hun 
afnemers kunnen leveren.’8

Om het doel van het Derde Pakket te verwezenlijken zijn, naast formele wetgeving, de codes een 
doeltreffend instrument. De netgebruikers dienen bij het formuleren van een codevoorstel de 
verschillende publieke regelingen in acht te nemen. In de codes worden de wettelijke bepalingen 
nader uitgewerkt. Op deze wijze wordt geborgd dat de codes de werking van de energiemarkt 
ondersteunen en de consument beschermen. Doordat netgebruikers en netbeheerders niet van de 
codes kunnen afwijken en deze de status hebben van algemeen verbindende voorschriften wordt 
geborgd dat de codes ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.  

Naast het bevorderen van een goede werking van de energiemarkt en bescherming van de 
consument raken verschillende, soms tegenstrijdige, belangen van verschillende betrokkenen 
elkaar in de codes. Deze belangen zijn te onderscheiden als belangen van algemeen belang 
(publieke belangen) en belangen van verschillende betrokkenen (private belangen). Door de rol van 
het overleg in het GEN en de toetsing door de NMa aan een aantal in de energiewetgeving 
neergelegde belangen, komt het samenspel van deze belangen samen in de codes.  

In de codes staan bepalingen die alle netgebruikers en netbeheerders binden. De codes dienen 
derhalve, naast het bevorderen van de energiemarkt, het beschermen van de consument en het 
behartigen van verschillende belangen, voor het afbakenen en invullen van de 
verantwoordelijkheden van de verschillende netgebruikers. In de codes worden de verschillende 
marktrollen gedefinieerd hetgeen de werking van de energiemarkt ten goede komt.  

6 Zie onder meer artikel 36 E-wet 98 

7 Bron: website Energiekamer. 

8 Zie considerans 3 bij onder meer Derde elektriciteitsrichtlijn. 
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Tot slot zijn codes onderdeel van de kwaliteitsregulering die door de NMa wordt toegepast bij 
voornamelijk de netbeheerders. De codes zorgen voor standaardisering en deels uniformering van 
de technische aspecten van het beheer van netten. Zo bevatten de codes gedetailleerde bepalingen 
over het realiseren van aansluitingen en het aanleggen van netten, waardoor een hoog niveau van 
leveringszekerheid wordt bereikt. Ook is in de codes een compensatieregeling bij ernstige storingen 
opgenomen die de netbeheerders een prikkel geeft ernstige storingen in het net zoveel als mogelijk 
te voorkomen.  

Naast de codes bestaat de door de NMa gehanteerde kwaliteitsregulering uit de werking van de 
Q-factor, de Kwaliteits- en capaciteitsdocumenten die door de netbeheerders tweejaarlijks worden 
vastgesteld en de kwaliteitsmonitor van de NMa zelf.  

Samengevat dienen de codes de goede werking van de energiemarkt en efficiënt gebruik van de 
netwerken te bevorderen, de afnemer te beschermen, de verschillende betrokken belangen te 
behartigen en de kwaliteit van de netten op niveau te houden. Een effectief codeproces borgt deze 
doelen. Tegelijkertijd dienen deze doelen te worden bereikt met zo min mogelijk middelen. Een 
efficiënt codeproces borgt dit doel.  

2.2 Toepasselijke kaders 

2.2.1 EU Kaders 

Voor het opstellen van de codes is het belangrijk inzicht te hebben in de toepasselijke EU 
voorschriften zoals deze in het Derde Pakket zijn neergelegd. Doel van het Derde Pakket is de 
eenwording van de Europese markt voor elektriciteit en gas. Geconstateerd wordt dat er in de 
huidige Europese markt voor elektriciteit en gas nog steeds belemmeringen bestaan voor de 
verkoop van elektriciteit en gas onder gelijke voorwaarden en zonder discriminatie of achterstelling. 
Daarnaast is er nog steeds geen sprake van niet-discriminerende nettoegang en van een gelijk 
niveau van regulerend toezicht in de lidstaten, en bestaan er nog steeds geïsoleerde markten.  

In het kader van dit Derde Pakket zullen Europese codes (EU netcodes) worden opgesteld 
aangaande 12 met name genoemde onderwerpen betreffende grensoverschrijdende 
aangelegenheden en aangelegenheden betreffende de marktintegratie9. Deze EU netcodes worden 
opgesteld op basis van kaderrichtsnoeren die door de Europese Commissie in samenspraak met 
het Agentschap10, een samenwerkingsverband van energieregulators, worden vastgesteld. De 
kaderrichtsnoeren zijn op zichzelf niet bindend maar de hierop gebaseerde EU netcodes wel. De EU 

9 Veiligheid en betrouwbaarheid van het netwerk; netaansluiting; toegang door derden; gegevensuitwisseling 
en geschillenbeslechting; interoperabiliteit; procedures in noodgevallen; capaciteitstoewijzing en 
congestiebeheer; diensten voor nettoegang en systeembalancering; transparantievoorschriften.

10 Het Agentschap is een nieuwe instantie die met de Agentschapsverordening wordt gecreëerd en is hiermee 
de formele opvolger van ERGEG. In het Agentschap zijn alle nationale regulerende instanties 
vertegenwoordigd.  



7 
45782 

netcodes worden opgesteld door de ENTSB-E en de ENTSB-G,11 waarin de 
transmissiesysteembeheerders (TSO’s) van de lidstaten zijn vertegenwoordigd. Hierbij wordt het 
Agentschap en de marktpartijen geconsulteerd. De tekst van de EU netcodes wordt goedgekeurd 
door de Europese Commissie, waardoor de EU netcode verbindend wordt12. In de 
totstandkomingsprocedure van de EU netcodes zijn derhalve naast de Europese Commissie, de 
beheerders van de transmissienetten en de nationale regulerende instanties betrokken.  

Het Derde Pakket legt daarnaast de nationale regulerende instantie (hierna: NRI) een grotere 
onafhankelijkheid op. De NRI dient onafhankelijk te zijn van private en publieke entiteiten ten 
aanzien van de uitvoering van haar taken en bevoegdheden. In Nederland kwalificeert de NMa als 
zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) waarmee volgens de Nederlandse wetgever grotendeels aan 
deze onafhankelijkheidseis wordt voldaan. Wel zal de wetgever de energiewetgeving aanvullen met 
de bepaling13 dat de Minister14 zich zal onthouden van instructies die op een individuele zaak 
betrekking hebben.  

Naast een grotere onafhankelijkheid van NRI’s worden in het Derde Pakket een aantal algemene 
doelstellingen15 van de regulerende instantie geformuleerd, alsmede een aantal specifieke taken en 
bevoegdheden16. De door de NRI te dienen doelen zien onder meer op bevordering van de 
marktwerking voor alle afnemers en leveranciers, het waarborgen dat de netten op een 
doeltreffende en betrouwbare manier werken, het vergemakkelijken van toegang tot het net voor 
nieuwe productiecapaciteit, zorgen voor stimulansen om netbeheerders en -gebruikers te bewegen 
de efficiëntie van netprestaties te verbeteren, het bevorderen van de mededinging en het 
waarborgen van consumentenbescherming en het bijdragen tot het bereiken van een hoog niveau 
van dienstverlening en tot de compatibiliteit van de administratieve processen. Om deze doelen te 
bereiken heeft de NRI tot taak tarieven, dan wel de methode hiervoor, van de netbeheerders goed 
te keuren of vast te stellen, ervoor te zorgen dat netbeheerders hun verplichtingen nakomen, 
toezicht te houden op de naleving van de regels inzake de zekerheid en betrouwbaarheid van het 

11 Ingevolge het Derde Pakket zijn de transmissiesysteembeheerders van de lidstaten verplicht tot 
samenwerking in het ENTSB. Er is een ENTSB voor elektriciteit (ENTSB-E) en één voor gas (ENTSB-G). 

12 Zie art. 6 lid 9 Elektriciteitsverordening en Gasverordening. 

13 art. 6 Elektriciteitswet en art. 1f Gaswet, voorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet 
(Implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) (wetsvoorstel 32 814 
‘Implementatiewetsvoorstel’). 

14 Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 

15 art. 40 Derde gasrichtlijn en art. 36 Derde elektriciteitsrichtlijn 

16 art. 41 Derde gasrichtlijn en art. 37 Derde elektriciteitsrichtlijn. 
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net, toezicht te houden op de investeringsplannen van de netbeheerders en toezicht te houden op 
het niveau en de doeltreffendheid van de openstelling van de markt en de mededinging17.  

Eén van de instrumenten die in Nederland worden gebruikt om de Europese doelen te 
verwezenlijken zijn de bepalingen die in de codes zijn opgenomen.  

2.2.2 Nederlandse wet- en regelgeving 

Op het totstandkomingsproces van de codes zijn zowel de energiewetgeving als de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) van toepassing. In grote lijnen ziet de energiewetgeving op de totstandkoming 
van het voorstel (tot wijziging) van de codes, en de Awb op de totstandkoming van het besluit 
waarmee de codes door de NMa worden vastgesteld.  

2.2.2.1 Totstandkoming voorstel 

De gezamenlijke netbeheerders (GNB), dan wel een representatief deel van de ondernemingen die 
zich bezighouden met het transporteren, leveren of meten van energie (NEDU18), stellen een 
voorstel voor een code(wijziging) op en bespreken die met representatieve organisaties van partijen 
op de energiemarkt (GEN). Overleg met het GEN houdt niet in dat over het codewijzigingsvoorstel 
tussen de GNB/NEDU en het GEN overeenstemming bestaat over het voorstel. Wel dienen de 
GNB/NEDU aan te geven welke gevolgtrekkingen zijn verbonden aan de zienswijzen die door het 
GEN naar voren zijn gebracht. Vervolgens wordt het voorstel ingediend bij de NMa, die de 
GNB/NEDU kan opdragen het voorstel te wijziging wanneer het naar de mening van de NMa niet 
voldoet aan de belangen in de wet gesteld. In dat geval wordt in de energiewetgeving expliciet 
verwezen naar de Awb.  

De NMa heeft tevens de bevoegdheid zelf een voorstel tot wijziging van de codes op te stellen. In 
dat geval wordt het voorstel in ontwerp aan de GNB/NEDU en de representatieve organisaties 
gezonden, die twaalf weken tijd hebben om hun zienswijzen kenbaar te maken. Daarnaast ligt het 
voorstel zes weken ter inzage voor overige belanghebbenden. 

2.2.2.2 Vaststelling voorstel

Vervolgens wordt het voorstel door de NMa vastgesteld. Hoe dat gebeurt, is niet expliciet 
opgenomen in de energiewetgeving. Op de totstandkoming van besluiten door een bestuursorgaan 
is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Voor de vaststelling van de codes ligt het dan 
ook voor de hand de Awb te hanteren19.  

17 Een volledig overzicht van de doelen, taken en bevoegdheden op grond van de derde elektriciteitsrichtlijn 
staat in Bijlage 2 van dit rapport. 

18 Vereniging Nederlandse EnergieDataUitwisseling. 

19 Hoewel niet expliciet in de energiewetgeving opgenomen gaan wij ervan uit dat een voorstel van de 
GNB/NEDU beschouwd moet worden als een aanvraag in de zin van de Awb. In art. 36 lid 3 en 56 lid 1 E-wet 
alsmede art. 12f lid 3 en 24 lid 1 Gaswet wordt verwezen naar art. 4:15 Awb, waarmee wordt verwezen naar de 
beslistermijn van beschikkingen. Het ligt niet voor de hand dat H. 4 Awb overigens niet van toepassing zou zijn.  
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Door de Energiekamer van de NMa is reeds besloten dat bij een code(wijzigings)voorstel in 
beginsel de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) van afdeling 3.4 Awb zal worden 
gehanteerd. Dit houdt in dat de wettelijke termijn voor het nemen van een besluit op het 
codevoorstel 6 maanden bedraagt, vanaf het moment van ontvangst van de aanvraag tot de 
vaststelling van het besluit. Bij het hanteren van deze termijn wordt ervan uitgegaan dat de 
aanvraag voldoet aan de eisen die aan een aanvraag worden gesteld. Is dat niet het geval, dan kan 
aan de aanvrager worden verzocht de aanvraag aan te vullen en wordt de beslistermijn opgeschort. 
Dit is tevens expliciet opgenomen in de energiewetgeving waarin, met verwijzing naar artikel 4:15 
Awb, staat dat indien de NMa de GNB/NEDU verzoekt het voorstel te wijzigen, de beslistermijn 
wordt opgeschort.  

Is het voorstel van de GNB/NEDU bij besluit door de NMa vastgesteld dan kwalificeert de 
vastgestelde code als algemeen verbindend voorschrift. Tegen algemeen verbindende voorschriften 
staat als hoofdregel geen bezwaar / beroep open. Bezwaar en beroep staan open tegen 
beschikkingen die slechts een beperkte groep belanghebbende betreffen. Algemeen verbindende 
voorschriften betreffen een grote, niet nader te bepalen groep belanghebbenden en op grond van 
de Awb is in dat geval geen bezwaar/ beroep mogelijk. De energiewetgeving maakt hierop een 
uitzondering. In artikel 61 Gaswet en 82 Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat ook tegen algemeen 
verbindende voorschriften op grond van de energiewetgeving, beroep openstaat bij het College van 
beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb). Indien de UOV wordt toegepast wordt de 
bezwaarprocedure bij het bestuursorgaan overgeslagen.  

De volledige procedure op grond van de Awb wordt beschreven in Bijlage 3. 

2.3 Ontwikkelingen 

De codes bevinden zich in het dynamische speelveld van het energierecht. Op dit moment zien wij 
twee ontwikkelingen die kunnen leiden tot inhoudelijke wijziging van de codes alsmede van invloed 
kunnen zijn op de totstandkoming van de codes.  

2.3.1 Uitbreiding Informatiecode 

De Informatiecode beschrijft de rollen en verantwoordelijkheden van marktpartijen bij het 
vastleggen, uitwisselen, gebruiken of bewaren van gegevens in het kader van administratieve 
ketenprocessen. De Informatiecode maakt de inhoud van de gegevens helder en geeft aan hoe en 
binnen welke tijdslijnen die gegevens worden uitgewisseld20. Bij de totstandkoming van de eerste 
technische codes werden de bepalingen inzake de administratieve processen als switchen en 
verhuizen in deze technische codes opgenomen. Hierdoor ontstond in de loop der tijd een 
versnipperd en daardoor onoverzichtelijk stelsel van bepalingen over administratieve processen die 
op verschillende plaatsen en in verschillende codes tussen de zuivere technische bepalingen was 
opgenomen. Vooral voor marktpartijen die weinig affiniteit hebben met de technische bepalingen 
rondom netten werd het hierdoor erg moeilijk overzicht te krijgen van de verschillende verplichtingen 
op het gebied van de administratieve processen. Met het opstellen van de Informatiecode wordt 

20 Bron: website Energiekamer. 
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beoogd aan deze versnippering een einde te maken. Daarnaast borgt de Informatiecode dat de 
administratieve processen ten aanzien van de levering van elektriciteit en gas uniform zijn. Anders 
dan de technische codes, die verschillen voor elektriciteit en gas, bestaat er één Informatiecode, die 
zowel ziet op de administratieve processen voor elektriciteit als voor gas. Naar wij hebben begrepen 
is vanuit de markt de autonome tendens ontstaan om bepalingen uit de technische codes te 
verplaatsen naar de Informatiecode. Dit zal ertoe leiden dat de technische codes nog slechts 
zuivere technische bepalingen bevatten die gelden tussen de netbeheerder en de afnemers21. Als 
deze beweging daadwerkelijk wordt doorgevoerd zal dit leiden tot een grotere rol van de 
Informatiecode in de energiemarkt. De rol van de NEDU zal alsdan aanzienlijk worden vergroot, ten 
opzicht van de rol van de GNB in de totstandkoming van codes.  

2.3.2 Ontwikkeling van Europese netcodes

Zoals in paragraaf 2.2.1 beschreven zullen als onderdeel van het Derde Pakket Europese codes 
(EU netcodes) worden opgesteld.  

De EU netcodes bevatten voorschriften over het beheer van transmissienetten en kunnen alleen 
betrekking hebben op grensoverschrijdende aangelegenheden en aangelegenheden betreffende 
marktintegratie. De EU netcodes bevatten bepalingen ten aanzien van TSO’s, die ook van invloed 
kunnen zijn op DSO’s. De precieze afbakening van het bereik van deze codes (alleen TSO’s of ook 
DSO’s, en in welke mate) is echter nog in ontwikkeling ten tijde van dit schrijven. 

De EU netcodes regelen een aantal limitatief opgesomde onderwerpen die in gezamenlijkheid een 
grote reikwijdte hebben. Nationale bepalingen mogen enkel als deze een verdere detaillering zijn 
van de EU netcodes. Dat betekent in ieder geval dat deze hetzelfde doel nastreven als de EU 
netcode, geen afbreuk doen aan de betrokken EU netcode, en overigens ook verenigbaar zijn met 
het Europees recht. Bij strijdigheid van een nationale code met één van deze drie bepalingen dient 
de nationale code buiten toepassing te blijven.  

De ontwikkeling van de EU netcodes leidt er derhalve toe dat de nationale codes moeten worden 
getoetst op strijdigheid met de EU codes. Deze rol is in het Derde Pakket neergelegd bij de lidstaten 
dan wel de nationale regulerende instanties. Met het Implementatiewetsvoorstel wordt deze rol 
neergelegd bij de NMa. De rol van de NMa wordt hiermee in het totstandkomingsproces van de 
codes vergroot in die zin dat de NMa met het vaststellen van de codes naast de algemene belangen 
die reeds in de energiewetgeving zijn neergelegd, tevens rekening moet houden met de belangen 
en inhoud van de EU codes. 

21 Voor het overbrengen van onderwerpen van de technische codes naar de Informatiecode die genoemd zijn 
in art. 31 Elektriciteitswet of art. 12a Gaswet, zoals bijvoorbeeld het verstrekken van meetgegevens, is een 
wetswijziging nodig.  
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3. Speelveld 

In dit hoofdstuk komen kort de betrokken partijen, hun belangen en de wijze waarop ze 
georganiseerd zijn aan bod. 

3.1 Partijen 

Een belangrijk element van het codeproces is dat alle belanghebbenden de mogelijkheid hebben 
om hun zienswijze mondeling en/ of schriftelijk kenbaar te maken aan de NMa. Vandaar dat het van 
belang is om een helder beeld te hebben van wie de belanghebbenden precies zijn en hoe hun 
belangen zich tot elkaar verhouden. 

Uit een inventarisatiegesprek die we met de code experts bij de NMa hebben gehouden zijn we 
gekomen tot een overzicht van de partijen die een belang hebben bij het codeproces. De 
belangrijkste partijen hierbij: 

 De NMa. 

 De netbeheerders (GTS, TenneT en RNB’s). 

 De representatieve organisaties. 

De belangrijkste representatieve organisaties zijn in onderstaande tabel weergegeven, evenals 
namens welke partij(en) ze opereren en of ze alleen gas (G), elektriciteit (E) of beide (E+G) 
betreffen: 
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Representatieve 
organisatie 

Namens Representatieve 
organisatie 

Namens 

NEDU (doet namens 
representatieve 
organisaties voorstel voor 
(wijziging) Informatiecode)

Leveranciers, 
netbeheerders, 
meetbedrijven (E+G) 

Consumentenbond  Consumenten (E+G) 

EnergieNL Leveranciers, handelaren, 
producenten; (aanbieders 
energie) (E+G) 

VEH Huizenbezitters (E+G) 

VEMW Grootverbruikers (E+G) UNETO Installatiebedrijven (E+G) 

PAWEX Windmolenexploitanten 
(E) 

MKB MBK afnemers (E+G) 

LTO Tuinders (E+G) FME Middelgrote afnemers (E+G)

VNG Gemeenten (E+G) VNCI Chemische industrie (E+G) 

COGEN Industriële WKK (E+G) NOGEPA Gasproducenten (E+G) 

VOEG Handelaren en 
leveranciers, met name 
nieuwkomers (E+G) 

AVN Afvalverwerkers (E+G) 

Platform meetbedrijven Meetbedrijven (E+G) Vereniging GGP Groengas-producenten (G) 

3.2 Belangen 

We gaan in deze paragraaf nader in op de belangen van de drie belangrijkste spelers in het 
codeproces: de NMa, de netbeheerders / NEDU en de representatieve organisaties. 

De codes komen primair tot stand op initiatief van de netbeheerders / NEDU, zoals ook vermeld in 
de wet22 en bevestigd in jurisprudentie van het CBb23. In het totstandkomingsproces zijn naast de 
netbeheerders / NEDU ook representatieve organisaties en de NMa betrokken. Het is primair de 
taak van de NMa om te toetsen of de codevoorstellen voldoen aan de criteria in de wet. Tevens 
speelt de NMa een belangrijke rol bij het afwegen van de soms tegenstrijdige belangen tussen de 
netbeheerders en netgebruikers. Tot slot is het de taak van de NMa om de marktwerking te 
bevorderen. De NMa is na vaststelling van de codes tevens een partij in een eventueel beroep 

22 Zie art. 31 lid 1 en art. 54 lid 1 E-wet 98 alsmede art. 12a lid 1 en art. 22 lid 1 Gaswet 

23 CBb 10 november 2010, AWB 07/965 en 07/966 (LJN: BO5329) 
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tegen de codes. Hierbij dient de NMa de inhoud van de codes te verdedigen bij het CBb. Daarnaast 
behandelt de NMa ook geschillen met betrekking tot het bepaalde in de codes. 

De netbeheerders / NEDU zijn primair verantwoordelijk voor de inhoud van de codes en initiëren 
meestal een codevoorstel. Zoals reeds besproken heeft dit een juridische basis. Met name bij de 
technische codes is het belang van de netbeheerders groot, omdat (te) soepele voorwaarden voor 
toegang tot de netten de netbeheerders in de regel geld kost. Het implementeren van bepaalde 
maatregelen die in de codes zijn getroffen kunnen ook financiële consequenties hebben voor de 
netbeheerder. Bijvoorbeeld, een maatregel in de codes kan ertoe leiden dat de netbeheerders over 
moeten gaan tot aanpassing van de gebruikte ICT-systemen. De tarievencode is voor de 
netbeheerders van belang voornamelijk omdat door middel van deze code de vrijheid van de 
netbeheerder wordt beperkt bij het bepalen van het tarief dat in rekening wordt gebracht en de 
tariefstructuur die wordt gehanteerd.  

Netbeheerders streven naar een goed functionerend netwerk tegen zo laag mogelijke kosten. 
Tevens willen de netbeheerders zoveel mogelijk zelf bepalen welke tarieven zij in rekening brengen 
bij de afnemers. Netbeheerders hebben daarnaast ook belang bij een efficiënt en voorspelbaar 
codeproces, zodat (voor netbeheerders) benodigde veranderingen snel doorgevoerd kunnen 
worden en netbeheerders eventuele activiteiten die nodig zijn voor het implementeren van een 
codevoorstel in kunnen plannen. 

De netgebruikers zijn een zeer heterogene groep, zowel voor wat betreft hun belangen als de 
manier waarop ze participeren in het codeproces. Ondanks de diverse belangen is het volgens de 
NMa waarschijnlijk dat al deze partijen belang hebben bij zoveel mogelijk inspraakmogelijkheden in 
het codeproces. Tevens wordt het door de diversiteit van de belangen als moeilijk ervaren om deze 
partijen effectief te beïnvloeden24. 

3.3 Organisatie partijen 

De GNB zijn verenigd in brancheorganisatie Netbeheer Nederland. Zoals eerder gesteld kunnen de 
GNB codevoorstellen indienen. Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat de belangen van de 
netbeheerders min of meer gelijk aan elkaar zijn. Dat resulteert meestal in een door de 
netbeheerders uniform gedragen codevoorstel. Dat is echter niet altijd het geval, bijvoorbeeld 
vanwege bestaande belangentegenstellingen tussen TSO en DSO. De representatieve organisaties 
zijn georganiseerd in het GEN. Niet alle groepen zijn hierin even actief. Zo zijn er partijen die wel lid 
zijn van het GEN, maar nauwelijks actief participeren. Deze groepen kunnen andere wegen, 
bijvoorbeeld politieke, zoeken om de belangen van hun achterban te behartigen. Andere 
organisaties in het GEN zijn vaker bereid om effectief gebruik te maken van alle middelen die ze tot 
hun beschikking hebben om hun belangen in het codeproces te behartigen. Met andere woorden: zij 
zijn eerder geneigd de benodigde mensen en middelen ter beschikking te stellen voor 
belangenbehartiging in het codeproces. 

24NMa, 14 juni 2011, Plan van Aanpak Speerpunt Codes (130%DREV)
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4. Beschrijving huidig codeproces 

Nu de codes en hun context, evenals het speelveld rondom de codes in de voorgaande 
hoofdstukken zijn beschreven, brengt hoofdstuk vier het codeproces in beeld. Dit is het proces dat 
wordt doorlopen voor het wijzigen van de codes. Naast het doel van het proces en de beschrijving 
van de processen, worden ook de verantwoordelijkheden van de relevante partijen in dit hoofdstuk 
toegelicht.  

4.1 Doel van het proces 

Het doel van het proces ‘opstellen codebesluit’ is om te komen tot codes die dienen om te zorgen 
dat de tarieven en voorwaarden die netbeheerders hanteren niet discriminerend en evenredig zijn, 
en een doeltreffende marktwerking bevorderen. We onderscheiden de Technische codes, de 
Informatiecode en de Tarievencode. De Technische codes zijn technische voorschriften die 
aangeven hoe netbeheerders zich onderling en jegens aangeslotenen dienen te gedragen, onder 
meer bij het in werking hebben van de netten, het naleven van bepaalde kwaliteitsniveaus, het 
meten en uitwisselen van meetgegevens en de systeemdiensten. De Informatiecode beschrijft de 
rollen en verantwoordelijkheden van marktpartijen bij het vastleggen en uitwisselen van informatie 
tussen de marktpartijen onderling. De Tarievencode beschrijft de tariefstructuren die worden 
gehanteerd. Hierin is vastgelegd hoe de kosten van het elektriciteitsnetwerk en de gasnetwerk in 
Nederland worden verdeeld over de Nederlandse afnemers25. 

4.2 Beschrijving van de processen 

De processen en de daaronder vallende processtappen, zoals beschreven in documenten van de 
Energiekamer (Opstellen codebesluit), zijn samengevat in onderstaande Figuur 4.1. Hierbij zijn er 3 
varianten op het proces ‘Opstellen codebesluit’ te onderscheiden: 

 De reguliere voorbereidingsprocedure. 

 De uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV). 

 De procedure codewijziging op initiatief van de NMa. 

25 NMa, 24 januari 2012, http://www.nma.nl/regulering/energie/codes/default.aspx 

http://www.nma.nl/regulering/energie/codes/default.aspx
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Figuur 4.1. Processen ‘Opstellen codebesluit’ 
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4.2.1 De voorfase: totstandkoming voorstel GNB/NEDU 

Aanleiding voor een codevoorstel is de wens van de GNB/NEDU of de NMa om de bestaande 
codes te wijzigen. Aanleidingen hiertoe kunnen zijn dat een bepaald onderdeel van de codes niet 
voldoet aan de vereisten rondom toegang, of dat dit niet leidt tot een doeltreffende marktwerking of 
juist een efficiënt gebruik van het net. Hierin (dat wil zeggen, in enerzijds doeltreffende marktwerking 
en anderzijds efficiënt gebruik van het net) ligt de voornaamste bron van de 
belangentegenstellingen tussen netbeheerders en netgebruikers. Een andere aanleiding tot slot kan 
een wijziging zijn in de wet op nationaal of op Europees niveau etc. 

De partij die het proces initieert zal eerst het codewijzigingsvoorstel moeten voorbereiden. Dit 
codewijzigingsvoorstel vormt de input van het proces ‘Opstellen codebesluit’. Indien het voorstel van 
de NMa afkomstig is wordt direct een ontwerpbesluit opgesteld.  

Meestal is dit voorstel echter afkomstig van de GNB/NEDU aangezien, zoals we in paragraaf 3.2 
reeds hebben besproken, de GNB/NEDU primair hiervoor verantwoordelijk zijn. Paragraaf 2.2.2.1 
beschrijft de totstandkoming van een codewijzigingsvoorstel van de GNB/NEDU. De gezamenlijke 
netbeheerders voeren overleg met representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt 
/ gasmarkt over de voorstellen met betrekking tot de tariefstructuren en de voorwaarden. De 
GNB/NEDU dienen aan te geven welke gevolgtrekkingen zijn verbonden aan de zienswijzen die 
door het GEN naar voren zijn gebracht. 

Na het overleg met de GEN wordt het voorstel ingediend bij de NMa. Indien het voorstel van de 
netbeheerders / NEDU afkomstig is vindt eerst een intake plaats. Hier wordt beoordeeld welke 
procedure toegepast gaat worden: de reguliere voorbereidingsprocedure of de UOV. Dit hangt 
onder andere af van de zwaarte van het codewijzigingsvoorstel.  

4.2.2 De bestuurlijke fase: besluitvormingsprocedure NMa 

Indien wordt gekozen voor de reguliere voorbereidingsprocedure, volgt na de intake en de publicatie 
van het codewijzigingsvoorstel, de hoorzitting waarbij belanghebbenden in de gelegenheid worden 
gesteld om hun zienswijze op het voorstel kenbaar te maken. Belanghebbenden kunnen schriftelijke 
zienswijzen indienen. Vervolgens vindt de beoordeling van het voorstel plaats en tenslotte wordt er 
een besluit opgesteld en gepubliceerd. Bij de reguliere procedure kan er bezwaar worden ingediend 
tegen het genomen besluit. Dit kan bij de uniforme voorbereidingsprocedure niet. 

Bij een keuze voor de uniforme voorbereidingsprocedure volgt na de intake de beoordeling van de 
codewijzigingsvoorstel, waarbij het voorstel aan de in de wet gestelde criteria wordt getoetst. Als het 
voorstel aan deze criteria voldoet volgt het opstellen van het ontwerpbesluit, dat vervolgens wordt 
gepubliceerd. Na de publicatie worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld zienswijzen in 
te dienen. Op de hoorzitting die daarop volgt kunnen zij deze mondeling toelichten. Deze 
zienswijzen worden door de NMa beoordeeld in het licht van de in de wet gestelde criteria. 
Vervolgens stelt de Raad de codewijziging vast per besluit en publiceert deze. 

In het uitzonderlijke geval dat de NMa het codewijzigingsproces initieert gaat men direct over tot het 
opstellen van een ontwerpbesluit, dat vervolgens vastgesteld dient te worden. Hiertoe wordt het 
ontwerpbesluit gepubliceerd en wordt er een hoorzitting georganiseerd. Op basis van de 
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zienswijzen van belanghebbenden wordt een eventueel gewijzigd definitief besluit opgesteld. Na 
goedkeuring van dit besluit wordt het besluit gepubliceerd.  

4.2.3 De nafase: beroepsprocedure bij CBb 

Aan het eind van de UOV procedure kan geen bezwaar worden ingediend door de betrokken 
partijen, er kan alleen in beroep worden gegaan bij het College van beroep voor het bedrijfsleven. 

Het CBb is ook een belangrijke schakel in het codeproces. Het CBb behandelt de beroepszaken 
tegen de codebesluiten in eerste en enige aanleg. De NMa is verweerder in de zaken waar beroep 
wordt aangetekend tegen het codebesluit26

4.3 Verantwoordelijkheden partijen ten aanzien van het proces 

In onderstaande tabellen worden de processtappen gekoppeld aan de verschillende partijen die in 
de betreffende stap een rol spelen. Per stap en partij worden ook de verantwoordelijkheden 
beschreven. Daarbij zijn eerst de stappen in de reguliere procedure genoemd, gevolgd door de 
hieraan aanvullende stappen in de uniforme procedure en vervolgens de hieraan aanvullende 
stappen in de ‘initiatief NMa-procedure’ (Zie voor de processtappen ook Figuur 4.1). 

De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn: 

 NMa bevoegd en verplicht om codes vast te stellen. 

 Netbeheerders / NEDU: indienen voorstellen. 

 Representatieve organisaties: consultatie. 

 CBb: behandelen beroepszaken. 

26 NMa, 14 juni 2011, Plan van Aanpak Speerpunt Codes (130%DREV) 
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Reguliere procedure
Processtap Organisatie Verantwoordelijkheid 
Processtap 1: 
Voorbereiding 
codewijzigingsvoorstel 

GNB/NEDU Totstandkoming en indienen 
codevoorstel. 

 Representatieve organisaties 
in GEN 

Zienswijzen inbrengen. 

 TenneT / GTS Totstandkoming en indienen 
codevoorstel. 

Processtap 2: Intake NMa Beoordeling codevoorstel. 
 GNB/NEDU Geven nadere toelichting. 
Processtap 3: Publicatie NMa Publiceren codevoorstel. 
Processtap 4: Hoorzitting NMa Organisatie en uitvoering hoorzitting. 

Helder krijgen belangenstegenstellingen. 
 GNB/NEDU Bijwonen en behartigen belangen. 
 Representatieve organisaties Bijwonen en behartigen belangen. 
Processtap 5: Beoordeling NMa Beoordelen zienswijzen, toetsen aan 

wettelijke criteria. 
Processtap 6: Opstellen 
(concept)besluit 

NMa Opstellen (concept)besluit. 

Processtap 7: 
Besluitvorming 

NMa Opstellen besluit. 

Processtap 8: 
Bezwaar/beroep 

Belanghebbenden 
(netbeheerders/NEDU/ 
representatieve organisaties en 
anderen) 

Instellen bezwaar/beroep. 

 NMa Uitvoeren van bezwaarprocedure, 
Verdedigen bij beroep. 

 CBb Behandelen beroepzaak. 
Processtap 9: Vervolg na 
bezwaar/beroep 

NMa Bij vernietiging besluit: opnieuw besluiten. 

Uniforme procedure 
Processtap Organisatie Verantwoordelijkheid
Processtap 4: Beoordeling 
wijzigingsvoorstel 

NMa Beoordeling codevoorstel. 

Processtap 5: Opstellen 
ontwerpbesluit  

NMa Opstellen ontwerpbesluit. 

Processtap 6: Publicatie 
ontwerpbesluit 

NMa Publiceren ontwerpbesluit codewijziging. 

Processtap 8: Beoordeling 
zienswijzen 

NMa Beoordelen zienswijzen, toetsen aan 
wettelijke criteria. 

Processtap 9: Opstellen 
definitief besluit 

NMa Opstellen besluit. 

Processtap 10: 
Besluitvorming en 
publicatie 

NMa Nemen besluit en publicatie. 
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Processtap 11: Beroep Belanghebbenden 
(netbeheerders/NEDU/ 
representatieve organisaties en 
anderen) 

Instellen beroep. 

 NMa Verdedigen bij beroep. 
 CBb Behandelen beroepzaak. 
Initiatief NMa-procedure 
Processtap Organisatie Verantwoordelijkheid
Processtap 2: Opstellen 
ontwerpbesluit 

NMa Opstellen ontwerpbesluit. 

Processtap 3: 
Besluitvorming 
ontwerpbesluit 

NMa Nemen besluit en publicatie. 

Processtap 4: Opstellen 
(gewijzigd) ontwerpbesluit 

NMa Opstellen (gewijzigd) ontwerpbesluit  

 NMa Nemen besluit en publicatie. 
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5. Analyse codeproces 

Hoofdstuk vijf beschrijft een nadere analyse van het codeproces. Hierin leest u wat de 
geconstateerde knelpunten zijn en waaraan ons inziens een effectief en efficiënt codeproces aan 
dient te voldoen. 

5.1 Geconstateerde knelpunten 

Uit de documenten van de NMa, de besprekingen met de NMa en de reeds gevoerde consultatie 
van marktpartijen komen de volgende knelpunten in het codeproces naar voren. 

5.1.1 Lange doorlooptijden 

De doorlooptijd van het codeproces wordt als een belangrijk knelpunt ervaren, zowel door 
netgebruikers als door de NMa zelf. Onder doorlooptijd wordt in dit verband verstaan: de tijd die 
nodig is om tot een onherroepelijke code te komen, dus van informele voorfase tot en met de 
gerechtelijke fase. Door de lange doorlooptijden is er veel onduidelijkheid in de markt over welke 
regels er op een bepaald moment gelden. Tevens kan men niet anticiperen op welke wijzigingen er 
op welke termijn worden doorgevoerd. Daarnaast bestaat er vaak een relatie tussen de 
verschillende wijzigingsvoorstellen die op een bepaald moment in behandeling of in procedure bij 
het CBb zijn, maar wordt de samenhang niet altijd even goed bewaakt. Hierdoor wordt afbreuk 
gedaan aan de kwaliteit van de inhoud van de codes. 

Er kan een aantal oorzaken worden genoemd die aan de lange doorlooptijden ten grondslag liggen.  

 het gebrekkige vooroverleg met en tussen de netgebruikers; 

 de uitgebreide reguliere vaststellingsprocedure die de NMa hanteert; 

 ontbreken van kwalitatieve toetsing aan het begin van het proces; 

 de kennisachterstand bij de toezichthouder die inherent is aan het feit dat de praktische 
technische kennis bij de marktpartijen ligt; 

 de mogelijkheid om tegen codes in bezwaar en beroep te gaan. 

Verder blijkt dat er mogelijk een gebrek is aan sturing van het proces. Het is bijvoorbeeld niet 
duidelijk of door de betrokkenen actief wordt gestuurd op de tijdigheid van de totstandkoming van 
een code. Zowel de NMa als de GNB/NEDU en de representatieve organisaties in het GEN lijken 
vooral prioriteit te geven aan de inhoud van de regelingen die in de codes worden vervat.  

Gebrekkig vooroverleg 

De NMa ontvangt bij het voorstel de GEN-verslagen waarin de resultaten van het vooroverleg zijn 
opgenomen. In de praktijk blijkt echter dat de motivering en afwegingen onvoldoende worden 
beschreven in deze verslagen. Dit heeft mogelijk te maken met de scheve machtsverhouding tussen 
netbeheerders / NEDU en overige netgebruikers. De netbeheerders / NEDU zijn immers als enige 
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van de participanten in het overleg bevoegd om voorstellen in te dienen. Recent is op het punt van 
motivering reeds een verbetering zichtbaar met een gunstig effect op de doorlooptijd.  

Het voorzitterschap van het overleg wordt verzorgd door de GNB/NEDU. Dit kan er tevens toe 
leiden dat wijzigingsvoorstellen die niet de wens zijn van de GNB27 langer op zich laten wachten of 
dat afwijkende zienswijzen minder aandacht krijgen. Ook kan het zijn dat hierdoor de belangen van 
de representatieve organisaties onvoldoende in acht worden genomen. 

Een andere reden dat het vooroverleg als gebrekkig wordt ervaren is dat de deelname van de 
representatieve organisaties niet verplicht is. Hierdoor zijn deze organisaties er niet toe gehouden 
om in deze fase hun zienswijzen in te brengen en in praktijk doen ze dit vaak in een later stadium 
Dit werkt vertragend op het proces.  

Volgens enkele partijen is het GEN-overleg ineffectief door het onduidelijke mandaat en de 
tegengestelde belangen van de aanwezige partijen. Ook het ontbreken van 
consumentenorganisaties wordt genoemd als een kritiek op het functioneren van het GEN. 

Tot slot bestaat er veel onduidelijkheid over de rol van het GEN en welke partijen precies hierin 
vertegenwoordigd zouden moeten zijn. 

Uitgebreide vaststellingsprocedure 

De NMa hanteert een vrij uitgebreide procedure voor de totstandkoming van de codes om zo te 
garanderen dat alle belanghebbenden worden gehoord gedurende de procedure en het proces 
uiteindelijk leidt tot kwalitatief goede codes. De netgebruikers worden niet gestimuleerd om reeds 
voorafgaand aan deze NMa-procedure al hun zienswijzen bekend te maken, omdat ze weten dat ze 
in een latere fase genoeg mogelijkheden hebben om hun zienswijzen in te brengen en wellicht beter 
gehoord worden. 

Verder heeft de NMa in praktijk vooral een toetsende rol. Indien de NMa tot de conclusie komt dat 
een voorstel niet voldoet aan de criteria in de wet, geeft zij de indieners een wijzigingsopdracht. De 
NMa maakt weinig gebruik van haar bevoegdheid om een voorstel te wijzigen. De NMa laat het 
initiatief aan de GNB/NEDU, omdat deze primair verantwoordelijk zijn voor het indienen van een 
wijzigingsvoorstel (zie paragraaf 3.2). Tevens hebben deze partijen de meeste technische/ 
inhoudelijke kennis wat de codes betreft. Mogelijk ontbreekt het de NMa aan inhoudelijke/ 
technische kennis om zelf het voorstel te wijzigen. Het feit dat het voorstel terug moet naar de 
indieners om gewijzigd te worden kost uiteraard tijd. 

27 Het knelpunt dat wijzigingsvoorstellen die niet de primaire wens zijn van de indieners, lang op zich laten 
wachten, wordt alleen geuit ten aanzien van de GNB. Soortgelijke klachten ten aanzien van de NEDU zijn ons 
niet bekend. Dit kan te maken hebben met het feit dat in de NEDU meerdere partijen vertegenwoordigd zijn 
(netbeheerders, leveranciers en meetbedrijven), alsmede met het feit dat de situatie dat de NEDU 
code(wijzigings)voorstellen kan indienen nog niet zo lang bestaat.  
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Ontbreken van kwalitatieve toetsing aan het begin  

Een kwalitatief goed wijzigingsvoorstel draagt bij aan het verkorten van de doorlooptijd van het 
totstandkomingsproces. De NMa stelt geen echte inhoudelijke eisen aan het voorstel om een 
voorstel in behandeling te nemen. De motivering die de NMa ontvangt van de GNB/NEDU bij een 
ingediend codewijzigingsvoorstel is minimaal, hoewel hierin de laatste tijd duidelijk verbetering is 
gekomen. Tevens ontbreken doorgaans andere stukken uit het dossier zoals onderzoeksrapporten 
over de voorgestelde wijziging. De GNB/NEDU zouden meer verantwoordelijkheid kunnen tonen 
door een eigen toetsing uit te voeren voordat een voorstel wordt ingediend. Anderzijds kan de NMa, 
door het stellen van meer specifieke eisen waaraan een voorstel moet voldoen, de GNB/NEDU 
stimuleren om de kwaliteit van de voorstellen te verbeteren. 

Mogelijkheid tot bezwaar en beroep 

Dat bezwaar en beroep tegen codes mogelijk is, is uitzonderlijk aangezien codes algemeen 
verbindende voorschriften zijn waartegen normaliter geen beroep kan worden ingesteld. Door de 
veelheid van betrokken belangen wordt van deze rechtsmiddelen veelvuldig gebruik gemaakt. De 
lange bezwaar- en beroepsprocedures dragen bij aan een langere doorlooptijd. 

5.1.2 Gebrekkige communicatie  

Communicatie speelt een belangrijke rol bij een effectief en efficiënt codeproces. Een goede, open 
communicatie zorgt er voor dat alle partijen weten wat ze van elkaar kunnen verwachten.  

Veel betrokkenen zijn van mening dat het proces onvoldoende transparant is en dat er daardoor 
onzekerheid bestaat over de geldende regels. De lange procedure draagt daar aan bij. Het komt 
voor dat een onderdeel gewijzigd wordt waarvan de voorgaande wijziging nog in de bezwaar- of 
beroepsprocedure verkeert. Het zou daardoor onduidelijk zijn welke code precies van toepassing is. 
Eerder is al beschreven dat bij het indienen van codevoorstellen soms informatie ontbreekt, zoals 
een duidelijke motivering van bepaalde standpunten. Het kost dan veel tijd om een helder beeld te 
krijgen van de verschillende belangen. 

5.1.3 Alleen de netbeheerders / NEDU kunnen een wijzigingsvoorstel indienen 

Het feit dat alleen de netbeheerders / NEDU een wijzigingsvoorstel in kunnen dienen, draagt bij aan 
de disbalans van belangen tussen netbeheerders en netgebruikers, en vormt daarmee een van de 
oorzaken van het suboptimaal vooroverleg. Het leidt er immers toe dat voorstellen die niet de wens 
zijn van de netbeheerders / NEDU niet of niet tijdig worden ingediend. Ook kan het zoals eerder 
genoemd ertoe leiden dat de belangen van de representatieve organisaties onvoldoende worden 
meegenomen. In theorie zouden de netbeheerders, en in mindere mate de NEDU28 ertoe geneigd 
kunnen zijn om hun eigen belang in de codes te laten prevaleren boven het algemeen belang (i.e. 
een balans tussen het eigen belang, het belang van de netgebruikers en het belang van de 
maatschappij in bredere zin).  

28 In mindere mate de NEDU omdat in de NEDU meerdere belangen vertegenwoordigd zijn.  
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5.1.4 Ontbreken van een nadere invulling van de wettelijke criteria. 

Het kader voor het toetsen van de codevoorstellen wordt gegeven door de wet. De criteria in de wet 
zijn ruim geformuleerd waardoor de toetsingscriteria naar verschillende inzichten kunnen worden 
toegepast op een concreet codevoorstel. Door het ontbreken van een nadere invulling van het 
wettelijke toetsingskader weten de netgebruikers niet precies waar ze aan toe zijn en kan er 
onvoldoende rekening worden gehouden met deze criteria bij het opstellen van de 
wijzigingsvoorstellen. Een concreter toetsingskader zou ertoe kunnen leiden dat er kwalitatief betere 
voorstellen bij de NMa worden ingediend. Bij de toetsing aan de wettelijke criteria maakt de NMa 
een belangenafweging van verschillende (soms tegenstrijdige) belangen. Een concreter kader kan 
er ook toe bijdragen dat de codes als minder complex worden ervaren.  

De onduidelijkheid over hoe de wettelijke criteria worden geïnterpreteerd kan leiden tot het 
‘stapelen’ van belangen. Hiermee wordt bedoeld dat belangen van bepaalde partijen meerdere 
keren worden meegenomen.  

5.1.5 Onvoldoende kwaliteit codewijzigingsvoorstel 

Als knelpunt wordt genoemd dat sommige codewijzigingsvoorstellen kwalitatief onder de maat zijn, 
waarmee met name de juridische kwaliteit wordt bedoeld. Zo zijn deze voorstellen innerlijk 
tegenstrijdig en inconsistent in het gebruik van de terminologie. De NMa stuurt vervolgens het 
voorstel terug naar de indieners met een wijzigingsopdracht. Tegelijkertijd wordt er ook kritiek geuit 
op de NMa. Zo zijn enkele partijen van mening dat de NMa de specifieke technische kennis ontbeert 
om codevoorstellen te kunnen beoordelen. 

5.2 Analyse van de knelpunten 

Een aantal van de gesignaleerde knelpunten heeft te maken met onduidelijkheid over de wijze 
waarop partijen deelnemen in het proces. Er lijkt onduidelijkheid te bestaan over de exacte 
rolverdeling tussen de NMa, netbeheerders / NEDU en representatieve organisaties van gebruikers 
in het GEN. Daarnaast is onduidelijk wie precies verantwoordelijk is voor de totstandkoming van de 
codes. Alle partijen lijken prioriteit te geven aan de inhoud, waardoor de tijdigheid welhaast 
automatisch in knel komt. Al met al leiden deze elementen tot vertragingen in het proces van tot 
totstandkoming van de codes. Alle betrokken partijen lijken het belang van kwalitatief goede codes 
te onderschrijven, maar er lijkt een gebrek te bestaan aan een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel 
om deze codes daadwerkelijk tot stand te brengen. Gevolg hiervan is dat partijen zich formeel 
juridisch opstellen en zichzelf en elkaar weinig bewegingsvrijheid toestaan.  

Een duidelijke rolverdeling met een heldere afbakening van verantwoordelijkheden is essentieel. 
Voor een deel kan dit naar onze mening bereikt worden binnen het huidige wettelijk kader. Hoewel 
de energiewetgeving in zijn bewoordingen lacunes laat zien, lijkt het in lijn met de bedoeling van de 
wetgeving te liggen dat netbeheerders en NEDU in het vooroverleg met de representatieve 
organisaties, de belangen van deze organisaties meenemen in het codevoorstel29. Vervolgens toetst 

29 Gezien het grote aantal wijzigingen van artikel 31 E-wet 98 is nader onderzoek naar de bedoeling van de 
wetgever in het kader van dit onderzoek niet uitgevoerd. 
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de NMa het voorstel aan de publieke belangen die in de wet worden genoemd. Voor deze 
rolverdeling is het van belang dat de partijen in het vooroverleg hun rol serieus nemen, betrokken 
zijn bij de totstandkoming van het voorstel, en het al dan niet meenemen van bepaalde belangen 
goed en volledig motiveren. Overleg betekent niet dat over het codevoorstel volledige consensus 
bestaat, maar het betekent wel dat partijen goed inzicht hebben gekregen in de consequenties en 
reikwijdte van het voorstel en gehoord zijn. Dit laatste houdt tevens in dat indien bepaalde wensen 
van partijen niet in het voorstel worden gehonoreerd, dit sluitend wordt gemotiveerd en 
gedocumenteerd. Meer dan nu gebeurt, heeft de NMa de mogelijkheid dit proces al in het 
voortraject te sturen. Dit kan op twee manieren gebeuren.  

Toepasselijkheid Awb

De NMa hanteert voor het totstandkomingsbesluit van de codes in beginsel de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure van afd. 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, dan wel, in 
voorkomende gevallen, de reguliere procedure uit de Awb. Een consequente toepassing van de 
Awb op besluiten betreffende de codes geeft een aantal voordelen. Zo wordt voor de alle 
betrokkenen duidelijk welke procedure wordt gehanteerd en welke stappen hierin worden gezet. 
Ook geeft deze procedure de NMa de mogelijkheid de aanvraag alleen in behandeling te nemen 
indien deze compleet is. Immers de aanvraag moet naast een aanduiding van het gevraagde besluit 
tevens voorzien in alle gegevens en bescheiden die nodig zijn op de aanvraag te beslissen. Dit 
houdt in dat de NMa kan verzoeken om alle onderzoeksgegevens, verslagen en motiveringen die 
aan het voorstel ten grondslag liggen.  

Opstellen toetsingskader

De NMa heeft de bevoegdheid, eventueel in samenspraak met het Ministerie, in een beleidsregel 
neer te leggen hoe zij haar toetsing aan belangen genoemd in de wet uitvoert. Een dergelijk kader 
biedt de NMa houvast in de belangenafweging, en biedt de netgebruikers inzicht in de eisen die aan 
het voorstel worden gesteld. Deze eisen kunnen heel concreet zijn. Zo kan de NMa opnemen dat 
een gebrekkige juridische kwaliteit van de codes leidt tot een belemmering van het handelsverkeer, 
waardoor het voorstel in strijd kan zijn met de wettelijke belangen. Ook een gebrekkige 
onderbouwing van de gevolgtrekkingen die aan het overleg in het GEN zijn verbonden, kan worden 
beschouwd als een onvolledige aanvraag, dan wel als een aanvraag die niet voldoet aan de eisen 
die in de wet worden gesteld. Immers als deze motivering niet duidelijk is, kan de NMa niet voldoen 
aan de verplichting genoemd in art 36 lid 1 onder a E-wet 98, waarin is opgenomen dat de NMa het 
voorstel vaststelt met inachtneming van de resultaten van het overleg in het GEN.  

Juist door meer te sturen (bijvoorbeeld met dwingende kaders en duidelijke criteria) kan de NMa 
bewerkstelligen dat in het voortraject de verantwoordelijkheden scherper worden gesteld en 
nagekomen.  

Op het moment dat in het vooroverleg serieus rekening wordt gehouden met de belangen van de 
verschillende organisaties en het voor de indieners van het voorstel duidelijk is aan welke eisen de 
aanvraag moet voldoen en welke stukken de NMa nodig heeft om zich een goed beeld van de 
implicaties van het voorstel te vormen, wordt de toetsing door de NMa minder complex en kan deze 
leiden tot meer eenduidig onderbouwde uitspraken. Gecombineerd met het toepassen van de 
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wettelijke bepalingen uit de Awb én meer sturing van de processen, kan met name het knelpunt van 
de lange doorlooptijden en het gebrek aan kwaliteit van de codes aanzienlijk worden verkleind.  

Wij signaleren dat binnen de huidige wettekst de rollen niet duidelijk zijn gedefinieerd hetgeen leidt 
tot verwarring over de verantwoordelijkheidsverdeling. In de huidige tekst is opgenomen dat de 
GNB/NEDU overleg moeten voeren met het GEN en moeten aangeven welke gevolgtrekkingen zij 
aan dit overleg hebben verbonden. Vervolgens dient de NMa het voorstel vast te stellen met 
inachtneming van de resultaten van het overleg. Deze formulering leidt tot onduidelijkheid ten 
aanzien van de status van het overleg en de rol van het GEN en zou door de wetgever verduidelijkt 
kunnen worden. Bijvoorbeeld door op te nemen dat de NMa zorg draagt voor een kwalitatief overleg 
tussen GNB/NEDU en netgebruikers, alsmede te bepalen dat de codevoorstellen in samenspraak 
tussen GNB/NEDU en netgebruikers tot stand komen. Op deze wijze wordt het overleg 
geformaliseerd en heeft de NMa, meer dan nu, de mogelijkheid het totstandkomingsproces te 
sturen.  

Een betere afbakening van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden past in de (Europese) 
ontwikkeling en de visie van de NMa zelf, om meer verantwoordelijkheid aan de markt over te laten. 
Het reguleren van de markt past in een falende marktomgeving met onvolkomen mededinging. 
Hoewel de Europese Commissie signaleert dat de Europese markt nog onvolkomenheden 
vertoont30, beoogt het Derde Pakket deze te repareren. Met het verbeteren van de marktwerking 
zou de overheidsregulering evenredig moeten afnemen.  

5.3 Uitgangspunten voor optimaliseren codeproces 

De codes dienen een goede werking van de energiemarkt en efficiënt gebruik van de netwerken te 
bevorderen, de consument te beschermen, de verschillende betrokken belangen te behartigen en 
de kwaliteit van de netten op niveau te houden. Een effectief codeproces borgt deze doelen. 
Tegelijkertijd dienen deze doelen te worden bereikt met zo min mogelijk middelen. Een efficiënt 
codeproces borgt dit doel.  

Om deze doelen te borgen, is het in onze ogen van belang het toetsten op deze doelen te 
integreren in het codeproces. Een effectief codeproces bevat daarmee in onze ogen de volgende 
elementen: 

 Een markttoets, waarmee wordt beoordeeld of het codevoorstel leidt tot een verbetering van de 
marktwerking en een efficiënt gebruik van de netwerken. 

 Een belangentoets, waarmee alle betrokken belangen worden afgewogen en het belang van de 
consument wordt benadrukt. 

 Een kwaliteitstoets, waarmee wordt beoordeeld of het codevoorstel voldoet aan de 
kwaliteitseisen die aan netten worden gesteld. 

30 Zie considerans bij de Derde Elektriciteitsrichtlijn en de Derde Gasrichtlijn. 
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 Een juridische toets, waarmee wordt beoordeeld of het codevoorstel voldoet aan alle relevante 
wettelijke eisen. 

Deze toetsen en mogelijke operationalisering daarvan is in onderstaande tabel weergegeven.  

Een efficiënt codeproces is in wezen een effectief proces dat met zo min mogelijke inspanning wordt 
doorlopen. Dit stelt eisen aan de vormgeving van het proces (minimaliseren doublures etc.). 
Daarnaast moet worden geborgd dat aan de volgende randvoorwaarden wordt voldaan: 

 (in de wet) de verantwoordelijkheden duidelijk zijn belegd; 

 alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid voldoende nemen;  

 de bovenstaande toetsen transparant en eenduidig worden uitgevoerd. 

Deze eisen en randvoorwaarden zijn, als uitgangspunten, eveneens in onderstaande tabel 
weergegeven. Deze tabel biedt een kader voor het evalueren van alternatieve codeprocessen.  
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Toetsen en uitgangspunten Operationalisering 

Markttoets Marktwerking wordt verbeterd, netwerken 
worden efficiënt gebruikt.  

Belangentoets Meewegen betrokken belangen. 

 Herkenbaar en door stakeholders gedragen 
proces. 

Kwaliteitstoets Inhoudelijke technische kwaliteit van de codes. 

Inhoudelijke economische kwaliteit van de 
codes. 

Consistentie tussen de codes 

Juridische toets Voldoen aan Nederlandse wet- en regelgeving 
(AWB: termijnen). 

 Voldoen aan Europese wet- en regelgeving. 

 Rechtszeker stelsel. 

 Inhoudelijke juridische kwaliteit van de codes. 

Uitgangspunten t.a.v. efficiëntie Minimaliseren tijdsinzet. 

 Minimaliseren doublures en te nemen stappen. 

 Minimaliseren administratieve lasten. 

 Volledigheid: alle stappen zetten om te 
voorkomen dat het proces stokt later in het 
proces. 

 Volgtijdelijkheid: stappen in juiste volgorde. 

Verantwoordelijkheden zijn (in de wet) duidelijk 
belegd 

 Partijen nemen hun verantwoordelijkheden 

Alle toetsen worden transparant uitgevoerd 
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6. Alternatieven voor het huidige codeproces 

Dit hoofdstuk behandelt de alternatieve mogelijkheden voor het oplossen van de knelpunten. Deze 
mogelijkheden beschrijven denkrichtingen, binnen deze denkrichtingen kunnen verschillende 
oplossingen voor de knelpunten worden bedacht. De beschreven alternatieven richten zich met 
name op het verduidelijken van de gewenste verantwoordelijkheidsverdeling tussen de 
verschillende betrokken partijen omdat uit de analyse van de knelpunten naar voren komt dat hieruit 
een groot deel van de knelpunten is ontstaan.  

De alternatieven zijn beschreven in het licht van de ontwikkelingen die wij signaleren in hoofdstuk 2: 

 de toenemende rol van de Informatiecode en de NEDU ten opzicht van de rol van de GNB en 
de overige codes; 

 de rol van het Derde Pakket en het opstellen van EU netcodes die de ontwikkeling van nationale 
codes zullen inkaderen, alsmede de nationale regulerende instanties een grote 
verantwoordelijkheid en bevoegdheid geven de EU doelstellingen te verwezenlijken. 

Met deze twee ontwikkelingen in het achterhoofd beschrijven de alternatieven een systeem van 
toenemende verantwoordelijkheid van de netgebruikers voor de inhoudelijke beoordeling en 
toetsing van de codevoorstellen.  

Denkbaar is ook om een alternatief te beschrijven dat juist de verantwoordelijkheid voor het tot 
stand komen van de codes bij de Minister van EL&I belegt. De mogelijke consequentie hiervan is 
echter dat bij het ministerie van EL&I additionele capaciteit moet worden ingezet waardoor de 
eerder aangegeven efficiencywinst (deels) teniet wordt gedaan. Naar onze mening past dit 
alternatief tevens niet goed bij de Europese tendens, die blijkt uit in het Derde Pakket, om meer 
verantwoordelijkheden bij NRI’s en netgebruikers te leggen. Om deze reden blijft dit alternatief 
buiten beschouwing. Naar onze mening kan wel scherper onderscheid worden gemaakt tussen 
beleid en uitvoering en de daarbij horende verdeling van verantwoordelijkheden bij de 
totstandkoming van de codes. Van de Minister van EL&I kan worden verwacht dat hij bijdraagt aan 
een meer concrete invulling van de wettelijke criteria voor het toetsen van de codevoorstellen.  

We hebben in het kader van dit onderzoek ook gekeken naar de praktijk van buitenlandse 
toezichthouders op de energiemarkt en de OPTA. De resultaten hiervan zijn opgenomen in bijlage 6 
en bieden interessante inzichten in de handelswijze van deze toezichthouders, maar geeft voor dit 
onderzoek onvoldoende basis om harde conclusies te trekken. In dit licht moet ook de vergelijking 
tussen de toezichthouders die in bijlage 6 is opgenomen worden gezien. Waar mogelijk zullen we bij 
de bespreking van de alternatieven parallellen trekken tussen de alternatieven en de praktijk van 
andere toezichthouders.  

6.1 Alternatief 1 Versterken huidige systeem 

Alternatief 1 ziet op het versterken en optimaliseren van het huidige systeem, waarbij de NMa haar 
bevoegdheden beter benut en de door haar in acht te nemen belangen nader specificeert. Hiertoe 
hanteert de NMa een toetsingskader waarin de belangen genoemd in art. 36 Elektriciteitswet, dan 
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wel 12f Gaswet worden geduid en geconcretiseerd. Van belang hierbij is het toetsingskader zo uit te 
werken dat het toepasbaar is in een concrete situatie. Een bepaalde mate van flexibiliteit in het 
toepassen van het toetsingskader blijft echter noodzakelijk. Een goede balans in dezen kan alleen 
worden bereikt indien het toetsingskader goed met de netgebruikers wordt afgestemd. Ook kan de 
Minister hieraan een bijdrage leveren door aan te geven hoe de wettelijke criteria moeten worden 
geduid en geprioriteerd.  

Toepassing van een nader uitgewerkt toetsingskader leidt naar verwachting tot uniformering van de 
codes. Het is mogelijk dit toetsingskader te vatten in een beleidsregel. Als deze beleidsregel naast 
het concretiseren van de uitvoering van de belangentoets tevens voorziet in het formuleren van 
beleid, is het mogelijk dat de beleidsregel door de Minister na overleg met de NMa, wordt 
vastgesteld.  

Alternatief 1 voorziet in een aantal stappen: 

1. Verkrijgen relevante informatie. Voorstel GNB/NEDU voldoet aan eisen van een aanvraag31. In 
stap 1 ontvangt de NMa naast het voorstel tevens het dossier dat in ieder geval bevat het 
verslag van het GEN, eventuele onderzoeksrapporten, en verslagen van het overleg van de 
GNB/NEDU waarin deze codewijziging wordt besproken. Tevens wordt conform de 
energiewetgeving door de indieners aangegeven welke gevolgtrekkingen zijn verbonden aan 
het overleg met het GEN. Hiertoe is van belang dat de GNB/NEDU aangeeft welke belangen 
met de codewijziging samenhangen en op welke wijze dit in het voorstel tot uitdrukking komt. 
Tevens geven de GNB/NEDU aan welke motivering aan het voorstel ten grondslag ligt (inclusief 
aanleiding en nut en noodzaak van wijziging). Ook wordt in het voorstel aangegeven waar en 
hoe dit wijzigingsvoorstel raakt aan andere codes. De NMa kan overwegen de eisen die aan de 
aanvraag worden gesteld nader te concretiseren in een beleidsregel.  

2. Beoordelen volledigheid informatie. Nadat de NMa het voorstel inclusief het dossier heeft 
ontvangen, beoordeelt de NMa of zij over voldoende informatie beschikt om op het voorstel te 
kunnen besluiten. Mist er informatie dan wordt het voorstel teruggezonden en dienen de 
GNB/NEDU het voorstel nader aan te vullen, alvorens de NMa het voorstel in behandeling 
neemt.  

3. Toetsen belangen. Indien voldoende informatie beschikbaar is, toetst de NMa het voorstel aan 
de belangen genoemd in de wet. Om deze toetsing te uniformeren en te standaardiseren 
hanteert de NMa een toetsingskader (beleidsregel) waarin zij aangeeft op welke wijze de 
belangen uit art. 36 Elektriciteitswet dan wel art. 12f Gaswet zich tot elkaar verhouden en hoe ze 
worden getoetst. Dit toetsingskader geeft meer transparantie in het totstandkomingsproces en 
draagt bij tot een uniforme toepassing van de belangenafweging hetgeen bijdraagt aan een 
rechtszeker stelsel. Is de NMa van mening dat het voorstel niet voldoet aan de belangen in de 

31 4:2 Awb: naam en adres van de aanvrager; dagtekening; aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd; 
de aanvrager verschaft voorts de gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en 
waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.  
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wet genoemd, dan stuurt zij het voorstel terug aan de indieners en geeft daarbij aan waarom het 
voorstel niet voldoet. Reden hiervoor kan tevens zijn een gebrekkige juridische kwaliteit van het 
voorstel. Immers, een gebrekkige juridische kwaliteit van de codes kan de ontwikkeling van het 
handelsverkeer op de energiemarkt belemmeren.  

4. Publicatie en hoorzitting. Voldoet het voorstel aan de belangen in de wet gesteld, dan publiceert 
de NMa het ontwerpbesluit. Belanghebbenden hebben vervolgens de gelegenheid hun 
schriftelijke of mondelinge zienswijzen op het ontwerpbesluit te geven. Indien het besluit een 
besluit tot wijziging van een besluit betreft (codewijzigingsvoorstel), stelt de NMa de indieners in 
staat op de zienswijzen te reageren.  

5. Vaststellen. Nadat de NMa alle rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen heeft afgewogen, 
stelt de NMa het besluit vast. Dit gebeurt in beginsel binnen 6 maanden nadat de NMa het 
voorstel van de GNB/NEDU heeft ontvangen, met dien verstande dat indien het voorstel aan die 
indieners wordt teruggezonden, deze termijn wordt opgeschort. Mocht in een bepaald geval de 
NMa van mening zijn dat 6 maanden niet haalbaar is, dan kan de NMa de termijn binnen 8 
weken na ontvangst van het voorstel verlengen met een ‘redelijke termijn’.  

In figuur: 

6.1.1 Voordelen alternatief 1 

Alternatief 1 geeft meer structuur aan het proces van totstandkoming van de codes en leidt voor 
betrokkenen tot meer transparantie. Tevens worden de verantwoordelijkheden beter afgebakend 
wat naar verwachting leidt tot meer betrokkenheid van marktpartijen in het voortraject en kortere 
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doorlooptijd, wat aansluit bij de uitgangspunten voor optimalisatie van het proces zoals benoemd in 
hoofdstuk 5. Marktpartijen krijgen dan immers, meer dan nu, inzicht in de gevolgtrekkingen die de 
indieners aan hun zienswijzen hebben verbonden. Alternatief 1 legt meer nadruk op het traject 
voorafgaand aan het indienen van het voorstel hetgeen kan leiden tot een grotere betrokkenheid 
van de netgebruikers en marktpartijen en kan leiden tot kortere doorlooptijden indien het voorstel bij 
de NMa wordt ingediend. Dit is zeker het geval indien gebruik gemaakt wordt van een uniform 
toetsingskader. Met het hanteren van een toetsingskader wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze 
de NMa haar taken op grond van de energiewetgeving uitvoert en leidt binnen de NMa tot 
standaardisatie in de belangenafweging. Toepassing van alternatief 1 kan tevens leiden tot 
verhoging van de (juridische) kwaliteit van de codes. Een gebrekkige (juridische) kwaliteit van de 
codes kan immers reden zijn het voorstel op grond van de belangenafweging aan de indieners terug 
te sturen. De (juridische) kwaliteit van de codes kan hiermee worden opgenomen in het 
toetsingskader. Tot slot is voor alternatief 1 op voorhand geen wetswijziging benodigd. Niettemin 
kan een wetswijziging opportuun zijn om de onderscheiden verantwoordelijkheden duidelijker te 
beleggen.  

De voordelen leiden ertoe dat uitvoering van alternatief 1 zal bijdragen aan een efficiënter en 
effectiever codeproces. 

6.1.2 Nadelen alternatief 1 

Het opstellen van een toetsingskader, zowel door de NMa als door het Ministerie is complex en kan 
gevoelig zijn in de politiek en in de markt. Ook kan het opstellen van een toetsingskader aanvoelen 
als een keurslijf. Echter, indien hiervoor een beleidsregel wordt opgesteld moet worden bedacht dat 
een beleidsregel altijd ruimte laat voor maatwerk. Afwijkingen zullen echter wel goed gemotiveerd 
moeten worden. De mate van ruimte die dit toetsingskader biedt moet dan ook goed afgewogen 
worden.  

Ander nadeel is dat het genoemde knelpunt het ‘stapelen’ van belangen door marktpartijen hiermee 
niet wordt voorkomen. Indien een marktpartij niet actief participeert in het GEN staat hem niets in de 
weg pas in de zienswijze bij de NMa voor het eerst zijn belangen naar voren te brengen. Dit leidt 
ertoe dat de NMa de belangen van deze partij moet behartigen terwijl het de bedoeling is dat deze 
belangenafweging in het voortraject bij het tot stand komen van het voorstel, wordt meegenomen. 

Tot slot leidt alternatief 1 niet direct tot versterking van de marktwerking. Indirect is dit overigens wel 
het geval. Een verbetering van het codeproces in efficiëntie en effectiviteit werkt wel degelijk mee in 
het versterken van de marktwerking.  

6.1.3 Consequenties voor lastenverdeling 

Alternatief 1 vergt van de NMa meer sturing op het proces, en van de netgebruikers meer 
verantwoordelijkheid in het voortraject. Het inregelen van deze sturing (opstellen beleidsregel) kan 
leiden tot een tijdelijke grotere last voor de NMa. Ook het vaker terugzenden van voorstellen kan in 
het begin leiden tot een grotere last voor NMa en netgebruikers. Echter, op het moment dat de 
rollen duidelijk zijn, zal invoering van alternatief 1 voor zowel de indieners van het voorstel als voor 
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de NMa leiden tot minder verwarring over de verantwoordelijkheden en meer stroomlijning in het 
proces. Dit zal leiden tot verlaging van de lasten van NMa en netgebruikers.  

6.2 Alternatief 2 Aanscherping rollen  

In alternatief 2 wordt de belangenafweging zoals deze nu plaatsvindt tussen de GNB/NEDU en het 
GEN enerzijds en de belangenafweging door de NMa anderzijds gesplitst in een toetsing van 
private belangen van betrokken organisaties, en een toetsing aan publieke algemene belangen. Het 
primaat van de afweging van de belangen van de betrokken organisaties ligt in alternatief 2 bij de 
indieners van het voorstel. Het primaat van de afweging van de algemene, meer publieke belangen 
ligt bij de NMa. Dit model houdt tevens in dat partijen die zich niet in het voortraject, bij het 
bespreken van het voorstel in het GEN, actief hebben geroerd, niet in de UOV bij de NMa voor het 
eerst met hun belang naar voren kunnen komen. De bestuursrechtelijke ‘argumentatieve fuik’ wordt 
hiermee verlegd naar het vooroverleg in het GEN. Dit kan worden bereikt door het GEN een formele 
rol toe te kennen in het totstandkomingsproces van de codes. Dit lijkt ook te passen in de 
bewoordingen van de energiewetgeving nu: in art. 33 lid 2 en art. 54 lid 3 Elektriciteitswet alsmede 
in art. 12d lid 2 en art. 22 lid 3 Gaswet wordt uitdrukkelijk gesproken over de zienswijzen van de 
organisaties. Ingevolge art. 6:13 Awb komt geen beroep toe aan degene aan wie redelijkerwijze kan 
worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht. Dit zou tevens moeten gelden 
voor de representatieve organisaties die hebben verzuimd in het GEN hun zienswijze in te dienen.  

Hierbij moet worden geborgd dat in het GEN die organisaties betrokken zijn die gezamenlijk een 
representatieve afspiegeling van alle betrokken belangen vertegenwoordigen. De achterliggende 
gedachte van het model van alternatief 2 is in grote lijnen vergelijkbaar met de totstandkoming van 
cao’s, die eerst door werknemers- en werkgeversorganisaties worden opgesteld, en vervolgens 
door de Minister algemeen verbindend worden verklaard. Verschil met de cao is dat in alternatief 2 
de NMa nog een belangrijke rol heeft in het toetsen van het voorstel van de indieners aan de 
publieke belangen in de wet genoemd. In het GEN zijn immers geen organisaties vertegenwoordigd 
die deze publieke belangen behartigen.  

Uitvoering van alternatief 2 vergt een wetswijziging inhoudende dat de rol van het GEN wordt 
versterkt en de belangen die de NMa thans toetst enkel belangen bevatten die niet door partijen in 
het GEN worden behartigd32. Voor het versterken van de rol van het GEN kan worden gedacht aan 
het instellen van een onafhankelijke voorzitter van het overleg. Deze voorzitter heeft in dat geval tot 
taak het overleg te sturen en draagt ervoor zorg dat alle vertegenwoordigde belangen in gelijke 
mate worden gehoord. Deze onafhankelijke voorzitterschap is te vergelijken met de rol van de ‘Joint 
Office’ in Groot-Brittannië, die als onafhankelijke partij voorzitter is van de groep experts (die 
beargumenteren waarom een wijziging wenselijk is) en zorg draagt voor een goede afweging van 
belangen. Ook de CNE in Spanje is als onafhankelijke partij vertegenwoordigt in de werkgroep die 

32 Voorbeeld van een belang dat in het GEN kan worden behartigd en nu in art. 36 E-wet 98 is opgenomen is 
het belang van een goede kwaliteit van de dienstverlening van netbeheerders. Dit is bij uitstek een belang 
waarvan het voorstelbaar is dat marktpartijen zelf met de netbeheerders vastleggen welk niveau van 
dienstverlening wordt gewenst.  
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verantwoordelijk is voor het formuleren van codewijzigingen, maar dan in de rol van secretaris van 
de werkgroep (zie bijlage 6). 

Ook het verleggen van de ‘argumentatieve fuik’ dient in de wet te worden vastgelegd. Indien de 
positie van het GEN wordt versterkt en deze een representatieve afspiegeling bevat van alle bij de 
codes betrokken private belangen, kan worden overwogen de beroepsmogelijkheid af te schaffen, 
zonder ontoelaatbaar afbreuk te doen aan de rechtsbescherming van belanghebbenden. Immers, 
de codes gelden als algemeen verbindende voorschriften waartegen in het normale geval geen 
beroep open staat. Als marktpartijen in het GEN reeds voldoende betrokken zijn geweest, én de 
NMa de UOV toepast, waarin belanghebbenden hun zienswijze hebben kunnen geven, lijkt een 
extra gecreëerde beroepsmogelijkheid niet noodzakelijk. In het licht van de ontwikkeling van 
versterking van de Informatiecode en de NEDU lijkt een beroepsmogelijkheid ook minder voor de 
hand te liggen. Er is dan immers niet langer één partij die het primaat van de codewijzigingen heeft. 
In het NEDU zijn reeds verschillende, soms tegengestelde, belangen vertegenwoordigd. Dit in 
combinatie met een sterk GEN zal leiden tot een evenwichtige afweging van de betrokken 
maatregelen en verkleint de noodzaak van extra rechtsbescherming door het creëren van een 
beroepsmogelijkheid. Sommige buitenlandse regulatoren zoals CNE (Spanje) en Ofgem (Groot-
Brittannië) geven het primaat van de codewijzigingen ook aan een werkgroep waarin de 
netbeheerders en representatieve organisaties vertegenwoordigd zijn. 

Alternatief 2 bestaat uit dezelfde processtappen als alternatief 1 maar versterkt de rol van de 
indieners in samenspraak met het GEN in het voortraject.  

In figuur: 
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6.2.1 Voordelen alternatief 2 

Uitvoering van alternatief 2 leidt tot meer duidelijkheid in de belangenafweging van de bij het besluit 
betrokken belangen. Door het verleggen van de ‘argumentatieve fuik’ wordt het ‘stapelen’ van 
belangen voorkomen. Eveneens wordt hierdoor de betrokkenheid van marktpartijen bij het 
vooroverleg met de indieners van het voorstel sterk vergroot. Dit leidt tot codewijzigingsvoorstellen 
die door zowel indieners als marktpartijen worden ‘gedragen’. Hierdoor kan de marktwerking worden 
versterkt. Als de NMa bij haar belangenafweging het toetsingskader hanteert zoals beschreven bij 
alternatief 1 wordt de belangenafweging meer transparant wat de rechtszekerheid ten goede komt. 
Een goed werkend vooroverleg tussen GNB/NEDU en GEN vermindert de noodzaak van een 
beroepsmogelijkheid bij het CBb. Het afschaffen van deze, uitzonderlijke, beroepsmogelijkheid kan 
worden overwogen. Hierdoor wordt de totale doorlooptijd aanzienlijk verkort.  

6.2.2 Nadelen alternatief 2  

Voor alternatief 2 is een wetswijziging nodig wat enige tijd kan vergen. Daarnaast vergt alternatief 2 
meer inspanning, tijd en aandacht en mogelijk kennis van GNB, NEDU en (de organisaties in) het 
GEN. Onderzocht zal moeten worden of zij bereid en in staat zijn deze extra inspanningen en 
kennis te leveren. Ook zal het lastig kunnen zijn om een zuiver onderscheid te maken tussen een 
private en publieke belangentoetsing.  

6.2.3 Consequenties voor lastenverdeling  

Initieel zal invoering van alternatief 2 een grotere inspanning vragen van netbeheerders en 
representatieve organisaties. Een dergelijke inspanning leidt bij invoering tot een lastenverzwaring 
voor deze partijen. Echter, na invoering kan een beter werkend overleg met een onafhankelijke 
voorzitter leiden tot een meer constructief overleg, hetgeen kan leiden tot vermindering van de 
lasten voor netbeheerders en representatieve organisaties. Daarnaast zal het verleggen van de 
‘argumentatieve fuik’ leiden tot vermindering van het aantal bezwaar- en beroepsprocedures zonder 
dat afbreuk wordt gedaan aan de belangen van overige belanghebbenden die niet in het GEN zijn 
vertegenwoordigd. Dit kan een behoorlijke lastenverlichting voor met name de NMa opleveren. Tot 
slot leidt het afschaffen van de bezwaar- en beroepsmogelijkheid tot een nog grotere 
lastenverlichting voor de NMa, maar ook voor het CBb en voor de indieners van het voorstel. Deze 
zijn immers als derde-belanghebbende geregeld bij de behandeling van bezwaar en beroep 
betrokken. 

6.3 Alternatief 3 Aanpassen rollen 

Alternatief 3 tendeert ernaar zoveel als mogelijk binnen de randvoorwaarden van het Derde Pakket 
door de netgebruikers te laten uitvoeren in het totstandkomingproces van de codes. Hierbij kan een 
parallel getrokken worden met de regulering van de energiemarkt in de VS, waarbij men ook te 
maken heeft met wetgeving op federaal niveau (te vergelijken met EU-richtlijnen) en statenniveau 
(te vergelijken met nationale wetgeving). Binnen dit kader zijn de Regionale Transmissie 
Organisaties verantwoordelijk voor een soort netcodes (zie bijlage 6).  

Zelfsturing is binnen de EU kader niet mogelijk, maar het is wel mogelijk de GNB/NEDU in overleg 
met het GEN alle bij het besluit betrokken belangen te laten behartigen. Hiertoe behoren zowel de 
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belangen van de in het GEN betrokken organisaties, als de publieke algemene belangen die in de 
wet worden genoemd. In dit alternatief moeten de indieners van het voorstel aangeven dat het 
voorstel niet in strijd is met deze met name genoemde belangen. De rol van de NMa bestaat er in dit 
geval in het voorstel te toetsen op strijdigheid met het Europees recht, waaronder de EU netcodes. 
Vervolgens stelt de NMa de codes vast die hiermee verbindend zijn voor alle betrokkenen. Voor het 
vaststellen van de codes hanteert de NMa niet langer de UOV. Het primaat van de 
belangenafweging ligt immers niet bij de NMa, maar bij de indieners van het voorstel. De codes 
kwalificeren in alternatief 3 als ‘zuivere’ algemeen verbindende voorschriften waartegen geen 
bezwaar en/of beroep openstaat. De NMa houdt (ex post) toezicht op de goede werking van de 
codes door de geschilbeslechtingsprocedure en kan (ex ante) sturen door het opstellen van 
beleidsregels waarin een nadere concretisering van de af te wegen belangen wordt aangegeven. 
Een belangrijke vraag daarbij is of de huidige GEN-structuur dit aankan. Dit aspect is in het bestek 
van dit onderzoek niet uitgewerkt. Een grotere verantwoordelijkheid voor de netgebruikers kan 
passend zijn, nu de vrijheid voor het opstellen van codes zal worden ingeperkt door de invoering 
van EU kaderrichtsnoeren en EU netcodes. Hoewel deze zullen gaan over grensoverschrijdende 
aangelegenheden en aangelegenheden betreffende de marktintegratie bestrijkt dit een zodanig 
breed spectrum van onderwerpen dat wij verwachten dat aan de invulling van de nationale codes 
aanzienlijk minder ruimte zal worden gelaten dan thans het geval is.  

Net als bij alternatief 2 is voor de uitvoering van alternatief 3 een versterking nodig van het overleg 
in het GEN. Dit kan ook hier mede worden bereikt door het instellen van een onafhankelijk voorzitter 
van het GEN. Met het versterken van het GEN en het vergroten van de rol van de NEDU als eerder 
gesignaleerd, wordt vermeden dat één partij een overwegende rol speelt in het overleg. Extra 
bescherming tegen deze ene partij is dan ook niet langer nodig. In alternatief 3 kan de bezwaar- en 
beroepsprocedure dan ook helemaal vervallen. De codes worden hiermee algemeen verbindende 
voorschriften die door de NMa worden vastgesteld. De NMa kan dit traject sturen door het opstellen 
van beleidsregels en kan achteraf bijsturen door de geschilbeslechtingsprocedure.  

Binnen alternatief 3 kan nog steeds de reeds bestaande bevoegdheid van de NMa bestaan zelf een 
ontwerp voor een code(wijzigings)voorstel op te stellen. Dit kan de NMa doen indien de GNB/NEDU 
geen gevolg hebben gegeven aan het verzoek van de NMa een codevoorstel in te dienen. Binnen 
alternatief 3 zou de NMa op verzoek van andere belanghebbenden dan de indieners van een 
voorstel, van deze bevoegdheid gebruik kunnen maken.  

Alternatief 3 bevat de volgende processtappen: 

1. Opstellen voorstel in overleg met GEN. De GNB/NEDU stellen een ontwerp van een voorstel op 
en bespreken dit ontwerp in het GEN. Naar aanleiding van de bespreking in het GEN wordt het 
ontwerpvoorstel wel of niet gewijzigd. De GNB/NEDU motiveren waarom de zienswijzen van 
partijen in het GEN wel of niet zijn meegenomen. Tevens geven de GNB/NEDU aan dat het 
voorstel niet in strijd is met de belangen in de wet genoemd.  

2. Indienen voorstel. Het voorstel wordt ingediend bij de NMa die het voorstel toetst aan de 
Europese regelgeving. Lijkt het hiermee in strijd dan verzoekt de NMa de indieners om een 
extra motivering of wijziging van het besluit.  
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3. Vaststelling. De NMa stelt de codes vast. Rechtsbescherming door 
geschilbeslechtingsprocedure. 

In figuur: 

6.3.1 Voordelen alternatief 3 

Toepassing van alternatief 3 leidt tot meer marktwerking nu partijen gezamenlijk verantwoordelijk 
worden voor het opstellen van de codes. Door het afschaffen van de beroepsmogelijkheid worden 
partijen gestimuleerd in het vooroverleg actief te participeren. De verschillende rollen van betrokken 
partijen is duidelijk en het proces is transparant. Het ‘stapelen’ van belangen is niet langer mogelijk 
nu de bezwaar- en beroepsmogelijkheden niet langer openstaan.  

6.3.2 Nadelen alternatief 3 

Alternatief 3 legt een grote verantwoordelijkheid bij GNB/NEDU en marktpartijen in het GEN. Deze 
zijn in alternatief 3 ook verantwoordelijk voor het overbruggen van grote belangentegenstellingen 
tussen de verschillende representatieve organisaties. Hierbij moet echter wel worden bedacht dat 
met de totstandkoming van de EU codes de netgebruikers minder ruimte hebben dan in het huidige 
systeem om een voorstel te formuleren. Een deel van de discussies over tegengestelde belangen 
zal waarschijnlijk in de EU codes worden beslecht.  

Niettemin leidt deze verantwoordelijkheid, meer nog dan bij alternatief 2, tot een aanzienlijke 
toename van de inspanning en kennis die van deze partijen wordt verwacht. Onderzocht moet 
worden of deze toename van verantwoordelijkheid op korte termijn te realiseren is. Daarnaast is 
voor alternatief 3 een ingrijpende wetswijziging nodig. Mogelijk is hiervoor tevens een andere 
structuur van het GEN-overleg benodigd. De uitwerking van alternatieven behoeft nader onderzoek.  
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6.3.3 Consequenties voor lastenverdeling 

 De consequenties voor de lastenverdeling tussen verschillende betrokken partijen is vergelijkbaar 
met die van alternatief 2. Echter, op termijn zal invoering van alternatief 3 leiden tot verlaging van de 
lasten van de NMa, nu de NMa geen actieve rol meer heeft in de belangenafweging. De rol van de 
NMa beperkt zich tot een rol in de toetsing van de door de netgebruikers gemaakte 
belangenafweging aan het Europees recht. Invoering van alternatief 3 kan leiden tot een toename 
van de geschilprocedures, hetgeen een lastenverzwaring van NMa en netbeheerders tot gevolg 
heeft. Echter, naar onze verwachting zal dit een tijdelijke toename zijn. Immers de geschilprocedure 
ziet op de juistheid van de toepassing van de codes door netbeheerders, niet op het 
totstandkomingsproces van de codes en de onderliggende belangenafweging. Daarbij moet worden 
bedacht dat de geschilprocedure alleen ziet op geschillen tussen netbeheerders en afnemers. Bij de 
totstandkoming van de Informatiecode is het NEDU betrokken, waarin naast netbeheerders tevens 
leveranciers en meetbedrijven betrokken zijn. De geschilprocedure biedt derhalve waarschijnlijk niet 
in alle gevallen de mogelijkheid te ageren tegen de totstandkoming van de codes.  

6.4 Evaluatie van de alternatieven 

In paragraaf 5.3 is een kader weergegeven voor het evalueren van het codeproces. Dit kader kan 
worden gebruikt om de bovengenoemde alternatieven te evalueren ten opzichte van de huidige 
situatie, en daarmee tevens enigszins ten opzichte van elkaar. In onderstaande tabel zijn daartoe de 
alternatieven in dit kader weergegeven. De scores kunnen drie waarden aannemen: 

� De groene bollen geven aan dat op dit punt een verbetering optreedt ten opzichte van de 
huidige situatie. 

� Rode bollen geven aan dat op genoemd punt een onmogelijkheid ontstaat en dat aanpassing 
van kaders (wet-regelgeving) noodzakelijk is om het betreffende alternatief te realiseren. 

� Geen bol betekent dat er niet of nauwelijks wijzigingen optreden op het genoemde punt ten 
opzichte van de huidige situatie. 

Opgemerkt wordt dat deze evaluatie slechts indicatief is en zich baseert op de richtingen die in de 
alternatieven worden voorgesteld. Het is daarmee zeker geen exacte wetenschap, maar geeft een 
beeld van de te verwachten verbeteringen. Een en ander is uiteraard sterk afhankelijk van hoe een 
te kiezen alternatief in de praktijk wordt vormgegeven. 
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Toetsen en 
uitgangspunten 

Operationalisering Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 

Markttoets Marktwerking wordt verbeterd    

Belangentoets Meewegen/meenemen betrokken belangen.    

 Herkenbaar en door stakeholders gedragen 

proces. 

Kwaliteitstoets Inhoudelijke technische kwaliteit van de 

codes. 

Inhoudelijke economische kwaliteit van de 

codes. 

Consistentie tussen de codes    

Juridische toets Voldoen aan Nederlandse wet- en 

regelgeving. 

 Voldoen aan Europese wet- en regelgeving.    

 Rechtszeker stelsel.    

 Inhoudelijke juridische kwaliteit van de codes.

Uitgangspunten 

t.a.v. efficiëntie 

Minimaliseren tijdsinzet.    

 Minimaliseren doublures en te nemen 

stappen. 

 Minimaliseren administratieve lasten.    

 Volledigheid: alle stappen zetten om te 

voorkomen dat het proces stokt later in het 

proces. 

 Volgtijdelijkheid: stappen in juiste volgorde.    

Verantwoordelijkheden zijn (in de wet) 

duidelijk belegd 

 Partijen nemen hun verantwoordelijkheden    

Alle toetsen worden transparant uitgevoerd    
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7. Conclusie en aanbevelingen 

� Op basis van de meningen van betrokken partijen (NMa, GNB’s en netgebruikers) kan 
geconcludeerd worden dat verbetering van het codeproces wenselijk en mogelijk is, zowel wat 
betreft effectiviteit en efficiëntie.  

� De knelpunten die worden gesignaleerd betreffen hoofdzakelijk: 

 :Lange procestijd, vanwege onder meer ־

� Gebrek aan duidelijkheid in rolverdeling en aan verantwoordelijkheid voor processturing. 

� Gebrekkig vooroverleg. 

� Ontbreken van kwalitatieve toetsing aan het begin. 

 .Gebrekkige onderlinge communicatie ־

 .Onvoldoende belangenbehartiging ־

 .Ontbreken van een nader uitgewerkt kader voor de toetsing van wettelijke criteria ־

 .Magere kwaliteit van de codewijzigingsvoorstellen ־

� Alternatieven voor het huidige proces zijn mogelijk. In deze rapportage zijn drie alternatieven 
voorgedragen. 

� Deze alternatieven voorzien vooral in het scheppen van duidelijkheid door het expliciteren van 
toetsingskaders voor codewijzigingsvoorstellen en het verhelderen van verantwoordelijkheden. 

� De alternatieven leiden naar verwachting tevens tot een verlaging van de administratieve lasten 
van alle partijen gezamenlijk. 

� We bevelen aan dat in ieder geval de volgende verbeteringen worden aan gebracht in het 
proces: 

 .Toetsingskader hanteren zoals genoemd in alternatief 1 ־

 Stapelen van belangen voorkomen door beroepsprocedure aan te passen, zoals genoemd ־
in alternatief 2.Alternatief 3 gaat veel verder in het beperken van de rol van de NMa en het 
vergroten van de rol van de netgebruikers. Dit alternatief laat duidelijk meer over aan de 
markt en beperkt de inzet van de NMa aanzienlijk. Op termijn, wanneer de partijen zich 
verder hebben ontwikkeld, onder meer onder invloed van de invoering van de Europese 
netcodes, is deze optie wellicht aantrekkelijk en uitvoerbaar.  

� Tot slot bevelen we aan om nader onderzoek uit te voeren naar de situatie in de VS rondom de 
vormgeving en uitvoering van het codeproces. Dit kan relevante informatie opleveren voor het 
verder optimaliseren van het codeproces in de Nederlandse situatie.  



Bijlage 1 

Verkorte weergave relevante wettekst 
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Elektriciteitswet 1998 

Artikel 27 voorstel Tarievencode 

Tariefstructuren die door netbeheerders jegens afnemers worden gehanteerd. Met inachtneming 
van Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden Elektriciteit en de Europese netcodes.  

a. beschrijft de elementen en wijze van berekening van het tarief waarvoor afnemers worden 
aangesloten op het net; 

b. beschrijft het tarief waarvoor het transport van elektriciteit wordt uitgevoerd; 
c. beschrijft het tarief waarvoor de systeemdiensten worden verricht en de energiebalans wordt 

gehandhaafd; 
d. beschrijft het tarief voor meting van elektriciteit bij kleinverbruikers. 

In de tariefstructuren wordt in ieder geval opgenomen dat: 

a. een afnemer recht heeft op een aansluiting op het door hem gewenste spanningsniveau, tenzij 
dit om technische redenen redelijkerwijs niet van de netbeheerder kan worden verlangd; 

b. een afnemer recht heeft op een vergoeding van de netbeheerder, indien op zijn aansluiting een 
aansluiting ten behoeve van een derde wordt gemaakt; 

c. een afnemer die beschikt over een aansluiting met meerdere verbindingen aangesloten op één 
of meer spanningsniveaus die vallen binnen dezelfde tariefcategorie voor de berekening van het 
transportafhankelijk transporttarief wordt geacht te beschikken over één aansluiting; 

d. iedere afnemer recht heeft te worden aangesloten op het dichtstbijzijnde punt in het net met een 
bij zijn aansluiting behorend spanningsniveau, met dien verstande dat een afnemer die een 
aansluiting op het net wenst met een aansluitwaarde groter dan 10 MVA, wordt aangesloten op 
het dichtstbijzijnde punt in het net waar voldoende netcapaciteit beschikbaar is; 

e. aanpassingen in het net die verband houden met het maken van een aansluiting komen voor 
rekening van de netbeheerder die het betreffende net beheert; 

f. een afnemer, niet zijnde een afnemer die een aansluiting op het net wenst met een 
aansluitwaarde groter dan 10 MVA, recht heeft op een standaardaansluiting, waarbij de 
aansluitcapaciteit van deze aansluiting is gerelateerd aan de standaard gebruikte nominale 
aansluitspanning; 

g. het aansluittarief wordt gebaseerd op de grootte van de aansluitcapaciteit. 

Artikel 31 voorstel technische codes – Netcode, Systeemcode, Meetcode  

Met inachtneming van Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden Elektriciteit en met in 
artikel 6 van verordening 714/2009 bedoelde Europese Netcodes, voorwaarden die door 
netbeheerders jegens afnemers worden gehanteerd met betrekking tot: 

a. wijze waarop netbeheerders en afnemers zich jegens elkaar gedragen ten aanzien van het in 
werking hebben van netten, het voorzien van een aansluiting en het uitvoeren van transport; 
inclusief eisen aan bedrijf dat op verzoek van afnemer aansluiting realiseert (art. 31 lid 3); kan 
tevens regels bevatten over de capaciteitstoewijzing op het landsgrensoverschrijdende net 
alsmede voorzieningen gericht op het voorkomen van belemmeringen voor goede marktwerking 
(art. 31 lid 4 en lid 5); inclusief bepaling dat netten met een spanningsniveau van 110kV of 
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hoger zodanig zijn ontworpen en in werking zijn dat het transport van elektriciteit, ook indien zich 
een enkelvoudige storing voordoet, verzekerd is. Het transport van elektriciteit moet ook 
verzekerd zijn, als zich een enkelvoudige storing voordoet ten tijde van onderhoud, met 
uitzonderingen voor netten met een spanningsniveau van 110 tot 220 kV (art. 31 lid 12 en lid 
13); 

b. meten van gegevens betreffende het transport van elektriciteit; Minister kan hieromtrent nadere 
regels stellen (art. 31 lid 9); 

c. wijze waarop LNB en afnemers en RNB’s zich gedragen ten aanzien van de systeemdiensten; 
waaronder programma-verantwoordelijkheid (art. 31 lid 2); 

d. gebiedsindeling van netbeheerders; 
e. samenwerkingsregeling tussen netbeheerders; 
f. kwaliteitscriteria waaraan netbeheerders moeten voldoen met betrekking tot hun 

dienstverlening; waaronder de bepaling dat dat een vordering tot betaling van een schuld van 
een afnemer wordt gedaan binnen twee jaren nadat de vordering opeisbaar is geworden en dat 
bij gebreke daarvan de vordering vervalt (art. 31 lid 10); inclusief bepaling dat netten met een 
spanningsniveau van 110kV of hoger zodanig zijn ontworpen en in werking zijn dat het transport 
van elektriciteit, ook indien zich een enkelvoudige storing voordoet, verzekerd is. Het transport 
van elektriciteit moet ook verzekerd zijn, als zich een enkelvoudige storing voordoet ten tijde van 
onderhoud, met uitzonderingen voor netten met een spanningsniveau van 110 tot 220 kV (art. 
31 lid 12 en lid 13); 

g. wijze waarop LNB leveringszekerheid waarborgt en productiereservecapaciteit aanhoudt en 
inzet; kunnen tevens regels bevatten met betrekking tot de wijze waarop de LNB, afnemers, 
leveranciers en RNB’s zich jegens elkaar gedragen (art. 31 lid 8); regels zijn inclusief door LNB 
vast te stellen minimale voorwaarden en verplichtingen inzake operationele netwerkveiligheid 
waarvan deel uitmaakt de vaststelling van het niveau van voorzienbare omstandigheden waarin 
de operationele netwerkveiligheid gehandhaafd moet blijven (art. 31 lid 11); inclusief bepaling 
dat netten met een spanningsniveau van 110kV of hoger zodanig zijn ontworpen en in werking 
zijn dat het transport van elektriciteit, ook indien zich een enkelvoudige storing voordoet, 
verzekerd is. Het transport van elektriciteit moet ook verzekerd zijn, als zich een enkelvoudige 
storing voordoet ten tijde van onderhoud, met uitzonderingen voor netten met een 
spanningsniveau van 110 tot 220 kV (art. 31 lid 12 en lid 13);  

h. wijze waarop de netbeheerder de producent objectief, transparant en niet-discriminatoir op het 
net aansluit, rekening houdend met de kosten en baten van de onderscheiden technieken met 
betrekking tot hernieuwbare energiebronnen, decentrale productie en warmtekrachtkoppeling; 

i. wijze waarop LNB de energiebalans handhaaft; 
j. realiseren van koppelingen tussen en het verrichten van reparaties aan de netten; 
k. wijze waarop de LNB, afnemers en RNB’s informatie verstrekken voor een goede uitvoering van 

de Verordening en de daarop gebaseerde richtsnoeren; 
l. wijze waarop netbeheerder congestiemanagement toepast (Wet Voorrang voor Duurzaam, nog 

niet in werking). 
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Artikel 33 overleg representatieve organisaties 

De gezamenlijke netbeheerders voeren overleg met representatieve organisaties van partijen op de 
elektriciteitsmarkt over de voorstellen met betrekking tot de Tarievencode en technische codes.  

In de voorstellen die aan de NMa worden gezonden, geven de gezamenlijke netbeheerders aan 
welke gevolgtrekkingen zij hebben verbonden aan de zienswijzen die de representatieve 
organisaties, naar voren hebben gebracht. 

Artikel 36 vaststelling Tarievencode en technische codes 

Raad van bestuur NMa stelt voorstel Tarievencode en technische codes vast met inachtneming van: 

a. het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders en de resultaten van het overleg met 
representatieve organisaties; 

b. het belang van het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord 
functioneren van de elektriciteitsvoorziening; 

c. het belang van de bevordering van de ontwikkeling van het handelsverkeer op de 
elektriciteitsmarkt; 

d. het belang van de bevordering van het doelmatig handelen van afnemers en 
e. het belang van een goede kwaliteit van de dienstverlening van netbeheerders, en 
f. het belang van een objectieve, transparante en niet discriminatoire handhaving van de 

energiebalans op een wijze die de kosten weerspiegelt, en 
g. de Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden Elektriciteit.

De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt de voorwaarden niet vast dan nadat hij zich 
met inachtneming van artikel 5 van de richtlijn ervan vergewist heeft dat de voorwaarden de 
interoperabiliteit van de netten garanderen en objectief, evenredig en niet-discriminatoir zijn, 
alsmede voor zover dat op grond van de notificatierichtlijn noodzakelijk is, aan de Commissie van 
de Europese Gemeenschappen in ontwerp zijn meegedeeld en de van toepassing zijnde termijnen, 
bedoeld in artikel 9 van de notificatierichtlijn, zijn verstreken.

Artikel 54 voorstel Informatiecode  

Met inachtneming van Ministeriële Regeling (nog niet bekend) voorstel, na overleg met 
representatieve organisaties (art. 54 lid 2), door representatief deel van ondernemingen die zich 
bezighouden met het transporteren, leveren of meten van elektriciteit voor de door hen jegens 
elkaar en afnemers in het kader van administratieve processen samenhangende gegevens worden 
vastgelegd, uitgewisseld of gebruikt of met betrekking tot de wijze waarop en de termijn waarbinnen 
die gegevens worden bewaard, waaronder in ieder geval voorwaarden die bepalen dat: 

a.  bij een wisseling van leverancier, de beoogde leverancier, en  

b.  bij een verhuizing, de leverancier van de afnemer verantwoordelijk is voor het verzamelen van 
meetgegevens van de afnemer.  
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Artikel 55 vaststelling Informatiecode 

De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt de voorwaarden vast met inachtneming 
van: 

a.  het voorstel; 

b.  de resultaten van het overleg met representatieve organisaties; 

c.  de Ministeriële Regeling en 

d.  de belangen genoemd in artikel 36. 

Artikel 82 bezwaar en beroep 

Voor zover een door de NMa genomen besluit op grond van de artikelen 36 en 55 aangemerkt 
wordt als algemeen verbindend voorschrift, kan een belanghebbende beroep intellen bij het College 
van beroep voor het bedrijfsleven.  

Gaswet 

Artikel 12a voorstel Tarievencode Gas 

Tariefstructuren die door netbeheerders jegens afnemers worden gehanteerd. Met inachtneming 
van Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden Elektriciteit en de Europese netcodes

a. beschrijft het tarief waarvoor het transport van gas en de transport ondersteunende diensten 
worden uitgevoerd met inbegrip van het tarief voor de overige wettelijke taken; 

b. beschrijft het tarief waarvoor de LNB de flexibiliteitsdiensten uitvoert; 
c. beschrijft het tarief voor meting van gas bij kleinverbruikers en voor het verzorgen van de 

aansluiting of het aansluitpunt. 

Artikel 12b voorstel technische codes gas – Aansluit- en transportvoorwaarden Gas-RNB, 
Aansluitvoorwaarden Gas-LNB, Allocatievoorwaarden Gas, Meetvoorwaarden Gas-LNB, 
Meetvoorwaarden Gas-RNB, Netkoppelingsvoorwaarden Gas-LNB, Transportvoorwaarden 
Gas-LNB.  

Met inachtneming van Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden Gas en met in artikel 6 
van verordening 714/2009 bedoelde Europese Netcodes, voorwaarden die door netbeheerders 
jegens afnemers worden gehanteerd met betrekking tot: 

a. wijze waarop netbeheerders en afnemers zich jegens elkaar gedragen ten aanzien van het in 
werking hebben van netten, het voorzien van een aansluiting en het uitvoeren van transport van 
gas; inclusief eisen aan aansluiting, toewijzing transportcapaciteit, aanhouden reservecapaciteit 
(art. 12b lid 3); vastlegging systeem entry-exit capaciteiten (art. 12b, lid 3), inclusief bepalingen 
over programma-verantwoordelijkheid (art. 12b lid 4); 

b. meten van gegevens betreffende het transport van elektriciteit; Minister kan hieromtrent nadere 
regels stellen (art. 31 lid 9); 

c. kwaliteitscriteria waaraan netbeheerders moeten voldoen met betrekking tot hun 
dienstverlening; in ieder geval regels over technische specificaties netbeheerder, verhelpen van 
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storingen binnen redelijke termijn, de klantenservices, compensatieregeling bij ernstige 
storingen, betalingsregeling waarin staat dat een vordering tot betaling van een schuld van een 
afnemer wordt gedaan binnen twee jaren nadat de vordering opeisbaar is geworden en dat bij 
gebreke daarvan de vordering vervalt (art. 12b lid 3); 

d. uitvoering taken LNB, inclusief bepalingen over programma-verantwoordelijkheid (art. 12b lid 4); 
e. samenwerkingsregeling netbeheerders; 
f. gebiedsindeling netbeheerders. 

Artikel 12d overleg representatieve organisaties 

De gezamenlijke netbeheerders voeren overleg met representatieve organisaties van partijen op de 
gasmarkt over de voorstellen met betrekking tot de Tarievencode en technische codes.  

In de voorstellen die aan de NMa worden gezonden, geven de gezamenlijke netbeheerders aan 
welke gevolgtrekkingen zij hebben verbonden aan de zienswijzen die de representatieve 
organisaties, naar voren hebben gebracht. 

Artikel 12f vaststelling Tarievencode en technische codes 

Raad van bestuur NMa stelt voorstel Tarievencode en technische codes vast met inachtneming van: 

a. het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders en de resultaten van het overleg met 
representatieve organisaties; 

b. het belang van het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord 
functioneren van de gasvoorziening; 

c. het belang van de ontwikkeling van het handelsverkeer op de gasmarkt; 
d. het belang van de bevordering van het doelmatig handelen van netgebruikers; 
e. het belang van een goede kwaliteit van de dienstverlening van netbeheerders, en 
f. het belang van het op een objectieve, transparante en niet discriminatoire wijze in evenwicht 

houden van het landelijk gastransportnet en op een wijze die de kosten weerspiegelt, en 
g. de Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden Gas; 
h. verordening 715/2009; 
i. de richtlijn. 

De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt de voorwaarden niet vast dan nadat hij zich 
ervan vergewist heeft dat de voorwaarden de interoperabiliteit van de netten garanderen en 
objectief, evenredig en niet-discriminatoir zijn, alsmede voor zover dat op grond van de 
notificatierichtlijn noodzakelijk is, aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen in ontwerp 
zijn meegedeeld en de van toepassing zijnde termijnen, bedoeld in artikel 9 van richtlijn 98/34/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de 
diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zijn verstreken. 
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Artikel 22 voorstel Informatiecode  

Met inachtneming van Ministeriële Regeling (nog niet in werking) voorstel, na overleg met 
representatieve organisaties (art. 22 lid 2), door representatief deel van ondernemingen die zich 
bezighouden met het transporteren, leveren of meten van elektriciteit voor de door hen jegens 
elkaar en afnemers in het kader van administratieve processen samenhangende gegevens worden 
vastgelegd, uitgewisseld of gebruikt of met betrekking tot de wijze waarop en de termijn waarbinnen 
die gegevens worden bewaard, waaronder in ieder geval voorwaarden die bepalen dat: 

a.  bij een wisseling van leverancier, de beoogde leverancier, en  

b.  bij een verhuizing, de leverancier van de afnemer verantwoordelijk is voor het verzamelen van 
meetgegevens van de afnemer.  

In de voorstellen die aan de NMa worden gezonden, geven de gezamenlijke netbeheerders aan 
welke gevolgtrekkingen zij hebben verbonden aan de zienswijzen die de representatieve 
organisaties, naar voren hebben gebracht. 

Artikel 23 vaststelling Informatiecode 

De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt de voorwaarden vast met inachtneming 
van: 

a. het voorstel; 

b. de resultaten van het overleg met representatieve organisaties; 

c.  de Ministeriële Regeling en 

d. de belangen genoemd in artikel 12f. 

Artikel 61 bezwaar en beroep 

Voor zover een door de NMa genomen besluit op grond van de artikelen 36 en 55 aangemerkt 
wordt als algemeen verbindend voorschrift, kan een belanghebbende beroep intellen bij het College 
van beroep voor het bedrijfsleven. 
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Bijlage 2 

Doelstellingen, taken en bevoegdheden van NRI’s ingevolgde de derde elektriciteitsrichtlijn 
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Artikel 36  

Algemene doelstellingen van de regulerende instantie 

Bij de uitvoering van de in deze richtlijn omschreven reguleringstaken neemt de regulerende 
instantie alle redelijke maatregelen om de volgende doelstellingen te bereiken binnen het kader van 
haar taken en bevoegdheden zoals vastgesteld artikel 37, waar nodig in nauw overleg met de 
andere betrokken nationale autoriteiten, waaronder de mededingingsautoriteiten, en zonder dat 
wordt geraakt aan hun bevoegdheden: 

a. de bevordering, in nauwe samenwerking met het Agentschap, de regulerende instanties van 
andere lidstaten en de Commissie, van een door concurrentie gekenmerkte, zekere en vanuit 
milieuoogpunt duurzame interne markt voor  
elektriciteit binnen de Gemeenschap en van een daadwerkelijke openstelling van de markt voor 
alle afnemers en leveranciers in de Gemeenschap, en waarborging dat elektriciteitsnetten op 
een doeltreffende en betrouwbare manier werken, rekening houdend met doelstellingen op 
lange termijn; 

b. de ontwikkeling van door concurrentie gekenmerkte en goed functionerende regionale markten 
binnen de Gemeenschap met het oog op het bereiken van de onder a) genoemde doelstelling; 

c. het opheffen van alle beperkingen voor handel in elektriciteit tussen de lidstaten, inclusief de 
ontwikkeling van afdoende grensoverschrijdende transmissiecapaciteit om aan de vraag te 
voldoen en de integratie van nationale markten te versterken, hetgeen de elektriciteitsstromen in 
de Gemeenschap kan faciliteren; 

d. bijdragen tot de ontwikkeling, op de meest kosteneffectieve manier, van veilige, betrouwbare en 
efficiënte niet- discriminerende systemen die klantgericht zijn, de adequaatheid van systemen 
bevorderen alsmede, alsmede aansluitend bij de doelstellingen van het algemene 
energiebeleid, energie-efficiëntie en de integratie van groot- en kleinschalige productie van 
elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en gedistribueerde productie in transmissie- en 
distributienetwerken; 

e. de toegang van nieuwe productiecapaciteit tot het net vergemakkelijken, met name door de 
belemmeringen voor de toegang van nieuwkomers op de markt en van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen weg te nemen; 

f. ervoor zorgen dat de systeembeheerders en -gebruikers de nodige stimulansen krijgen, zowel 
op korte als op lange termijn, om de efficiëntie van netprestaties te verbeteren en de 
marktintegratie te versterken; 

g. ervoor zorgen dat afnemers baat hebben bij een efficiënte werking van hun nationale markt, 
bevorderen van daadwerkelijke mededinging en bijdragen tot het waarborgen van 
consumentenbescherming; 

h. bijdragen tot het bereiken van een hoog niveau van universele en openbare dienstverlening bij 
het leveren van elektriciteit, tot de bescherming van kwetsbare klanten en tot de compatibiliteit 
van de processen voor de uitwisseling van gegevens die nodig zijn voor het veranderen van 
leverancier. 
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Artikel 37 E-richtlijn 

Taken en bevoegdheden van de regulerende instantie 

1. De regulerende instantie heeft de volgende taken: 

a. vaststellen of goedkeuren, volgens transparante criteria, van transmissie- of 
distributietarieven of de berekeningsmethodes hiervoor; 

b. ervoor zorgen dat transmissie- en distributiesysteembeheerders, en in voorkomend geval, 
de betrokken systeemeigenaars alsmede alle elektriciteitsbedrijven hun verplichtingen uit 
hoofde van deze richtlijn en de andere toepasselijke communautaire wetgeving naleven, 
inclusief bij grensoverschrijdende kwesties; 

c. samenwerken in verband met grensoverschrijdende kwesties met de regulerende instantie 
of instanties van de betrokken lidstaten en met het Agentschap; 

d. naleven en uitvoeren van alle relevante wettelijk bindende besluiten van het Agentschap en 
de Commissie; 

e. op jaarlijkse basis verslag uitbrengen over haar activiteit en de uitvoering van haar taken 
aan de betrokken autoriteiten van de lidstaten, het Agentschap en de Commissie. Het 
verslag bevat de genomen maatregelen en behaalde resultaten voor elk van de in dit artikel 
genoemde taken; 

f. erover waken dat er geen kruissubsidies zijn tussen activiteiten met betrekking tot 
transmissie, distributie en levering; 

g. toezicht houden op de investeringsplannen van de transmissiesysteembeheerders en in 
haar jaarverslag de samenhang beoordelen tussen het investeringsplan van de 
transmissiesysteembeheerders en het netontwikkelingsplan dat de gehele Gemeenschap 
dekt, als bedoeld in artikel 8, lid 3, onder b), van Verordening (EG) nr. 714/2009; een 
dergelijke beoordeling kan aanbevelingen voor de wijziging van deze investeringsplannen 
omvatten; 

h. toezicht houden op de naleving en controleren van de eerdere resultaten van de regels 
inzake zekerheid en betrouwbaarheid van het net, alsook vaststelling of goedkeuring van de 
normen en voorschriften van de kwaliteit van de diensten en de voorziening, of hier 
tezamen met andere bevoegde instanties toe bijdragen; 

i. toezicht houden op het niveau van transparantie, met inbegrip van groothandelsprijzen, en 
waken over de naleving van de transparantieverplichtingen door de elektriciteitsbedrijven; 

j. toezicht houden op de het niveau en de doeltreffendheid van openstelling van de markt en 
de mededinging op groot- en kleinhandelsniveau, inclusief elektriciteitsbeurzen, tarieven 
voor huishoudelijke afnemers, inclusief systemen voor vooruitbetaling, 
overstappercentages, afsluitingspercentages, kosten en uitvoering van onderhoudsdiensten 
en klachten van huishoudelijke afnemers, alsmede toezicht op vervalsing of beperking van 
de mededinging, inclusief toepasselijke informatie verstrekken en relevante gevallen aan de 
betrokken mededingingsautoriteiten voorleggen; 

k. toezicht houden op het vóórkomen van restrictieve contractuele praktijken, met inbegrip van 
exclusiviteitsbepalingen, die grote niet-huishoudelijke afnemers kunnen weerhouden van of 
hen beperkingen kunnen opleggen met betrekking tot een keuze voor het gelijktijdig sluiten 
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van overeenkomsten met meer dan een leverancier, en in voorkomend geval de nationale 
mededingingsautoriteiten van dergelijke praktijken in kennis stellen; 

l. respecteren van de contractuele vrijheid met betrekking tot afschakelbare 
leveringscontracten en langetermijncontracten, mits deze verenigbaar zijn met het 
Gemeenschapsrecht en aansluiten bij het Gemeenschapsbeleid; 

m. toezicht houden op de tijd die transmissie- en distributie- systeembeheerders nodig hebben 
om aansluitingen en herstellingen uit te voeren; 

n. samen met andere betrokken instanties helpen waarborgen dat de in bijlage I genoemde 
maatregelen ter bescherming van de consument doeltreffend zijn en gehandhaafd worden 

o. publiceren van aanbevelingen, ten minste op jaarbasis, betreffende de conformiteit van de 
leveringsprijzen met artikel 3, en deze waar nodig aan de mededingingsautoriteiten doen 
toekomen; 

p. waarborgen van de toegang tot de verbruiksgegevens van de consument, het verstrekken, 
voor facultatief gebruik, van een gemakkelijk te begrijpen geharmoniseerd formaat op 
nationaal niveau voor verbruiksgegevens en voor de onverwijlde toegang voor alle 
afnemers tot de gegevens als bedoeld in punt h) van bijlage I; 

q. toezicht houden op de uitvoering van regels betreffende de taken en verantwoordelijkheden 
van de transmissiesysteembeheerders, distributiesysteem-beheerders, leveranciers en 
afnemers en andere marktpartijen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 714/2009; 

r. monitoring van de investeringen in productiecapaciteit met het oog op de continuïteit van de 
voorziening; 

s. toezicht houden op technische samenwerking tussen communautaire 
transmissiesysteembeheerders en transmissiesysteembeheerders van derde landen; 

t. toezicht op de uitvoering van beschermingsmaatregelen als bedoeld in artikel 42, en 
u. bijdragen tot de compatibiliteit van gegevensuitwisselingsprocessen voor de belangrijkste 

marktprocessen op regionaal niveau. 

2. Indien het in een lidstaat aldus is geregeld, kunnen de in lid 1 bedoelde toezichtstaken door 
andere instanties dan de regulerende instantie worden uitgevoerd. In dat geval wordt de uit dit 
toezicht verkregen informatie zo spoedig mogelijk aan de regulerende instantie ter beschikking 
gesteld. 

Bij de uitvoering van haar taken als bedoeld in lid 1, raadpleegt de regulerende instantie de 
transmissiesysteembeheerders en werkt zij eventueel nauw samen met andere betrokken 
nationale instanties, zonder daarbij afbreuk te doen aan hun onafhankelijkheid, onverminderd 
hun eigen specifieke bevoegdheden en overeenkomstig de beginselen van betere regelgeving. 

Goedkeuringen die uit hoofde van deze richtlijn door een regulerende instantie of het 
Agentschap zijn verleend, doen geen afbreuk aan een naar behoren gemotiveerd toekomstig 
gebruik van de bevoegdheden waarover de regulerende autoriteit uit hoofde van dit artikel 
beschikt, noch aan eventuele sancties die door andere betrokken autoriteiten of de Commissie 
worden opgelegd. 
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3. Wanneer een onafhankelijke systeembeheerder is aangewezen uit hoofde van artikel 13, heeft 
de regulerende instantie naast de haar uit hoofde van lid 1 van dit artikel toevertrouwde taken 
de volgende taken: 

a. erop toezien dat de eigenaar van het transmissiesysteem en de onafhankelijke 
systeembeheerder hun verplichtingen uit hoofde dit artikel naleven, en sancties opleggen bij 
niet-naleving overeenkomstig lid 4, onder d); 

b. toezien op de betrekkingen en de communicatie tussen de onafhankelijke 
systeembeheerder en de eigenaar van het transmissiesysteem, teneinde ervoor te zorgen 
dat de onafhankelijke systeembeheerder zijn verplichtingen naleeft, en in het bijzonder 
contracten goedkeuren en optreden als geschillenbeslechtingsinstantie tussen de 
onafhankelijke systeembeheerder en de eigenaar van het transmissiesysteem, ten aanzien 
van een klacht die door één van beide is ingediend overeenkomstig lid 11; 

c. onverminderd de procedure van artikel 13, lid 2, onder c), in het kader van het eerste 
tienjarige netontwikkelingsplan, de investeringsplanning en het meerjarige 
netontwikkelingsplan goedkeuren dat door de onafhankelijke systeembeheerder wordt 
ingediend; 

d. ervoor zorgen dat de door de onafhankelijke systeembeheerders aangerekende tarieven 
voor nettoegang een vergoeding omvatten voor neteigenaars, die voorziet in een adequate 
vergoeding voor netactiva en nieuwe investeringen daarin, mits die op economisch 
verantwoorde en efficiënte wijze zijn uitgevoerd; 

e. inspecties uitvoeren, ook onaangekondigde, in de gebouwen van de eigenaren van 
transmissiesystemen en de onafhankelijke systeembeheerders, en 

f. toezicht op het gebruik van de congestielasten die door de onafhankelijke 
systeembeheerder worden aangerekend overeenkomstig artikel 16, lid 6, van Verordening 
(EG) nr. 714/2009. 

4. De lidstaten zorgen erover dat de regulerende instanties de bevoegdheden krijgen die hen in 
staat stellen de hen overeenkomstig de leden 1, 3 en 6 toevertrouwde taken op een efficiënte en 
snelle wijze uit te voeren. Daartoe beschikt de regulerende instantie ten minste over de 
volgende bevoegdheden: 

a. vaststellen van bindende besluiten voor elektriciteitsbedrijven; 
b. onderzoeken uitvoeren naar de werking van de elektriciteitsmarkten en besluiten tot en 

opleggen van noodzakelijke en evenredige maatregelen om daadwerkelijke mededinging te 
bevorderen en de goede werking van de markt te waarborgen. In passende gevallen, is de 
regulerende instantie ook bevoegd om samen te werken met de nationale 
mededingingsautoriteit en de marktregulators van de financiële markt of de Commissie in 
het kader van een onderzoek in verband met de mededingingswetgeving; 

c. opvragen bij elektriciteitsbedrijven van informatie die relevant is voor de uitvoering van haar 
taken, met inbegrip van verklaringen voor de weigering een derde partij toegang te geven 
en informatie over maatregelen die nodig zijn om het netwerk te versterken; 

d. opleggen van effectieve, evenredige en afschrikkende sancties aan elektriciteitsbedrijven 
die hun verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn of enig toepasselijk wettelijk bindend 
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besluit van de regulerende instantie of het Agentschap niet naleven, of een bevoegde 
rechtbank voorstellen dergelijke sancties op te leggen. Daartoe behoort de bevoegdheid om 
aan de transmissiesysteembeheerder of het verticaal geïntegreerde bedrijf, naargelang het 
geval, sancties van maximaal 10 % van de jaaromzet van de transmissiesysteembeheerder 
of het verticaal geïntegreerde bedrijf op te leggen of voor te stellen deze op te leggen, 
wegens niet-naleving van hun respectieve verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn, en 

e. passende bevoegdheden om onderzoek uit te voeren en nodige onderzoeksbevoegdheden 
met het oog op geschillen- beslechting krachtens de leden 11 en 12. 

5. Naast de haar krachtens de leden 1 en 4 van dit artikel verleende taken en bevoegdheden 
worden aan de regulerende instantie, wanneer een transmissiesysteembeheerder is 
aangewezen overeenkomstig hoofdstuk V, ten minste de volgende taken en bevoegdheden 
toegekend: 

a. straffen opleggen overeenkomstig lid 4, onder d), wegens discriminerend gedrag ten gunste 
van een verticaal geïntegreerd bedrijf; 

b. toezicht houden op de communicatie tussen de transmissiesysteembeheerder en het 
verticaal geïntegreerde bedrijf om ervoor te zorgen dat de transmissiesysteembeheerder 
zijn verplichtingen naleeft; 

c. optreden als instantie voor het beslechten van geschillen die zich tussen het verticaal 
geïntegreerde bedrijf en de transmissiesysteembeheerder kunnen voordoen naar aanleiding 
van krachtens lid 11 ingediende klachten; 

d. toezien op de commerciële en financiële betrekkingen, waaronder leningen, tussen het 
verticaal geïntegreerde bedrijf en de transmissiesysteembeheerder; 

e. haar goedkeuring hechten aan alle commerciële en financiële overeenkomsten tussen het 
verticaal geïntegreerde bedrijf en de transmissiesysteembeheerder, mits deze in 
overeenstemming zijn met de marktvoorwaarden; 

f. het verticaal geïntegreerde bedrijf om een rechtvaardiging verzoeken na een melding door 
de nalevingsfunctionaris overeenkomstig artikel 21, lid 4; deze rechtvaardiging bevat met 
name bewijsmateriaal waaruit blijkt dat geen  
discriminerend gedrag ten voordele van het verticaal geïntegreerde bedrijf heeft 
plaatsgevonden; 

g. inspecties, waaronder onaangekondigde, verrichten in de gebouwen van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf en de transmissiesysteembeheerder, en 

h. alle of welbepaalde taken van de transmissiesysteembeheerder aan een overeenkomstig 
artikel 13 aangewezen onafhankelijke systeembeheerder toevertrouwen in geval van 
voortdurende overtreding, door de transmissiesysteem- beheerder van diens verplichtingen 
uit hoofde van deze richtlijn, en met name in geval van herhaalde discriminerende 
gedragingen ten voordele van het verticaal geïntegreerde bedrijf. 

6. De regulerende instanties zijn bevoegd voor de vaststelling of de voldoende ruim aan de 
inwerkingtreding voorafgaande goedkeuring van ten minste de methoden voor het berekenen of 
vastleggen van de voorwaarden inzake: 
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a. de aansluiting op en toegang tot nationale netten, inclusief de transmissie- en 
distributietarieven of de methode daarvoor; deze tarieven of methoden maken het mogelijk 
dat de noodzakelijke investeringen in de netten op een zodanige wijze worden uitgevoerd 
dat deze investeringen de levensvatbaarheid van de netten kunnen waarborgen; 

b. de verstrekking van balanceringsdiensten, die zo economisch mogelijk worden uitgevoerd 
en passende stimuleringsmaatregelen bieden voor netwerkgebruikers om hun input en 
output op elkaar af te stemmen. De balanceringsdiensten worden op billijke en niet-
discriminerende wijze verstrekt en zijn gebaseerd op objectieve criteria, en 

c. toegang tot grensoverschrijdende infrastructuur, inclusief de procedures voor de toewijzing 
van capaciteit en congestiebeheer. 

7. De in lid 6 vermelde methodes of de voorwaarden worden gepubliceerd. 

8. Bij de vaststelling of goedkeuring van de tarieven of methoden en de balanceringsdiensten 
zorgen de regulerende instanties ervoor dat de transmissie- en distributiesysteembeheerders 
pas- sende stimulansen krijgen, zowel op korte als op lange termijn, om de efficiëntie te 
verbeteren, de marktintegratie en de leverings- en voorzieningszekerheid te versterken en 
verwante onderzoeks- activiteiten te ondersteunen. 

9. De regulerende instanties monitoren het congestiebeheer van de nationale 
elektriciteitssystemen, inclusief interconnectoren, en de uitvoering van de regels inzake 
congestiebeheer. Hiertoe leggen de transmissiesysteembeheerders of marktdeelnemers hun 
congestiebeheersprocedures, inclusief de toewijzing van capaciteit, aan de nationale 
regulerende instanties ter goedkeuring voor. De nationale regulerende instanties mogen 
verzoeken om wijzigingen in deze procedures. 

10. De regulerende instanties zijn bevoegd om zo nodig van de transmissie- en 
distributiesysteembeheerders te verlangen dat zij de voorwaarden wijzigen, met inbegrip van de 
in dit artikel bedoelde tarieven of methoden, om ervoor te zorgen dat deze evenredig zijn en op 
niet-discriminerende wijze worden toegepast. In geval van vertraging bij de vaststelling van 
transmissie- en distributietarieven hebben de regulerende instanties de bevoegdheid om 
transmissie- en distributietarieven en de berekenings- wijzen hiervan voorlopig vast te stellen of 
goed te keuren en een besluit te nemen over passende compensatiemaatregelen indien de 
definitieve transmissie- en distributietarieven of berekeningswijzen afwijken van deze voorlopige 
tarieven of berekeningswijzen. 

11. Partijen die een klacht hebben tegen een transmissie- of distributiesysteembeheerder met 
betrekking tot diens verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn, kunnen de klacht voorleggen 
aan de regulerende instantie die, fungerend als geschillenbeslechtingsinstantie, binnen twee 
maanden na ontvangst van de klacht een beslissing neemt. Deze periode kan met twee 
maanden worden verlengd indien de regulerende instantie aanvullende informatie behoeft. Deze 
verlengde periode kan met instemming van de klager nog eens verlengd worden. De beslissing 
van de regulerende instantie heeft bindende kracht tenzij of totdat zij in beroep wordt herroepen. 
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12. Benadeelde partijen die gerechtigd zijn om bezwaar te maken tegen een overeenkomstig dit 
artikel genomen besluit over de gehanteerde methoden of, wanneer de regulerende instantie 
een raadplegingsplicht heeft met betrekking tot de voorgestelde tarieven of methoden, kan 
binnen maximaal twee maanden of binnen een door de lidstaten vastgestelde kortere termijn, na 
de bekendmaking van het besluit of voorstel voor een besluit, een bezwaar maken met het oog 
op herziening Een dergelijk bezwaar heeft geen schorsende werking. 

13. De lidstaten voorzien in geschikte en doelmatige mechanismen voor regulering, controle en 
transparantie, teneinde eventueel misbruik van een machtspositie, met name ten nadelen van 
de afnemers, en eventueel roofzuchtig marktgedrag te voorko-men. Bij deze mechanismen 
worden de bepalingen van het Verdrag, en met name artikel 82, in acht genomen. 

14. De lidstaten dragen er zorg voor dat passende maatregelen, waaronder bestuursrechtelijke of 
strafrechtelijke procedures in overeenstemming met hun nationale wetgeving, tegen de 
verantwoordelijke natuurlijke of rechtspersonen worden genomen wanneer de door deze richtlijn 
opgelegde vertrouwelijkheidsregels niet in acht zijn genomen. 

15. Klachten en bezwaren zoals bedoeld in de leden 11 en 12 doen geen afbreuk aan de 
uitoefening van de beroepsmogelijkheden uit hoofde van het Gemeenschapsrecht of de 
nationale wetgeving. 

16. De door de regulerende instantie genomen besluiten worden volledig gemotiveerd en 
verantwoord, teneinde door de rechter te kunnen worden getoetst. De besluiten zijn voor het 
publiek beschikbaar, waarbij de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie 
behouden blijft. 

17. De lidstaten zorgen ervoor dat er geschikte mechanismen op nationaal niveau bestaan 
krachtens welke een partij die getroffen wordt door een besluit van de regulerende instantie 
beroep kan aantekenen bij een instantie die onafhankelijk is van de betrokken partijen en van 
regeringen. 
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Bijlage 3 

Procedure tot vaststelling van een besluit op grond van de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure afdeling 3.4 Awb
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De procedure die hier wordt beschreven gaat uit van een aanvraag waarop een besluit/beschikking 
wordt genomen. In het geval van de codes zal het bijna uitsluitend gaan om wijzigingsbesluiten op 
onderdelen van de codes en niet om het totale besluit. In de memorie van toelichting is bepaald dat 
het geen verschil maakt of de totale avv ter discussie staat of een onderdeel van die avv. De 
procedure blijft hetzelfde. 

1. Voorstel van de gezamenlijke netbeheerders tot vaststelling en wijziging van de betreffende 
code artikel 27 jo 31 E-wet of 12a jo 12b Gaswet. 

2. Publicatie ex 3:10 Awb. Vanwege de grote groep van belanghebbenden en de impact van de 
wijzigingen zal dit meestal het geval zijn. (kan gelijktijdig met publicatie onder punt 3 
plaatsvinden). 

3. Publicatie van het voorgenomen besluit; zakelijke weergave van het besluit en waar dit ter 
inzage ligt, wie zienswijzen mogen indienen en op welke wijze dit kan geschieden 3:12 Awb.  

4. Ter inzage legging van het voorgenomen besluit (tot wijziging van de code) 3:11 jo 3:16 Awb 
gedurende de termijn waarbinnen zienswijzen kunnen worden ingebracht (6 weken). 

5. Mogelijkheid voor belanghebbende om zienswijzen (schriftelijk of mondeling) in te dienen bij de 
Raad gedurende 6 weken na ter inzage legging, 3:16 Awb. Op grond van lid 2 kan de kring van 
indieners worden uitgebreid naar een ieder die zienswijzen mag inbrengen als het 
bestuursorgaan dit besluit. 

6. Mogelijkheid om advies in te winnen binnen 6 weken na ter inzage legging (3:16 Awb). 

7. Indienen van (gemotiveerde) zienswijzen binnen 6 weken, tenzij bij wettelijke voorschrift anders 
bepaald. Deze zienswijze is een voorwaarde voor het later kunnen instellen van beroep tegen 
het genomen besluit. 

8. In geval van een pro forma zienswijze dient het bestuursorgaan belanghebbende twee weken 
de gelegenheid te geven om de gronden aan te vullen, artikel 3:16 Awb.  

9. Binnen 8 weken na indiening van de aanvraag en voordat het ontwerpbesluit ter inzage wordt 
gelegd moet het bestuursorgaan besluiten of de termijn voor het nemen van het besluit als 
genoemd in artikel 3:18 Awb (uiterlijk 6 maanden na de aanvraag) moet worden verlengd. Dit is 
mogelijk wanneer het een zeer ingewikkeld of omstreden onderwerp betreft (3:18 lid 2 Awb) en 
kan worden verlengd met een redelijke termijn. Wat redelijk is, is afhankelijk van de 
omstandigheden van het geval. De verlenging dient in de bekendmaking als bedoeld in 3:12 
Awb/punt 3 van dit schema kenbaar te worden gemaakt. 

10. Op het besluit tot verlenging van de beslistermijn moet belanghebbende zijn zienswijze kunnen 
geven. 

11. In geval er veel zienswijzen naar voren zijn gebracht kan het raadzaam zijn een hoorzitting te 
houden waarbij belanghebbenden hun zienswijze kunnen toelichten. 
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12. In geval van een besluit op een aanvraag of een besluit tot wijziging van een besluit stelt het 
bestuursorgaan degene tot wie het besluit gericht is in de gelegenheid te reageren op de 
zienswijzen. 

13. Het besluit moet worden genomen met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen op grond 
van artikel 3:18 Awb. Een besluit op aanvraag dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 
maanden na ontvangst van de aanvraag te zijn genomen, behoudens de onder punt 9 bedoelde 
mogelijkheid van verlenging. De wijziging van het besluit binnen 12 weken als beschreven in lid 
3 van dit artikel zal niet snel van toepassing zijn omdat het daarbij gaat om een aanvraag tot 
wijziging door een derde-belanghebbende. 

In de Elektriciteitswet en Gaswet staat de volgende procedure beschreven: 

14. Op grond van de artikelen 27 en 31 E-wet en 12a j en 12b van de Gaswet doen de gezamenlijke 
netbeheerders voorstellen aan de Raad over de te hanteren tariefstructuren, alsmede de te 
hanteren tarieven, en voorwaarden. 

15. De netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet of ten minste een derde van het aantal 
overige netbeheerders kan de gezamenlijke netbeheerders verzoeken een voorstel te doen tot 
wijziging van de tariefstructuren en de voorwaarden als bedoeld in artikel 27 en 31 (artikel 32 en 
33 E-wet). Binnen 12 weken na dit verzoek zenden de gezamenlijke netbeheerders het voorstel 
tot wijziging aan de Raad (artikel 34 lid 1 E-wet). 

16. In geval de Raad een wijziging noodzakelijk vindt wordt een ontwerp van een besluit tot 
wijziging aan de gezamenlijke netbeheerders en de representatieve organisaties van partijen op 
de elektriciteitsmarkt voorgelegd. 

17. De gezamenlijke netbeheerders voeren overleg met representatieve organisaties van partijen op 
de elektriciteitsmarkt over de voorstellen en de wijzigingen daarop. 

18. In de voorstellen aan de Raad geven de gezamenlijke netbeheerders aan welke 
gevolgtrekkingen zij hebben verbonden aan de zienswijzen van de representatieve organisaties 
van partijen in de energiemarkt (artikel 33 lid 2 E-wet). 

19. De gezamenlijke netbeheerders en representatieve organisaties kunnen hun zienswijze op een 
ontwerp van een besluit tot wijziging van de tariefstructuren of de voorwaarden aan de Raad 
kenbaar maken binnen 12 weken na het tijdstip waarop het ontwerp besluit aan hen is 
toegezonden.  
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Vergelijking met Buitenlandse en andere Nederlandse regulatoren 
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Buitenlandse en andere Nederlandse regulatoren 

Deze bijlage bevat een vergelijking van de wettelijke regelingen en/of praktijk van andere 
toezichthouders in Nederland en het buitenland inzake de vaststelling van vergelijkbare regels als 
bij het codeproces. De NMa heeft een aantal contacten bij buitenlandse regulatoren benaderd met 
het verzoek een aantal vragen te beantwoorden over hun werkwijze. De vraagstelling aan de 
buitenlandse toezichthouders luidde als volgt: 

 Aangenomen dat er nationale wet- en regelgeving is t.a.v. netcodes voor gas en elektriciteit, hoe 
werkt in uw land het aanpassen van de codes? 

 Daarbij met name van belang is de betrokkenheid van netwerkgebruikers bij de totstandkoming 
van aanpassingen in de codes, hun juridische positie en het consultatieproces tussen 
netbeheerders en netgebruikers in het proces van aanpassing van de codes. 

Deze vraagstelling is later uitgebreid met de volgende vragen: 

 Karakteriseert u uw wijze van regulering als centrale regulering of zelfregulering, of anders? 

 Hoe wordt gegarandeerd dat alle belangen in het proces van afspraken maken (ten aanzien van 
toegang verstrekking tot het netwerk, zoals tarieven, technische voorwaarden, informatie et 
cetera) vertegenwoordigd zijn? 

 Hoe zorgt uw reguleringsmethode er voor dat een evenwichtige afweging van deze belangen 
plaatsvindt? 

 Hoe garandeert uw regulering een snel en efficiënt proces? 

 Hoe wordt gegeven dit alles de kwaliteit van de afspraken (codes) gewaarborgd? 
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Regulator vergeleken met 
de NMa situatie33

Mate van zelfregulering Mate van consultatie 
marktpartijen 

Afweging belangen Mate van efficiëntie Opvallende verschillen 

CREG (België) ↑ ↓ CREG ↑ Bepaalde elementen niet in 
codes geregeld maar in 
standaardcontract, 
transportprogramma en 
toegangsreglement. 

Ofgem (Groot-Brittannië) ↑ ↑ Joint Office, Ofgem ↑ Ofgem kan al vroeg in het 
proces sturen; Ofgem keurt 
alleen goed en af; Ofgem is 
zelf niet verantwoordelijk 
voor de consultatie; 
netgebruikers kunnen ook 
voorstellen indienen. 

CRE (Frankrijk) ↑ ↓ CRE gelijk De besluiten van de CRE 
direct opgenomen in 
contracten tussen 
netbeheerders en 
netgebruikers; de 
belangrijkste heeft een zelf 
opgestelde ‘netwerk beheer 
code’. 

33 De pijltjes omhoog betekenen een hogere mate van zelfregulering/ consulatie van de marktpartijen/ efficiëntie dan het geval is in de NMa situatie en de pijltjes omlaag 
betekenen een mindere mate van zelfregulering/ consulatie van de marktpartijen/ efficiëntie dan het geval is in de NMa situatie. Dit is zoals eerder besproken slechts 
indicatief. Verder onderzoek is nodig om harde conclusies te kunnen trekken. 
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Regulator vergeleken met 
de NMa situatie33

Mate van zelfregulering Mate van consultatie 
marktpartijen 

Afweging belangen Mate van efficiëntie Opvallende verschillen 

FERC (VS) ↑ ↑ FERC en Regionale 
Transmissie Organisaties, 

PUC 

↑ FERC is toezichthouder op 
groothandel niveau en de 
RTO’s op retail niveau; De 
belanghebbenden zij 
georganiseerd in RTO’s met 
een bepaalde mate van 
zelfregulering. 

CNE (Spanje) ↓ ↑ CNE, Ministerie ↑ Ministerie keurt voorstellen 
goed of af; CNE een 
adviserende rol; CNE kan al 
vroeg in het proces sturen. 

Stem (Zweden) ↓ ↑ Stem, de regering ↑ De regering bepaalt de 
prioriteitenstelling van de 
Stem; Plicht om 
wijzigingsvoorstellen te 
initiëren ligt bij de Stem; 
consulatie is niet verplicht 
maar volgt uit culturele 
normen. 

Bundesnetzagentur 
(Duitsland) 

↓ gelijk Bundesnetzagentur, 
parlement, federale 

overheden 

↑ Plicht om 
wijzigingsvoorstellen te 
initiëren ligt bij de 
Bundesnetzagentur. 

OPTA (communicatiesector 
NL) 

↓ ↑ OPTA ↑ Plicht om 
marktanalysebesluiten te 
initiëren ligt bij de OPTA; 
OPTA kan al vroeg in het 
proces sturen. 
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CREG (België) 

De CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) fungeert als regulator in 
België. Het proces voor het komen tot wijzigingen in de codes voor Gas en Elektriciteit verschilt.  

Procedures voor Gas 

Voor wijzigingen aan de codes die betrekking hebben op gas zijn er geen gedetailleerde procedures 
of voorgeschreven bepalingen waaraan de CREG moet voldoen. Ter uitvoering van de basis 
Gaswet, heeft de CREG algemene richtlijnen, ook wel gedragscode genoemd (i.e. secondaire 
wetgeving). Dit is een koninklijk besluit dat op voorstel van de CREG via de Minister door de Koning 
ondertekend wordt. Hoe de CREG tot dit voorstel komt is niet gespecificeerd. Begin 2011 is er een 
nieuw koninklijk besluit gepubliceerd. De CREG heeft hiervoor wel een algemene marktconsultatie 
gehouden en heeft parallel daaraan discussierondes georganiseerd met de belanghebbende 
verenigingen en netbeheerders. De CREG is echter niet verplicht hiertoe. Welke belanghebbenden 
en in welke mate die worden betrokken, wordt door de CREG bepaald naar eigen inzicht en 
afhankelijk van de discussie.  

De netbeheerder (ook de opslag- en LNG-terminal-beheerder) dient een standaardcontract, een 
transportprogramma en een toegangsreglement op te stellen. Het standaardcontract is het door de 
CREG goedgekeurde contract dat elke netgebruiker bij de netbeheerder dient te ondertekenen 
zodat de netgebruiker toegang kan verkrijgen tot de installaties; het transportprogramma is de door 
de CREG goedgekeurde catalogus van diensten die de netbeheerder aanbiedt aan de 
marktspelers; en het toegangsreglement omvat de door de CREG goedgekeurde procedures voor 
de uitvoering van deze diensten. In tegenstelling tot de gedragscode dat door de CREG opgesteld 
wordt, worden het standaardcontract, het transportprogramma en het toegangsreglement door de 
netbeheerder opgesteld, na consultatie met de markt, via een daartoe opgericht consultatieplatform. 
De voorgestelde documenten en het resultaat van de consultaties worden dan aan de CREG 
voorgelegd ter goedkeuring. Indien de CREG de voorgestelde documenten afkeurt, dient de 
netbeheerder het proces te doorlopen voor een gewijzigd voorstel. De CREG volgt het proces van 
de netbeheerder van nabij, maar is zelf niet actief betrokken bij dit proces. Tenzij de CREG bepaalt 
dat een actieve participatie wel wenselijk is. 

De documenten die door de netbeheerder worden opgesteld en door de CREG worden 
goedgekeurd kunnen dus vrij soepel aangepast worden. Aanpassingen aan de gedragscode, dat 
via een koninklijk besluit wordt vastgesteld en gepubliceerd, vergen meer inspanning. De vorige 
gedragscode dateert van 2004 en de huidige van januari 2011. De gedragscode betreft echter enkel 
algemene leidraden en het is dus wel de bedoeling dat ze voor langere tijd bruikbaar zijn. 

Procedures voor Elektriciteit 

Er is verder geen informatie aangeleverd over de procedures die geleden bij de elektriciteitscodes. 
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Ofgem (Groot-Brittannië) 

Ofgem (Office of the Gas and Electricity Markets) is de regulator van de gas- en elektriciteitsmarkt in 
Groot-Brittannië. De figuur hieronder toon de procedure die in Groot-Brittannië wordt toegepast om 
de netcodes voor gas en elektriciteit te wijzigen. Deze procedure is vastgelegd in de netcodes zelf. 
De industrie dient een wijzigingsvoorstel in bij de Code panel. Zowel netbeheerders als 
netgebruikers kunnen voorstellen indienen.  

De Code panel bestaat uit 5 personen die door shippers worden aangewezen, 5 personen die door 
netbeheerders worden aangewezen en 1 vertegenwoordiger van de consumenten. Ofgem is ook 
vertegenwoordigd in de Code panel, maar heeft geen stemrecht. De Code panel bepaalt het 
verdere ontwikkelingstraject van een wijzigingsvoorstel en de planning van dit traject. 

Vervolgens is het aan de groep van experts om te beargumenteren waarom de wijziging wenselijk 
is. De daadwerkelijke tekst van het wijzigingsvoorstel wordt door de juristen van de netbeheerders 
opgesteld. Iedereen kan zich aanmelden als lid van de groep experts (netbeheerders, shippers en 
in theorie zelfs een kleinverbruiker). Ofgem is ook vertegenwoordigd in de groep experts. De ‘Joint 
Office’ (de organisatie belast met het beheren van de netcodes) is de voorzitter van de groep 
experts en zij zorgen voor een goede afweging van belangen. 

Indien de expert groep, door tegengestelde zienswijzen, niet kan komen tot een wijzigingsvoorstel 
kan ervoor gekozen worden om meerdere alternatieve voorstellen terug te sturen naar de Code 
panel. In het wijzigingsrapport kunnen de verschillen onderstreept worden, zodat de Ofgem hier 
rekening kan houden bij het besluitvormingsproces. 

Het voorstel dient aan bepaalde criteria te voldoen. Het dient o.a. het efficiënt opereren van het 
netwerk te garanderen, een effectieve marktwerking te bevorderen en bovenal de belangen van de 
consument in acht te nemen. De criteria zijn bekend bij alle marktpartijen en de voorstellen moeten 
aan deze criteria voldoen wilt men dat het wijzigingsvoorstel wordt aangenomen. Voor de Ofgem 
wegen de belangen van de consument hierbij zwaarder mee dan de andere belangen waaraan 
wordt getoetst. 

De Ofgem kan een uiteindelijk voorstel alleen aannemen of afwijzen, maar dus niet zelf aanpassen. 
Indien er inhoudelijke bezwaren zijn probeert de Ofgem al eerder in het proces om bij te sturen. 
Indien de tekst van onvoldoende juridische kwaliteit is zal dit worden aangegeven in de 
afwijzingsbrief en kunnen de marktpartijen dit verder oppakken. De afwijzingsbrief bevat de reden 
tot afwijzing, dus de marktpartijen kunnen altijd ervoor kiezen om de punten aangegeven in de 
afwijzingsbrief te wijzigen en het gewijzigde voortel opnieuw in te dienen. 
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CRE (Frankrijk) 

De wetten die van toepassing zijn op de energiemarkt zijn vastgelegd in de ‘Energie Code’. Conform 
deze Energie Code is de regulator in Frankrijk, de CRE (Commission de Régulation de l’Energie), 
verplicht om de markt te consulteren als het gaat om toegang en gebruik van de transmissie- en 
distributienetwerken en de tariefstructuren. De netbeheerders bereiden de besluiten voor en deze 
worden door het bestuur van de CRE goedgekeurd. Belanghebbenden kunnen tegen deze 
besluiten in beroep gaan bij een bestuursrechter. In de praktijk worden er periodiek 
consultatierondes georganiseerd, voordat een besluit over toegang tot/ gebruik van het netwerk 
wordt aangenomen. 

In Frankrijk kent men geen netcodes, zoals in Nederland, maar worden de besluiten die de CRE 
heeft genomen direct in de contracten tussen netbeheerders en netgebruikers opgenomen. 
GRTgaz, de belangrijkste netbeheerder in Frankrijk, heeft zelf een ‘netwerk beheer code’ opgesteld, 
waarin technische specificaties voor aansluiting zijn opgenomen. CRE heeft onvoldoende 
technische kennis om dergelijke codes op te stellen. 

Verder zijn er verschillende overlegorganen in het leven geroepen, voor regulier overleg tussen de 
regulator, de netbeheerders en netgebruikers, zoals: 

  ‘Groupe de Travail Gaz’ om praktische regels te bespreken die van toepassing zijn op de retail 
gasmarkt. 

  ‘Concertation Gaz’ om regels voor het verschaffen van toegang tot het transmissienetwerk te 
bespreken. 

  ‘Concertation GNL’ om afspraken te maken over toegang tot LNG-terminals.  

Deze overlegorganen zijn onderverdeeld in thematische groepen, zodat er van tevoren diepgaande 
discussies kunnen worden gevoerd. Dit creëert draagvlak voor de wijzigingsvoorstellen, voordat de 
CRE een voorstel aanneemt. 

FERC (VS) 

De FERC (Federal Energy Regulatory Commission), is een onafhankelijk agentschap van het 
Ministerie van Energie in de VS dat de transmissie van elektriciteit, aardgas en olie reguleert. Om 
deze taak te vervullen heeft de FECR regelgevende bevoegdheden. De besluiten van de FERC 
kunnen alleen door een federale rechter worden getoetst. 

Belangrijke besluiten van de FERC die vorm geven aan de energiemarkt in de VS zijn: 

 FERC Besluiten 888 en 889. 

Uitgegeven in 1996, deze besluiten hebben de regels vastgesteld voor het openen van de nationale 
‘wholesale bulk elektriciteitssysteem’ om concurrentie te bevorderen. Dit besluit vereiste de 
oprichting van een elektronisch prikbord genaamd ‘open access same-time information system’ 
(OASIS), die gebruikers in staat stelt om gegevens in te zien over de actuele operationele status en 
de transportcapaciteit van een netbeheerder. 
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 FERC Besluit 2000. 

Met dit besluit moedigde de FERC alle utiliteitsbedrijven die onder de jurisdictie van de FERC vallen 
en transmissienetwerken (deel van het netwerk vanaf opwekkingslocaties tot aan 
distributieonderstations) om de operationele controle van dit deel van het netwerk over te dragen 
aan een onafhankelijk organisatie. Deze vrijwillige vorming van Regionale Transmissie Organisaties 
(RTO's) (netwerk in meerdere staten) en ‘Independent System Operators’ (ISO's) (netwerk in één 
staat) moest de kans op onrechtmatige discriminatie bij de toegang tot het elektriciteitsnet te 
elimineren. 

Onderstaande afbeelding geeft de regio’s van de verschillende Regionale Transmissie Organisaties 
en ‘Independent System Operators’ weer. 

Midwest ISO (Regionale Transmissie Organisatie) 

Midwest ISO is een voorbeeld van een Regionale Transmissie Organisatie. Midwest ISO fungeert 
als regionale netbeheerder in delen van 12 Amerikaanse staten en de Canadese provincie 
Manitoba en draagt zorg voor de open toegang tot de transmissiefaciliteiten waarover ze functionele 
toezichthouders zijn. Midwest ISO is verantwoordelijk voor: 

 de bediening en bewaking van het regionale elektriciteitsnet en een efficiënter gebruik van de 
regionale transmissie infrastructuur; 

 afstemming van vraag en aanbod op de elektriciteitsmarkt; 
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 het faciliteren bij lange termijn regionale planning omtrent uitbreidingen en aanpassingen van de 
transmissie infrastructuur; 

 het verstrekken van de transportdiensten in overeenstemming met de FERC-goedgekeurde 
tarief en het houden van toezicht op de andere tarieven in de regio. 

Bij de Midwest ISO zijn de belangen van verschillende stakeholders vertegenwoordigd, variërend 
van de marktpartijen tot aan de toezichthouder tot aan huishoudelijke energiegebruikers. De 
Midwest ISO heeft een Raad van Bestuur. De leden van Midwest ISO kiezen zeven 
vertegenwoordigers die voor drie jaar zitting nemen in de Raad van Bestuur. De verschillende 
belanghebbenden zijn ook betrokken bij de Midwest ISO door deel te nemen aan de verschillende 
commissies en werkgroepen die de regels en processen volgen die in de Stakeholder Governance 
Handboek zijn opgenomen. De FERC houdt toezicht op Midwest ISO door het onderzoeken en 
indien van toepassing, het goedkeuren van wijzigingen aan Midwest ISO’s tariefstructuren. 

Hieruit blijkt dat de RTO’s dus zorgdragen voor o.a. een soort netcodes. Hierbij zijn de RTO’s ook 
onderhevig aan energiewetgeving op niveau van de afzonderlijke staten. De Public Utility 
Commissions fungeren als toezichthouders op dat niveau. 

CNE (Spanje) 

De wetgeving in Spanje schrijft voor dat er een werkgroep moet worden opgericht om 
wijzigingsvoorstellen voor netcodes te formuleren. De CNE (Comisión Nacional de Energía), is als 
regulator de secretaris van de werkgroep. De CNE heeft alleen maar spreekrecht in deze 
werkgroep. In de werkgroep zijn alle belanghebbenden vertegenwoordigd. De shippers, 
netbeheerders, netgebruikers, consumenten, de ‘Technical System Manager’ (de coördinator van 
gasnetwerkbeheerder, een specifieke rol die ze in Spanje kennen), het ministerie en de 
elektriciteitsnetwerkbeheerder kunnen allemaal deelnemen aan de werkgroep. De werkgroep 
bestaat uit ongeveer 20 leden. De leden worden elke twee jaar gekozen door middel van 
verkiezingen die worden gehouden onder de belanghebbenden. 

De werkgroep komt maandelijks bij elkaar. Indien men over wilt gaan tot een wijzigingsvoorstel die 
zeer gedetailleerde aanpassingen aan de netcodes bevat, worden marktpartijen in de gelegenheid 
gesteld om hun zienswijzen kenbaar te maken. De werkgroep verwerkt deze zienswijzen in het 
voorstel en stuurt het voorstel naar het ministerie. Het ministerie stuurt het wijzigingsvoorstel 
vervolgens door naar de CNE. De CNE publiceert het wijzigingsvoorstel en gedurende 20 dagen 
hebben belanghebbenden de mogelijkheid om te reageren op het voorstel. De mening van de 
belanghebbenden worden samen met de opmerkingen van de CNE verwerkt in een ontwerpbesluit, 
die de CNE naar het ministerie stuurt. Tot slot keurt het ministerie het ontwerpbesluit goed, en 
publiceert de codewijziging in het Mededelingenblad van de Natie. 

Stem (Zweden) 

Stem is de Zweedse toezichthouder op de energiemarkt. De Stem ontvangt één keer per jaar een 
zogenaamde ‘regleringsbrev’ van de regering, waarin de taken die gedurende het daaropvolgende 
jaar dienen te worden gerealiseerd opgenomen zijn. Op basis van dit takenpakket worden ook het 
budget van de Stem bepaald. Om die taken uit te voeren heeft de toezichthouder, indien zij dat 
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nodig acht, de mogelijkheid gebruik te maken van haar bevoegdheid gedetailleerde voorschriften 
vast te stellen die bindend zijn voor de sector en welke kunnen worden vergeleken met de 
Nederlandse codes. Deze bevoegdheid is vastgelegd in de van toepassing zijnde wetgeving (E-wet, 
G-wet enz.) 

In overleg met de brancheorganisatie (die de producenten, netbeheerders en leveranciers 
vertegenwoordigt) en eventuele andere partijen zoals bijvoorbeeld het ministerie, Konsumentverket 
(de toezichthouder voor consumentenzaken), Konkurrensverket (de mededingingsautoriteit), de 
branchevereniging voor grote afnemers en de vereniging van groot grondbezitters wordt er dan een 
voorstel gemaakt dat uiteindelijk leidt tot een officieel en bindend document en net zoals in 
Nederland ook in Zweden wordt gezien als secundaire wetgeving. Deze samenwerking/consultatie 
is echter niet verplicht maar komt meer voort uit het model van transparantie dat in Zweden heerst. 

Het grote verschil met de Nederlandse procedure ligt zodoende eigenlijk voornamelijk in het feit dat 
in Zweden het initiatiefrecht (of plicht) bij de toezichthouder ligt en dat de branche, in de ruimste zin 
van het woord, slechts een, niet afdwingbare, consultatieve rol heeft waardoor de procedure vaak 
niet meer dan twee tot drie maanden in beslag neemt. 

Met betrekking tot het aantekenen van bezwaar/beroep is de mogelijkheid voor een ieder die vindt 
dat de desbetreffende voorschriften in strijd zijn met primaire wetgeving om naar de bestuursrechter 
te stappen.  

Gedurende 2012 wordt er nieuwe wetgeving ingevoerd die dwingende regels bevat voor 
netbeheerders met betrekking tot de methoden van aansluiting, de tarieven en de voorwaarden 
waaronder dat wordt gedaan. De toezichthouder moet deze vooraf goedkeuren en kan de 
netbeheerder verplichten voorstellen aan te passen aan de eisen van de toezichthouder. 

Bundesnetzagentur (Duitsland) 

Duitsland kent verschillende gaswetten. De basis wordt gevormd door de EnWG 
(Energiewirtschaftsgesetz). De regels zijn verder vastgelegd in verschillende andere wetten, zoals 
GasNZV (regelt toegang tot het netwerk) of de GasNEV (regelt de nettarieven). Conform deze 
regelgeving heeft de Bundesnetzagentur, de regulator van de energiemarkt in Duitsland, de 
wettelijke bevoegdheid om besluiten te nemen. Door middel van deze besluiten draagt de 
Bundesnetzagentur bij aan de verdere ontwikkeling van de gasmarkt in Duitsland. 

De aard van de verschillende gaswetten verschilt en daardoor ook de totstandkomingsprocessen:  

1. EnWG (Gesetz) 

Wetswijzigingen dienen door het parlement te worden aangenomen. Dit duurt meestal enkele 
maanden. 

2. GasNZV (Verordnung) 

Wetswijzigingen dienen te worden goedgekeurd door de federale overheid, een federaal ministerie 
of de overheid van een federale staat. Ook hier kan het proces enkele maanden duren. 
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3. Besluiten van de Bundesnetzagentur 

De Bundesnetzagentur heeft onder bepaalde omstandigheden de juridische bevoegdheid om regels 
vast te stellen. Het proces om regels vast te stellen of om een bepaling te veranderen is heel 
flexibel. De Bundesnetzagentur initieert proces en betrekt de belanghebbenden door middel van 
marktconsultaties. De toezichthouder geeft een gedetailleerde motivering van haar besluiten en 
heeft de mogelijkheid om haar besluiten aan te passen door de procedure opnieuw te starten. 
Doordat het proces zeer flexibel is kan de Bundesnetzagentur makkelijk reageren op 
marktontwikkelingen en veranderende behoeften. 

 OPTA (communicatiesector Nederland) 

OPTA is de toezichthouder op de communicatiesector in Nederland. In de missie van de OPTA 
staan twee zaken centraal: concurrentiebevordering en consumentenbescherming. Om een 
goedwerkende markt te garanderen analyseert de OPTA elke drie jaar de markten voor 
elektronische communicatiediensten. De OPTA neemt dan het zogenoemde 'marktanalysebesluit' 
welke een juridisch kader vormt waarop netbeheerder KPN zijn algemene voorwaarden 
(contractvoorwaarden) dient te baseren. 

De besluiten van de OPTA zijn algemeen verbindende voorschriften, waartegen alleen beroep 
mogelijk is. Voordat de OPTA een marktanalysebesluit opstelt vindt er een informele 
consultatieronde plaats, door middel van gesprekken, vragenlijsten aan marktpartijen et cetera. De 
OPTA stelt vervolgens het ontwerpbesluit op en deze wordt gepubliceerd. De belanghebbenden 
hebben dan formeel de mogelijkheid om hun zienswijzen in te dienen. De OPTA zal rekening 
houdende met deze zienswijzen het uiteindelijke marktanalysebesluit op stellen. 

Bij het opstellen van die voorwaarden voert KPN overleg met netgebruikers via de Industry Group. 
Dit overleg is de standaard praktijk, maar is niet wettelijk verplicht. De OPTA kan voor lastige punten 
bij dat overleg aanwezig zijn of indien nodig een informele zienswijze opstellen. 

In de marktanalysebesluiten legt de OPTA de verplichting op om toegang te leveren. Aanvullend 
leggen ze de verplichting op om een referentieaanbod te publiceren. De eisen waaraan een 
referentieaanbod moet voldoen staan in het marktanalysebesluit. Het referentieaanbod moet alle 
relevante kenmerken van een toegangsdienst bevatten. 

In 2009 heeft de OPTA voor alle referentieaanbiedingen een Industry Group-traject gestart om 
samen met KPN en marktpartijen te komen tot een controle of het referentieaanbod aan alle eisen 
uit het besluit voldoet en vast te stellen op welke punten een verbetering nodig was. 

Als de marktpartijen en KPN het niet eens konden worden in het Industry Group overleg, bestond de 
mogelijkheid om de OPTA om informeel advies te vragen en als dat advies niet leidde tot een 
bevredigende uitkomst kon de OPTA een aanwijzingsbesluit nemen. De mogelijkheid om een 
aanwijzingsbesluit te nemen is vastgesteld in de wet.  


