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148332 Bakker n.v.t. Openbaar, met naam afbouw gas 
gebouwde 
omgevig

Mijn huis is 100 jaar oud, isolatie kost ongeveer €40.000 en dat 
kan ik niet lenen en ook nooit terug verdienen.

Nee Het wetsvoorstel bevat geen regels waaruit kan volgen dat woningen verduurzaamd moeten worden. 1

148344 Openbaar, anoniem afbouw gas 
gebouwde 
omgevig

Overweeg de verdere invoering van kernenergie en neem het 
afbouw gas ernstig in heroverweging.

Nee De wetsvoorstel bevat geen regels waaruit kan volgen dat woningen verduurzaamd moeten worden. De 
voorwaarden voor kernenergie worden geregeld in de Kernenergiewet. Het voorliggende wetsvoorstel heeft 
slechts beperkte regels over productie van elektriciteit en ziet daar verder niet op.

2

148347 le Pair n.v.t. Openbaar, met naam Kernenergie n.v.t. n.v.t. Kernenergie is wereldwijd de veiligste die er is. De 
veiligheidseisen zijn onverantwoord hoog. Hetzelfde geldt voor 
het afval. Het bouwen van kerncentrales zou in afzienbare tijd 
de CO2-uitstoot van de elektriciteitsproductie beëindigen en 
goedkoper zijn dan alles wat nu gebeurt.

Nee De voorwaarden voor kernenergie worden geregeld in de Kernenergiewet. Het wetsvoorstel heeft slechts 
beperkte regels over productie van elektriciteit en ziet daar verder niet op.

3

148371 Openbaar, anoniem wind en zonne-
energie

Gas is schoon. Elektriciteit uit wind en zon is schadelijk. Wind 
en zon kunnen onmogelijk voldoende stroom leveren. 

Nee Het wetsvoorstel maakt geen keuze voor de bron van elektriciteit. 4

148371 Openbaar, anoniem Kernenergie De beste oplossing is om in de Noordzee, op de grens van het 
VK, Noorwegen en Nederland een kunstmatig eiland te maken 
waarop kernenergiecentrales kunnen staan die voldoende 
vraaggestuurde stroom voor die drie landen kan opwekken. 

Nee Het wetsvoorstel maakt geen keuze voor de bron van elektriciteit. 4

148396 Openbaar, anoniem Wind en zonne-
energie

Windmolens die veel laagfrequent geluid maken waar de 
omwonenden gek van worden. Zonneweides op de schaarse 
grond in Nederland ten koste van natuur of ander gebruik en 
wat zijn de consequenties voor de planten en dieren in de 
omgeving ervan? Gevolgen voor het leefklimaat

Nee Het leefklimaat is nadrukkelijk ook een van de aspecten waarbij de RESsen aandacht aan wordt geschonken. 5

148425 Voort n.v.t. Openbaar, met naam Salderen 2 2.2.24 "Advies aan overheid om als eerste eens aan de burger te 
denken die geïnvesteerd heeft in zijn woning om energie te 
besparen: salderen gaat op de schop, waarvan de burger de 
dupe is. Alle grote projecten die de overheid heeft aanbesteed, 
kosten altijd meer geld dan is beraamd."

Nee De kosten van zonnepanelen zijn de afgelopen jaren fors gedaald. Hierdoor heeft een huishouden op termijn 
minder fiscale stimulering nodig om hernieuwbare energie op te wekken met zonnepanelen. Door deze 
kostendaling neemt ook de terugverdientijd af. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III is opgenomen dat 
de salderingsregeling wordt hervormd, zodat voor deze kostendaling wordt gecorrigeerd en met dezelfde 
financiële middelen meer klimaatwinst kan worden geboekt. Uit onderzoek van TNO blijkt dat bij de 
voorgenomen afbouw van de salderingsregeling kleinverbruikers die tot en met 2023 hebben geïnvesteerd of 
nog investeren in zonnepanelen, de zonnepanelen al hebben terugverdiend of dit naar verwachting binnen circa 
7 jaar zullen doen. Voor investeringen in zonnepanelen die daarna worden gedaan, is de verwachting op basis 
van de huidige inzichten, dat de terugverdientijd kan oplopen tot circa 9 jaar. Daarbij zal de terugverdientijd naar 
verwachting binnen de bandbreedte blijven van een door onderzoek uitgewezen acceptabele bandbreedte voor 
investeringen in zonnepanelen door kleinverbruikers. Uit de berekeningen van TNO blijkt ook dat ongewijzigd 
doorgaan met salderen op termijn tot overstimulering leidt. De terugverdientijd van zonnepanelen komt dan uit 
op minder dan 6 jaar in 2023 en minder dan 5 jaar vanaf 2028. Omdat zonnepanelen een gemiddelde levensduur 
hebben van 25 jaar, hebben huishoudens na het verstrijken van de terugverdientijd nog lange tijd plezier van 
hun investering in de vorm van een lagere energierekening. 

6

149363 Openbaar, anoniem Kernenergie n.v.t. n.v.t. Graag kernenergie toevoegen als alternatief: kernenergie 
wordt niet genoemd in de Energiewet. Voor de klimaatdoelen 
is het onverstandig om bij voorbaat kernenergie uit te sluiten. 
Het negeren en doodzwijgen van kernenergie is cynisch en 
beschamend.

Nee De voorwaarden voor kernenergie worden geregeld in de Kernenergiewet. Het wetsvoorstel heeft slechts 
beperkte regels over productie van elektriciteit en ziet daar verder niet op.

7

WETSVOORSTEL ENERGIEWET - OVERZICHT OPENBARE CONSULTATIEREACTIES (25 NOV 2021)
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150707 Selten Lightyear Openbaar, met naam Directe lijn 3 3.2.8 Lightyear verzoekt om een niet nader gespecificeerde 
aanpassing van de definitie van de "directe lijn" opdat 
duurzame opwek uit  voertuigen gekwalificeerd kan worden als 
"duurzaam" in het register energie voor vervoer van de NEA.

Nee De definitie van de directe lijn volgt uit Europese regels en kan niet worden aangepast. Bovendien is niet helder 
hoe aanpassing van de definitie van de directe lijn dit probleem voor Lightyear zou kunnen oplossen. Aanpassing 
van het Besluit energie vervoer ten aanzien van de regels rond inboekbaarheid lijkt een meer voor de hand 
liggende route. 

8

152260 Hoogstraaten BritNed 
development 
limited

Openbaar, met naam Interconnectoren 1 1.5 Britned merkt op dat interconnectoren voor elektriciteit met 
een derde land ontbreken in artikel 1.5 en daarom niet onder 
het toepassingsbereik van dit artikel vallen.

Nee Het voorschrift wordt aangepast. 9

152260 Hoogstraaten BritNed 
development 
limited

Openbaar, met naam Aanwijzing en 
certificering

3 3.2.2, 3.2.4 Britned stelt een aanvulling voor van het wetsvoorstel op basis 
waarvan bij de certificering van interconnectoren met derde 
landen, consultatie moet plaatsvinden met het derde land. Dit 
om tegenstrijdige certificeringsvereisten tussen Nederland en 
het derde land te voorkomen. 

Nee Het belang van deze afstemming wordt onderschreven maar deze afstemming moet op plaatsvinden tussen de 
derde lidstaat enerzijds en lidstaten, of eventueel de Europese Commissie, anderzijds. Het betreft immers 
afstemming van wet- en regelgeving: ACM is bij de certificering slechts gehouden aan toetsingskader dat bij wet- 
en regelgeving is vastgelegd. Een dergelijke verplichting ligt daarom niet voor de hand.

9

152260 Hoogstraaten BritNed 
development 
limited

Openbaar, met naam Interconnectoren 3 3.6.8 Britned wijst er op dat de voorschriften in de AMvB die 
vastgesteld kan worden op basis van 3.6.8, vierde lid, 
inhoudelijk gelijk moeten zijn aan de voorschriften in het 
Besluit grensoverschrijdend net Nederland – Verenigd 
Koninkrijk na Brexit (Stb. 2019, 126).

Nee De inhoud van algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen ligt op dit moment niet ter 
consultatie voor. Dit commentaar wordt te zijner tijd bij de voorbereiding van de lagere regelgeving betrokken. 

9

152397 IJsinga Vewin Openbaar, met naam Infrastructuurgro
ep

3 3.3.10 Vewin is positief over de verduidelijking dat 
drinkwateractiviteiten niet toegestaan zijn voor 
infrastructuurbedrijven.

Nee Dit commentaar wordt ter kennisgeving aangenomen. 10

153733

Bos Openbaar, met naam Marktmodel Het onrecht dat door deze wet wordt gecreëerd is wel heel erg 
groot. De meest prominente, zo niet de enige, wijziging die 
deze wet omvat (b)lijkt namelijk te bestaan uit het onbeperkt 
belonen van investeerders in door de overheid als zijnde 
`groen` aangemerkte energievormen. Ik identificeer hierbij de 
volgende problemen: 1. Overbeprijzing door 
monopoliehouders, 2. Misbruik door gebrek aan toetsing 3. 
Verplichting om onverkoopbare energie af te nemen

Nee De analyse wordt niet gedeeld. Deze wet is een marktordeningswet, die in beginsel neutraal staat ten opzichte 
van de energiebron (zon, gas, kolen, nucleair, etc.) De afspraken en doelstellingen om te komen tot een emissie-
arme energievoorziening en stimuleringsinstrumenten zijn elders geregeld; dit wetvoorstel ondersteunt dit 
proces enkel. 

11

154112 Openbaar, anoniem experimenten 6 Indien de Omgevingswet voldoende ruimte heeft voor 
experimenten, is een aparte bepaling niet nodig.

MvT Experimenteren kan op basis van de CHW en straks de Omgevingswet. Daarnaast biedt het wettelijk kader veel 
meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Overwogen is om daarnaast een experimenteerbepaling in het 
wetsvoorstel op te nemen. Deze zou een exacte kopie worden van de bepaling in de CHW en biedt daarmee 
geen meerwaarde, omdat dit wettelijk dus al geregeld is. 

12

154112 Openbaar, anoniem waterstof borging bevoegdheden systeembeheerder door clausules in 
verzekeringspolissen en door een fonds ter voorkoming van 
problemen en het opvangen van kosten

Nee Veiligheid is een van de centrale thema's binnen de beleidsagenda waterstof van de Rijksoverheid. Bij alle 
specifieke toepassingen van waterstof wordt gekeken of de bestaande regelgeving en beleidskaders hiaten 
vertonen en of aanvullende regelgeving of beleid nodig is. Waar nodig wordt ook met verzekeraars overlegd 
over waterstofspecifieke risico's en mitigerende maatregelen, bijvoorbeeld bij het mogelijk gebruik van 
waterstof in woningen.

12

154201 Roukema Roukema B.V. Openbaar, met naam Aansluittaak 
elektriciteit

3 3.4.8 Roukema B.V. stelt voor om het aansluitvermogen van 
bestaande aansluitingen van hernieuwbare energie te verlagen 
om congestieproblematiek te verminderen.

Nee Het is helder dat piekverlaging kan bijdragen aan het verminderen van congestieproblematiek. Het wettelijk 
beperken van de aansluitcapaciteit van marktpartijen is echter een te sterke ingreep in de vrijheid  van 
marktpartijen. Andere instrumenten om congestie te voorkomen en te verminderen hebben de voorkeur en zijn 
ook Europees voorgeschreven.

13

154203 Boone gepensioneerd, laatste werkgever TenneTOpenbaar, met naam definities 1 Definities niet duidelijk, zoals aangeslotene, afnemer, 
eindafnemer en huishoudelijke eindafnemer. Waarom 4 
definities voor dezelfde persoon? Wat betekent 'beschikken' in 
de definitie van aangeslotene? Personen worden niet 
aangesloten, huizen worden aangesloten. Wat is in gebruik 
krijgen van een aansluiting precies? Begrip eindafnemer wordt 
niet eenduidig gebruikt. 

Wet Er zijn een aantal aanpassingen gedaan in de definities. Bij de definities is aangesloten bij de 
Elektriciteitsrichtlijn, die diverse types (eind) afnemers kwalificeert. Zie verder de artikelsgewijze toelichting over 
'aangeslotene'. 

14
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154203 Boone gepensioneerd, laatste werkgever TenneTOpenbaar, met naam definities 3 3,4,11 Afsluiten en verwijderen van aansluitingen behoort tot 
kerntaak TSB of DSB. Tekst artikel en toelichting zijn niet in 
overeenstemming. In artikel 3.4.11 wordt niet over kosten 
gesproken en in de mvt wel. Duidelijk maken wat bedoeld is. 
Wat is in gebruik gekregen? mvt roept veel vragen op.

MvT In het wetsvoorstel is opgenomen dat transmissie- of distributiesysteembeheerder tarieven in rekening brengt 
bij aangeslotenen ter uitvoering van hun wettelijke taken. In de artikelsgewijze toelichting is toegelicht wat 
wordt bedoeld met in gebruik geven. 

14

154203 Boone gepensioneerd, laatste werkgever TenneTOpenbaar, met naam huurders positie van huurders verdient aparte aandacht in de 
Energiewet, mede in het licht van definitie van aangeslotene. 
Dwingend consumentenrecht verzet zich tegen opwerpen van 
belemmeringen voor het beëindigen van overeenkomsten

Nee Een huurder is een aangeslotene die beschikt over een aansluiting. 14

154203 Boone gepensioneerd, laatste werkgever TenneTOpenbaar, met naam financieel beheer 3 3.5.10 lid 2 waarborgen dat opgebouwde reserves voor vervanging worden 
ingezet voor transitie naar aardgasloze wijken

Nee De tarieven die netbeheerders in rekening brengen bij hun afnemers zijn gebaseerd op hun efficiënte kosten. De 
tarieven worden vastgesteld door de ACM. 

14

154203 Boone gepensioneerd, laatste werkgever TenneTOpenbaar, met naam Afbouw gas 
gebouwde 
omgeving

wetvoorstel geen enkele prikkel bevat voor TSB of DSB om  te 
streven naar collectieve verwijdering van overbodig geraakte 
infra

Nee De ACM heeft de taak om de tarieven van netbeheerders te bepalen op basis van hun  efficiënte kosten. Via de 
tariefregulering kan de ACM netbeheerders financieel prikkelen om buiten gebruik gestelde infrastructuur zo 
efficiënt mogelijk te verwijderen. 

14

154203 Boone gepensioneerd, laatste werkgever TenneTOpenbaar, met naam Bekostiging 
afbouw gas

Zie bijlage 1 met een voorstel voor alternatieve bekostiging om 
Nederland gasloos te maken

Nee In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over een wetgevingsagenda gebouwde omgeving. Bij de 
uitwerking van de wetgevingsagenda wordt gekeken naar de bekostiging van de afbouw van gasnetten.  

14

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant

Openbaar, met naam Codes Wat kunnen belanghebbenden doen als ze vinden dat hun 
belangen onvoldoende worden vertegenwoordigd?

MvT Ze kunnen hun inspanningen staken of hun grieven kenbaar maken aan ACM die zelf voorwaarden kan 
vaststellen op eigen initiatief dat ingegeven kan zijn door de grieven van belanghebbenden.

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant

Openbaar, met naam Codes hoe kunnen consumentenorganisaties en 
energiegemeenschappen betrokken worden bij de 
totstandkoming van de codes?

MvT in het wetsvoorstel is opgenomen dat vertegenwoordigende organisatie zoals consumentenorganisaties en 
energiegemeenschappen expliciet geacht worden belanghebbende te zijn. Hun rol verandert niet ten opzichte 
van de huidige situatie.

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant

Openbaar, met naam Codes Onduidelijk wie beroep kan instellen tegen een 
vaststellingsbesluit van ACM. Hierdoor komt de 
rechtsbescherming onder druk te staan.

MvT Bezwaar- en beroepsmogelijkheden veranderen niet ten opzichte van vigerende wetten. De toelichting is op dit 
onderwerp verduidelijkt.

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant

Openbaar, met naam Codes Hoe wordt geregeld dat belanghebbenden vooraf zienswijzen 
kunnen indienen bij SB's?

Nee dit is geregeld in artikel 3.117 waarin staat dat systeembeheerders belanghebbenden betrekken bij de 
voorbereiding van een voorstel voor voorwaarden of methoden in een participatief proces.

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant

Openbaar, met naam Codes Komt er initiatiefrecht voor systeemgebruikers voor 
codevoorstellen?

Nee Er komt geen expliciet initiatiefrecht voor systeemgebruikers. Wel kunnen systeemgebruikers zich tot ACM 
wenden met een voorstel. ACM dient overeenkomstig de Awb op een voorstel te reageren. Als dit ACM 
overtuigt, kan ACM het voorstel als voorwaarden vaststellen. Dit is een impliciete initiatiefmogelijkheid.

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant

Openbaar, met naam Codes Wat gebeurt er als codes in strijd zijn met EU-recht? Nee ACM stelt voorwaarden en methoden vast of keurt deze goed. In het wetsvoorstel is opgenomen dat Acm hierbij 
mede toetst aan het EU-recht.

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant

Openbaar, met naam Codes Er wordt zeer minimaal geregeld hoe belangen van 
belanghebbenden worden meegenomen.

Nee De inbreng van belanghebbenden verandert weinig ten opzichte van de vigerende wetgeving. In artikel 3.117 
staat dat SB's belanghebbenden betrekken in een participatief proces. Er is een kleine verbetering doordat ACM 
eigenstandig voorwaarden of methoden kan vaststellen. Hiertoe kan zij zich laten bewegen door inbreng van 
belanghebbenden.

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant

Openbaar, met naam Codes Regel dat belanghebbenden beter bij de totstandkoming van 
codes worden betrokken, waaronder consumentenorganisaties 
en energiegemeenschappen.

Nee Belanghebbenden (hieronder vallen ook representatieve organisaties zoals consumentenorganisaties en 
energiegemeenschappen) worden door de SB's bij de totstandkoming van een voorstel betrokken in een 
participatief proces (3.117). Hiernaast kunnen belanghebbenden zich altijd tot de ACM richten.

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant

Openbaar, met naam Codes Borg de rechtsbescherming van aangeslotenen bij de rechter. Nee De rechtsbescherming van aangeslotenen wordt duidelijker en daarmee beter geregeld dan in de vigerende 
wetten. Een SB mag geen andere voorwaarden en methoden overeenkomen dan welke door Acm zijn 
vastgesteld of goedgekeurd. Toezicht hierop is in handen van de ACM. Als een aangeslotene een geschil heeft 
over het handelen van een SB is de rechtsbescherming geborgd doordat de gang naar de civiele rechter open 
staat die toetst of de SB conform de vastgestelde of goedgekeurde en vervolgens overeengekomen 
voorwaarden en methoden handelt.

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant

Openbaar, met naam Codes Er wordt nu niet geregeld dat ACM de SB's kan opdragen aan te 
passen.

Wet Deze mogelijkheid is toegevoegd, ook kan ACM zelf de voorwaarden of methoden aanpassen. 15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant

Openbaar, met naam Codes De participatiewaarborgen van de Awb zijn niet automatisch 
van toepassing op het voorbereidingsproces van codes.

Nee In het wetsvoorstel is opgenomen dat representatieve organisaties worden betrokken bij de totstandkoming van  
methoden en voorwaarden. Deze organisaties worden ook in het wetsvoorstel aangemerkt als belanghebbende 
bij ACM-besluiten. 

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant

Openbaar, met naam Codes toelichting gaat niet in op participatiewaarborgen in 
totstandkomingsproces.

Nee In de artikelsgewijze toelichting is de rol van representatieve organisaties bij de totstandkoming van methoden 
en voorwaarden opgenomen. 

15
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154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant

Openbaar, met naam Systeemintegrati
e

neem bij aanwijzing door Acm van SB het belang van optimale 
systeemintegratie in acht.

Nee De aanwijzing van ACM van de SB ziet niet op systeemintegratie. Er is geen aanleiding om dit nu te veranderen. 
Ook is onduidelijk op welke wijze ACM daar dan rekening mee zou moeten houden. Mogelijk dat dit in de 
toekomst anders is.

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant

Openbaar, met naam positie ACM Geef ACM meer mogelijkheden. Het lijkt een doel de ACM te 
beperken. Het is echter mogelijk af te wijken van de 
aanwijzingen voor de regelgeving en een andere interpretatie 
aan het legaliteitsbeginsel te geven. Het hoeft niet te zijn 
uitgesloten dat onafhankelijke autoriteiten binnen bepaalde 
wettelijke randvoorwaarden ook over regulerende 
bevoegdheden kunnen beschikken, mits  zij daarbij aan 
adequate checks and balances zijn onderworpen. p. 14

Nee De wet geeft bevoegdheden (mogelijkheden) aan de ACM. Deze zijn voor het overgrote deel gebaseerd op 
Europese regelgeving, die in de Energiewet wordt geïmplementeerd. Er is geen grond af te wijken van de 
‘aanwijzingen voor de regelgeving’.

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant

Openbaar, met naam positie ACM Waarborg dat ACM volgens een principle based benadering 
ruimte krijgt om te beoordelen hoe doelen en beginselen van 
de wet kunnen worden gerealiseerd p. 15

Nee In het wetsvoorstel worden bevoegdheden aan de ACM verleend. De Europese regelgeving is hierbij leidend, 
waardoor de benadering van ACM (als dan niet principle based) aan de ACM is, uiteraard binnen de Europese 
kaders.

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant en 
Tilburg 
University

Openbaar, met naam Scope van de wet onvoldoende samenhang tussen de voorliggende ontwerp 
Energiewet, de recente ontwerp Warmtewet én het vraagstuk 
voor de industrie. In het ordeningskader specifiek noch in de 
ontwerpwet vinden wij onvoldoende houvast voor de transitie 
als ontwikkeling.

Nee Er is op dit moment voor gekozen om de Warmtewet apart van elektriciteit en gas te regelen. Warmte is zodanig 
anders gereguleerd, vanwege de lokale systemen, dat samenvoeging op dit moment geen meerwaarde heeft. 
Waterstof wordt voor de gehele regulering gewacht op een wijzigingen van het carbonisatiepakket van de EC. In 
de toelichting is verder uitgelegd waarom er niet voor samenvoeging is gekozen.

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant

Openbaar, met naam Systeemintegrati
e

integreer Energiewet en wet Collectieve warmtevoorziening 
beter. Baseer biede op zelfde marktordeningsprincipe.

Nee Er is op dit moment voor gekozen om de Warmtewet apart van elektriciteit en gas te regelen. Warmte is zodanig 
anders gereguleerd, vanwege de lokale systemen, dat samenvoeging op dit moment geen meerwaarde heeft. In 
de toelichting is verder uitgelegd waarom er niet voor samenvoeging is gekozen.

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant en 
Tilburg 
University

Openbaar, met naam investeringsmog
elijkheden 
Systeembeheerd
ers

Voor de ontwikkeling van de netinfrastructuur vinden wij 
onvoldoende houvast in de voorliggende ontwerpwet

Nee Het wetsvoorstel Energiewet ziet op de ordening van de markt voor elektriciteit en gas. De instrumenten voor de 
regierol van decentrale overheden bij de verduurzaming van de energievoorziening volgen voornamelijk uit de 
Omgevingswet

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant en 
Tilburg 
University

Openbaar, met naam relatie met 
Warmtewet en 
vraagstuk 
industrie

elektriciteit en gas moeten in samenhang met waterstof en 
warmte aangepakt worden in de gehele transitie

Nee Er is op dit moment voor gekozen om de Warmtewet apart van elektriciteit en gas te regelen. Warmte is zodanig 
anders gereguleerd, vanwege de lokale systemen, dat samenvoeging op dit moment geen meerwaarde heeft. 
Waterstof wordt voor de gehele regulering gewacht op een wijzigingen van het carbonisatiepakket van de EC. In 
de toelichting is verder uitgelegd waarom er niet voor samenvoeging is gekozen.

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant

Openbaar, met naam Systeemintegrati
e

3 3.8.1 e.v. verwijs bij vaststelling tarievenmethodes naar belang van 
optimale systeemintegratie

Nee De doelstellingen van de tariefreguleringsmethoden zijn Europees bepaald en het is aan ACM om daar invulling 
aan te geven. Het is bovendien niet helder hoe ACM zou kunnen vaststellen wat "een optimale 
systeemintegratie" is, laat staan hoe de invulling van de tarievenmethodes  daar aan zou kunnen bijdragen.

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant en 
Tilburg 
University

Openbaar, met naam Gebiedsindeling 3 3.1.1 Wij stellen voor dat gemeenten en ACM bij de inhoudelijke 
afweging én gebiedsbegrenzing worden ondersteund door een 
erkend ‘kennisorgaan’ dat daarvoor voldoende is geëquipeerd.

Nee Artikel 3.1.1 (consultatieversie; nieuwe nummering: 3.35) gaat uitsluitend over aansluittaken dsb en tsb voor 
elektriciteit en (aard)gas; in wet is geborgd dat een ieder kan verzoeken om aansluiting op systeem elektriciteit; 
voor (aard)gas geldt dat in principe ook, met uitzondering van de conform lid 2 aangewezen gebieden en de 
gebieden bedoeld in artikel 3.1.2 (consultatieversie); nieuwe nummering: artikel 3.39). De Energiewet regelt niet 
de afweging tussen verschillende typen energiesystemen en gaat niet over andere systemen dan voor 
elektriciteit en (aard)gas. Artikel 3.1.2 (consultatieversie) maakt het alleen mogelijk dat gebieden kunnen 
worden aangewezen waar geen recht is op nieuwe aansluitingen voor gas. Gemeenten hebben vanzelfsprekend 
de ruimte om extern advies in te winnen maar dit wordt niet verplicht.

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant

Openbaar, met naam Systeemintegrati
e

3 3.4.5, e.v. Verplicht SB om bij het investeringsplan rekening te houden 
met optimale systeemintegratie

Nee Investeringsplannen beschrijven de concrete, fysieke investeringen die een systeembeheerder gaat doen om de 
toekomstige vraag- en aanbod van elektriciteit en gas zo goed mogelijk te accommoderen. Zowel voor gas als 
elektriciteit geldt een wettelijk kader dat onder andere voorschrijft hoe systeembeheerders inventariseren 
welke vraag naar transportcapaciteit daarvoor nodig is en welke investeringen daarvoor nodig zijn. Onderdeel 
van deze inventarisatie is vanzelfsprekend ook de ontwikkeling van systeemintegratie, voor zover relevant. Dat 
behoeft geen aparte benoeming. Het is daarentegen niet de rol van de systeembeheerder om slechts 
investeringen te doen ten behoeve van wat zij een "optimale systeemintegratie" acht. De keuzes daarover liggen 
immers niet uitsluitend bij systeembeheerders.

15
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154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant en 
Tilburg 
University

Openbaar, met naam investeringsmog
elijkheden 
Systeembeheerd
ers

Geef meer aandacht aan het faciliteren van de snelle 
ontwikkeling van de energie infrastructuur, waarbij markt, 
netbeheerders, overheid en samenleving nauwer 
samenwerken.

Nee In het wetsvoorstel is hier veel aandacht voor. Er is echter ook vooral ander, aanvullend beleid nodig om hier 
voldoende aandacht voor te hebben. Een wetsvoorstel is hier niet de oplossing.

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant

Openbaar, met naam Systeemintegrati
e

maak in de wet concreet hoe partijen (overheden, SB's, enz.) 
rekening moeten houden met systeemintegratie.

Nee Een samenhangend wetgevingsprogramma zien wij  ook als een noodzakelijk middel om al deze wetsvoorstellen 
vorm te geven. Daarom zorgen we voor zorgvuldige afstemming met elkaar. Dat betekent echter niet dat het 
zinvol is om al deze wetten die zeker met elkaar samenhangen bij elkaar te brengen in één wetsvoorstel. Het is 
juist zinvol om deze afzonderlijk te behandelen. Voor ieder wetsvoorstel op zich geldt een eigen dynamiek en 
afzonderlijke keuzes. Deze eigen dynamiek zie je bijvoorbeeld tussen gas/elektriciteit en warmte. De markten 
van elektriciteit en gas zijn volwassen, pan-Europese markten, terwijl de warmtemarkt in feite bestaat uit 
diverse veel kleine geografische markten, met heel andere vraagstukken dan bij elektriciteit en gas. Door aparte 
trajecten voorkomen we dat er vertraging ontstaat doordat bij een van de wetsvoorstellen toch nog iets 
uitgezocht of gewijzigd moet worden. De transitie kan niet wachten tot alles gereed is, de wijzigingen zijn zo snel 
mogelijk nodig. Ook als dit wetsvoorstel inwerking treedt, zal de wetgeving over elektriciteit en gas nog aan 
verandering onderhevig zijn. We voorzien nu al een wijziging doordat de Europese Commissie eind dit jaar met 
een voorstel zal komen tot wijziging van de gasrichtlijn. Ook waterstof krijgt een plek in deze herziening van de 
gasrichtlijn. Dat een wet regelmatig moet worden gewijzigd is ook logisch. De transitie zorgt steeds weer voor 
nieuwe inzichten, die we goed moeten meenemen en op anticiperen.

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant en 
Tilburg 
University

Openbaar, met naam transitiefase We missen een sturingsmechanisme voor een betere balans en 
integrale benadering van energie, ruimte en economie in de 
transitiefase.

Nee Het wetsvoorstel Energiewet is gericht op de ordening van elektriciteit en gas. Het bevat dus ook niet de 
instrumenten voor een integrale benadering van energie, ruimte en economie. Dit is niet het doel en de 
aanleiding voor de Energiewet.

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant

Openbaar, met naam Governance en 
Coördinatie RES 

Bed de RES wettelijk in. Werk uit welke belangen bij de 
opstelling en uitvoering van RES een rol spelen.

Nee Het is niet nodig om de RES wettelijk in te bedden. De Omgevingswet biedt uiteindelijk de instrumenten om een 
RES wettelijk in te bedden , bijvoorbeeld via omgevingsvergunningen.

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant en 
Tilburg 
University

Openbaar, met naam opslag, 
balanceren 
enzovoorts

2.5 Wij vragen u de keuze voor de verantwoordelijkheid van 
opslag, balanceren e.d. niet te snel te maken, maar mee te 
bewegen met het inzicht van de komende jaren.

Nee Deze onderwerpen zijn uitgewerkt conform de keuzes die de ERL ons geeft. 15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant

Openbaar, met naam Aansluittaak 
elektriciteit, 
transporttaak 
elektriciteit

3 nvt. De Provincie Noord-Brabant verzoekt te onderbouwen of 
mogelijkheid van SB's om transportverzoeken anders te 
behandelen op basis van bestaande en nieuwe
contracten is toegestaan.

Nee "First come, first served" is non-discriminatoir omdat dit criterium geen enkel onderscheid maakt ten aanzien 
van de aanvrager of inhoud daarvan. Ook wordt verwezen naar recente jurisprudentie (Pottendijk-uitspraak). 
Wellicht ten overvloede: geen prioritering aanbrengen in het toekennen van transportrechten en deze, 
bijvoorbeeld, via opbieding toekennen onder gelijke voorwaarden aan nieuwe en bestaande aangeslotenen zou 
een ongekend aantal bestaande elektriciteitsgebruikers en producenten in Nederland ongekend hoge schade 
berokkenen. Hier wordt dan ook niet voor gekozen. Andere mogelijkheden dan het "first come, first served" 
beginsel om schaarse transportcapaciteit toe te kennen zijn onderzocht maar verhouden zich juist slecht met het 
non-discriminatiebeginsel en bieden geen oplossing voor het op korte termijn omgaan met schaarse 
transportcapaciteit. 

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant en 
Tilburg 
University

Openbaar, met naam Cable-pooling 1 1.2 Wij stellen voor dat een juridische entiteit als 
verantwoordelijke voor een gedeelde aansluiting zowel de 
opwek moet kunnen reguleren als het leveren van energie aan 
lokale afnemers.

Nee Het commentaar op dit punt is helaas niet begrijpelijk.  Niet helder is wat bedoeld wordt met "de opwek moet 
kunnen reguleren", waarnaar verwezen wordt met de zinsnede "maar het lijkt vooralsnog op een forse 
beperking" en waar "dit punt" naar verwijst. Wellicht ten overvloede: een gedeelde aansluiting (of "cable-
pooling") en een gesloten systeem en zijn naar hun aard onvergelijkbaar: één is een aansluiting en de ander een 
systeem. Voor de volledigheid verwijzen wij naar de reactie op andere punten onder het onderwerp "Cable-
pooling".

15
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154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant

Openbaar, met naam Markttoegang 2 2.1.5 Provincie Brabant vraagt om te onderbouwen of het 
wetsvoorstel voldoende ruimte geeft aan consumenten en 
energiegemeenschappen op o.a. leveringsvergunning, 
erkenning als BRP, mogelijkheid eigen net.

Wet en MvT Aangepast. Onder voorwaarden is er voor levering binnen een energiegemeenschap geen leveringsvergunning 
nodig. In het wetsvoorstel is er niet voor gekozen om  energiegemeenschappen een distributienet te laten 
beheren (past niet bij uitgangspunt Wet onafhankelijk netbeheer). Ook een energiegemeenschap moet zijn 
balansverantwoordelijkheid regelen. 

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant en 
Tilburg 
University

Openbaar, met naam non 
discriminatoir 
handelen

verzoek om proces en inhoudelijk inzicht voor afweging 
infrastructuur en ruimtegebruik bij vergunningverlening door 
overheden voor duurzame opwek in relatie tot netinfra-opties.

Nee Dit valt buiten de scope van het wetsvoorstel 15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant

Openbaar, met naam Energiegemeensc
happen

1 + 2 1.1 + 2.1.5 Provincie Noord-Brabant stelt dat de concept-Energiewet in de 
bepalingen over voorwaarden voor energiegemeenschappen 
voldoende duidelijk moet maken dat het hoofddoel van 
energiegemeenschappen niet gelegen is in het behalen van 
financiële doelstellingen, maar in het realiseren van lokale 
economische, duurzame en sociale doelstellingen.

Nee Net als in de Elektriciteitsrichtlijn, is in dit wetsvoorstel gekozen om dit element op te nemen in de definitie en 
niet in artikel 2.5 (nieuwe nummering).

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant en 
Tilburg 
University

Openbaar, met naam Overig 3 nvt. Ontwikkelaars moeten toestemming van gemeente hebben 
vóór zij bij netbeheerders capaciteit aanvragen, anders krijgen 
zij door aanbetaling en getekende offerte een machtspositie.

Nee Systeembeheerders zijn verplicht om alle marktpartijen op verzoek een aanbod te doen tot aansluiting en 
transport. Daarbij moeten systeembeheerders marktpartijen gelijk behandelen. "Acceptatie" van een initiatief 
door een gemeente is geen toegestaan onderscheidend criterium. Daarmee zou het in feite aan gemeentes 
worden om te bepalen welke initiatiefnemer in welke volgorde wordt aangesloten. Hiermee ontstaat 
vanzelfsprekend discriminatoire behandeling van en grote onzekerheid bij initiatiefnemers. Voorts wordt 
onderkend dat voorkomen moet worden dat marktpartijen op de hier beschreven wijze een "machtspositie" 
weten te bemachtigen. Hier is in het wetsvoorstel rekening mee gehouden: initiatiefnemers kunnen 
transportcapaciteit niet doorverkopen noch ongerechtvaardigd kunnen vasthouden en de systeembeheerder 
heeft op grond van dit wetsvoorstel de bevoegdheid om transportcapaciteit terug te vorderen van marktpartijen 
wanneer duidelijk is dat deze niet gebruikt gaat worden. Ten slotte wordt in algemene zin betwijfeld of 
versnelling van de uitrol van hernieuwbare elektriciteitsopwekking en de daarvoor benodigde infrastructuur 
baat heeft bij de introductie van (de facto) extra vergunningsverleningsprocedures.

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant

Openbaar, met naam Energiegemeensc
happen

2 2.1.5 Provincie Noord-Brabant stelt voor om in de Energiewet een 
grondslag voor lokale overheden te creëren om te sturen op 
lokale eigendom van duurzame energievoorzieningen.

Nee Dit wetsvoorstel biedt in artikel 2.5 lid 2 onder b (nieuwe nummering) de mogelijkheid om lokaal eigendom in de 
statuten van een energiegemeenschap op te nemen.

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant en 
Tilburg 
University

Openbaar, met naam spanning 
transparantie 
privacy bij data

4 Respondent benadrukt in licht van de energietransitie het 
belang van een afgestemde informatievoorziening tussen 
netbeheerders onderling én netbeheerders en overheden. 
Advies is hier om (1) duidelijker richtlijnen te verstrekken in het 
gebruik van informatie om zo de spanning tussen transparantie 
en privacy in goede banen te leiden en (2) transparante 
uitwisseling van basisinformatie te borgen. 

Wet Het wetsvoorstel beoogt bij te dragen aan de informatiepositie van decentrale overheden. Hier worden 
noodzakelijkerwijs wel grenzen aan gesteld, waarbij de AVG en geheimhoudingsplichten zeer belangrijke factor 
zijn. Gelet op de benoemde databehoefte in de energietransitie het volgende: (i) artikel 4.22 (consultatieversie; 
herziene UHT-versie: 3.78) regelt actieve en passieve openbaarmaking van gegevens op een geaggregeerd 
niveau, welke decentrale overheden zullen ondersteunen; (ii) gedetailleerde gegevens over een 
aangeslotene/object kunnen enkel worden uitgewisseld op basis van een wettelijke grondslag of na 
toestemming van de aangeslotene; (iii) de Energiewet zal geen wettelijke grondslag bieden voor uitwisseling van  
gedetailleerde gegevens aan overheden voor doelen buiten de Energiewet; de grondslag daarvoor zal 
logischerwijs in de specifieke wetgeving die daar over gaat moeten worden opgenomen, zoals bijvoorbeeld de 
Omgevingswet; (iv) de Energiewet regelt onder artikel 4.1 e.v. vervolgens wel dat hier een proces voor 
gegevensuitwisseling kan worden ingericht.

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant

Openbaar, met naam experimenteerrui
mte

maak een grondslag voor experimenteerruimte in lijn met 
advies van RvS

MvT Experimenteren kan op basis van de CHW en straks de Omgevingswet. Daarnaast biedt het wettelijk kader veel 
meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Overwogen is om daarnaast een experimenteerbepaling in het 
wetsvoorstel op te nemen. Deze zou een exacte kopie worden van de bepaling in de CHW en biedt daarmee 
geen meerwaarde, omdat dit wettelijk dus al geregeld is. 

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant en 
Tilburg 
University

Openbaar, met naam regierol 
energietransitie

6 6.2 geef provincie de regierol bij de brede afwegingen die in 
energietransitie nodig zijn

MvT In de toelichting is verduidelijkt hoe de regierol van de decentrale overheden zich verhoudt tot de bepaling dat 
zij geen wetgeving mogen maken die dit wetsvoorstel al regelt.

15
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154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant

Openbaar, met naam gegevensverzam
eling en 
gegevensdeling

Respondent constateert dat 'in de concept-Energiewet  de 
regels voor het verzamelen en
uitwisselen van gegevens  nog steeds breed geformuleerd zijn 
en weinig uitgewerkt. Aanbevolen wordt om specifieker in te 
gaan op de processen voor gegevensverzameling en 
gegevensuitwisseling en de link met de gronden en 
voorwaarden voor gegevensverwerking op basis van de AVG. 

Wet en MvT Eens met strekking; deze opmerking sluit aan bij diverse soortgelijke reacties van stakeholders. In de herziening 
van het wetsvoorstel (H4) is daarom nu in meer detail vastgelegd welke gegevens moeten worden 
verzameld/geregistreerd, alsmede voor welke processen ze moeten/mogen worden gebruikt. Detaillering volgt 
noodzakelijkerwijs in onderliggende regelgeving. Hiermee worden voor betrokken partijen ook duidelijke(re) 
grondslagen gecreëerd die ook als rechtvaardigingsgrondslag binnen de AVG zullen gelden. 

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant en 
Tilburg 
University

Openbaar, met naam sturing op 
realisatie 
infrastructuur, 
relatie 
omgevingswet

maak koppeling tussen energiewet en omgevingswet om te 
sturen op programmering door overheden ism 
systeembeheerders

Nee Omgevingswet en Energiewet zijn aanvullend aan elkaar. Een koppeling is niet nodig. Beide wetten hebben een 
andere insteek en een ander doel.

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant

Openbaar, met naam gegevensverzam
eling en 
gegevensdeling

Respondent onderstreept het belang van datadelen met 
derden / dataportabiliteit en adviseert de voorwaarden verder 
uit te werken (o.a. condities waaronder consumenten hier een 
beroep op kunnen doen).  

Nee Onduidelijk is welke omissie respondent precies ziet, dit lijkt op wetsniveau reeds te zijn afgedekt. De 
consultatieversie bevatte (in art 4.1) reeds de bepaling dat een aangeslotene gegevens met een derde kon delen 
en dat daar in onderliggende regelgeving nadere regels aan gesteld konden worden. Artikel 4.1 is vanwege 
diverse opmerkingen, herzien; de ruimte voor het stellen van nadere regels is verduidelijkt. 

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant en 
Tilburg 
University

Openbaar, met naam Flexibiliteit 2 2.5 e.v. Artikel 2.5 e.v. voorziet onvoldoende in hoge flex voor 
decentraal energiemanagement met een goede waarborg voor 
de eindgebruiker.

Nee Balanceren van het net gebeurt in principe op landelijk niveau (TenneT). Wanneer er sprake is van congestie is 
het wenselijk om lokaal vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Hiervoor zijn mogelijkheden opgenomen in 
het wetsvoorstel..

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant

Openbaar, met naam gegevensverzam
eling en 
gegevensdeling

Respondent beveelt aan om de  rechten en 
verantwoordelijkheden van de verschillende partijen met 
betrekking tot de controle en verwerking van 
persoonsgegevens nader uit te werken. 

Nee Aan dit advies kan geen specifieke invulling gegeven worden. Gelet op de directe werking van de AVG (als zijnde 
een verordening), dient de Energiewet geen zaken te regelen die reeds onder de AVG vallen. Er is wel beoogd 
om waar mogelijk aan te sluiten op de principes van de AVG, maar in beginsel heeft de AVG zijn eigen kader 
waarbinnen 'rechten en verantwoordelijkheden' moeten worden ingevuld. In meer generieke zin (i.c. 'gegevens', 
waaronder ook persoonsgegevens) zijn met de herziening van het wetsvoorstel in H4 wel een aantal 
aanpassingen op dit vlak gedaan. (1) er is een nieuw artikel opgenomen waarin is bepaalt dat de 'verzamelde 
partij' de betrouwbaarheid en volledigheid moet borgen, (2) er zijn verschillende nieuwe artikelen opgenomen 
die verduidelijken welke gegevens moeten worden verzameld/geregistreerd, alsmede waar gegevens voor 
gebruikt en verstrekt mogen worden. Het wetsvoorstel beoogt hiermee meer duidelijkheid in rollen en 
verantwoordelijkheden te creëren, wat daarmee ook bijdraagt aan de invulling van verantwoordelijkheden 
onder de AVG. 

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant

Openbaar, met naam gegevensverzam
eling en 
gegevensdeling

Respondent wijst op het risico van samenloop van 
bevoegdheden tussen AP en ACM. Aanbeveling: ga specifieker 
in op de verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling 
tussen AP en ACM en bied een grondslag voor samenwerking 
en coördinatie tussen AP en ACM

Wet en MvT Eens met strekking; deze opmerking sluit aan bij diverse soortgelijke reacties van stakeholders. In de herziening 
van het wetsvoorstel (H4) is daarom een uitzondering gemaakt voor meldingen inzake de AVG (en de Wbni). 
Samenwerking tussen toezichthouders (zoals AP en ACM) is reeds mogelijk, het wordt niet noodzakelijk geacht 
dit nu anders te regelen. 

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant en 
Tilburg 
University

Openbaar, met naam Aansluittaak 
elektriciteit, 
transporttaak 
elektriciteit

3 3.4.8, 3.4.14 kijk verder dan transportcapaciteit en termijn van aansluiten, 
en laat belang SB niet prevaleren.

Nee De inhoud van deze reactie wordt onderschreven en ter kennisgeving aangenomen. 15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant en 
Tilburg 
University

Openbaar, met naam lokaal eigendom werk lokaal eigendom in de ontwikkelfase van de 
energietransitie uit.

Nee Dit valt buiten de scope van het wetsvoorstel 15
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154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant en 
Tilburg 
University

Openbaar, met naam experimenteerrui
mte

geef experimenteerruimte MvT Experimenteren kan op basis van de CHW en straks de Omgevingswet. Daarnaast biedt het wettelijk kader veel 
meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Overwogen is om daarnaast een experimenteerbepaling in het 
wetsvoorstel op te nemen. Deze zou een exacte kopie worden van de bepaling in de CHW en biedt daarmee 
geen meerwaarde, omdat dit wettelijk dus al geregeld is. 

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant en 
Tilburg 
University

Openbaar, met naam waterstof bij 
huishoudens

zorg dat reguliere verzekeringen schades dekken of zorg voor 
een back-up-fonds.

Nee Waar nodig wordt al met verzekeraars overlegd over waterstofspecifieke risico's en mitigerende maatregelen, 
bijvoorbeeld bij het mogelijk gebruik van waterstof in woningen binnen aangekondigde demonstratieprojecten 
(zie Kst. 32813-718).

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant en 
Tilburg 
University

Openbaar, met naam rol SB bij 
waterstof

creëer ruimte voor SB's voor demonstratieprojecten met 
waterstof

Nee Dit wordt vooruitlopend op de Energiewet middels een wijziging van de Gaswet aangepast. 15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant en 
Tilburg 
University

Openbaar, met naam elektrisch rijden verzoek om een toelichting op een aantal aspecten van 
elektrisch rijden.

Nee Het wetsvoorstel ziet op de ordening van elektriciteit en gas. Het ziet niet op elektrisch rijden. 15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant en 
Tilburg 
University

Openbaar, met naam principle based 
benadering

- - ga in de wet uit van een principle based benadering in plaats 
van een rule based benadering

Nee Een principle based benadering is niet in overeenstemming met de zogenaamde "aanwijzingen voor de 
regelgeving" die de uitgangspunten dicteren voor wet- en regelgeving.

15

154220 van de Ven Provincie Noord-
Brabant en 
Tilburg 
University

Openbaar, met naam beginselen en 
doelstellingen

neem paragraaf in wet op met (hoofd)beginselen en 
doelstellingen, die een afwegingskader bieden voor alle 
publieke instanties en spelers betrokken bij de wet.

Nee Bij het opstellen van het wetsvoorstel wordt vastgehouden aan de aanwijzingen voor de regelgeving waarin 
geen aanwijzing voor een dergelijke paragraaf is opgenomen. In het algemeen geldt dat de doelstellingen zijn 
benoemd in H1 van de MvT. 

15

154305 Openbaar, anoniem energieverbruiks
gegevens

4 4.1 Informatieplicht - Respondent geeft aan dat het voor 
omgevingsdiensten noodzakelijk is in de Energiewet een 
expliciete verplichting op te nemen op grond waarvan 
systeembeheerders verplicht worden om deze diensten  
energieverbruiksgegevens te verstrekken ten behoeve van 
toezicht en handhaving op de 'informatieplicht 
energiebesparing' (thans: artikel 2.15 lid 2 Activiteitenbesluit - 
Wet milieubeheer). Systeembeheerders stellen zich thans (bij 
verzoeken vanuit de Omgevingsdiensten) op het standpunt dat 
er  geen wettelijke grondslag is om dergelijke gegevens te 
verstrekken. 

Nee Dit is een knelpunt dat al vaker vanuit/namens  de Omgevingsdiensten is aangekaart. Naar aanleiding van de 
consultatiereacties op het wetsvoorstel Energiewet is dit punt nogmaals overwogen. Conclusie van deze 
heroverweging is/blijft dat de Energiewet weliswaar kan faciliteren in de uitwisseling van gegevens, maar dat de 
wettelijke grondslag en bijbehorende belangenafweging  onder de specifieke wetgeving geregeld dient te 
worden. Introductie van een wettelijke bevoegdheid in de Energiewet ligt niet voor de hand: deze wet bevat 
geen bevoegdheden voor de toezichthoudende instantie of het bevoegd gezag in het kader van de Wabo, Wm of 
het Abm. Concreet betekent dat dat onder de Wet Milieubeheer (of later: de Omgevingswet) een dergelijke 
grondslag dient te zijn opgenomen; de Energiewet (artikel 4.1 lid 2 sub d herzien) biedt vervolgens de 
mogelijkheid om voor de gegevensuitwisseling zelf een apart proces in te richten en voorwaarden te op te 
nemen. 

16

154305 Openbaar, anoniem Informatieplicht 
energiebesparing

4 4.1, lid 2 Informatieplicht - Respondent geeft aan dat het voor 
omgevingsdiensten noodzakelijk is in de Energiewet een 
expliciete verplichting op te nemen op grond waarvan 
systeembeheerders verplicht worden om deze diensten  
energieverbruiksgegevens te verstrekken ten behoeve van 
toezicht en handhaving op de 'informatieplicht 
energiebesparing' (thans: artikel 2.15 lid 2 Activiteitenbesluit - 
Wet milieubeheer). Systeembeheerders stellen zich thans (bij 
verzoeken vanuit de Omgevingsdiensten) op het standpunt dat 
er  geen wettelijke grondslag is om dergelijke gegevens te 
verstrekken. 

Nee Dit is een knelpunt dat al vaker vanuit/namens  de Omgevingsdiensten is aangekaart. Naar aanleiding van de 
consultatiereacties op het wetsvoorstel Energiewet is dit punt nogmaals overwogen. Conclusie van deze 
heroverweging is/blijft dat de Energiewet weliswaar kan faciliteren in de uitwisseling van gegevens, maar dat de 
wettelijke grondslag en bijbehorende belangenafweging  onder de specifieke wetgeving geregeld dient te 
worden. Introductie van een wettelijke bevoegdheid in de Energiewet ligt niet voor de hand: deze wet bevat 
geen bevoegdheden voor de toezichthoudende instantie of het bevoegd gezag in het kader van de Wabo, Wm of 
het Abm. Concreet betekent dat dat onder de Wet Milieubeheer (of later: de Omgevingswet) een dergelijke 
grondslag dient te zijn opgenomen; de Energiewet (artikel 4.1 lid 2 sub d herzien) biedt vervolgens de 
mogelijkheid om voor de gegevensuitwisseling zelf een apart proces in te richten en voorwaarden te op te 
nemen. 

16
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154329 Openbaar, anoniem Informatieplicht 
energiebesparing

4 4.1 Informatieplicht - Respondent geeft aan dat het voor 
omgevingsdiensten noodzakelijk is in de Energiewet een 
expliciete verplichting op te nemen op grond waarvan 
systeembeheerders verplicht worden om deze diensten  
energieverbruiksgegevens te verstrekken ten behoeve van 
toezicht en handhaving op de 'informatieplicht 
energiebesparing' (thans: artikel 2.15 lid 2 Activiteitenbesluit - 
Wet milieubeheer). Systeembeheerders stellen zich thans (bij 
verzoeken vanuit de Omgevingsdiensten) op het standpunt dat 
er  geen wettelijke grondslag is om dergelijke gegevens te 
verstrekken. 

Nee Dit is een knelpunt dat al vaker vanuit/namens  de Omgevingsdiensten is aangekaart. Naar aanleiding van de 
consultatiereacties op het wetsvoorstel Energiewet is dit punt nogmaals overwogen. Conclusie van deze 
heroverweging is/blijft dat de Energiewet weliswaar kan faciliteren in de uitwisseling van gegevens, maar dat de 
wettelijke grondslag en bijbehorende belangenafweging  onder de specifieke wetgeving geregeld dient te 
worden. Introductie van een wettelijke bevoegdheid in de Energiewet ligt niet voor de hand: deze wet bevat 
geen bevoegdheden voor de toezichthoudende instantie of het bevoegd gezag in het kader van de Wabo, Wm of 
het Abm. Concreet betekent dat dat onder de Wet Milieubeheer (of later: de Omgevingswet) een dergelijke 
grondslag dient te zijn opgenomen; de Energiewet (artikel 4.1 lid 2 sub d herzien) biedt vervolgens de 
mogelijkheid om voor de gegevensuitwisseling zelf een apart proces in te richten en voorwaarden te op te 
nemen. 

17

154329 Openbaar, anoniem Informatieplicht 
energiebesparing

4 4.1, lid 2 Informatieplicht - Respondent geeft aan dat het voor 
omgevingsdiensten noodzakelijk is in de Energiewet een 
expliciete verplichting op te nemen op grond waarvan 
systeembeheerders verplicht worden om deze diensten  
energieverbruiksgegevens te verstrekken ten behoeve van 
toezicht en handhaving op de 'informatieplicht 
energiebesparing' (thans: artikel 2.15 lid 2 Activiteitenbesluit - 
Wet milieubeheer). Systeembeheerders stellen zich thans (bij 
verzoeken vanuit de Omgevingsdiensten) op het standpunt dat 

Nee Dit is een knelpunt dat al vaker vanuit/namens  de Omgevingsdiensten is aangekaart. Naar aanleiding van de 
consultatiereacties op het wetsvoorstel Energiewet is dit punt nogmaals overwogen. Conclusie van deze 
heroverweging is/blijft dat de Energiewet weliswaar kan faciliteren in de uitwisseling van gegevens, maar dat de 
wettelijke grondslag en bijbehorende belangenafweging  onder de specifieke wetgeving geregeld dient te 
worden. Introductie van een wettelijke bevoegdheid in de Energiewet ligt niet voor de hand: deze wet bevat 
geen bevoegdheden voor de toezichthoudende instantie of het bevoegd gezag in het kader van de Wabo, Wm of 
het Abm. Concreet betekent dat dat onder de Wet Milieubeheer (of later: de Omgevingswet) een dergelijke 
grondslag dient te zijn opgenomen; de Energiewet (artikel 4.1 lid 2 sub d herzien) biedt vervolgens de 
mogelijkheid om voor de gegevensuitwisseling zelf een apart proces in te richten en voorwaarden te op te 

17

154361 Mellema Omgevingsdiens
t - Midden-
Holland

Openbaar, met naam Informatieplicht 
energiebesparing

4 4.1, lid 2 Informatieplicht - Respondent geeft aan dat het voor 
omgevingsdiensten noodzakelijk is in de Energiewet een 
expliciete verplichting op te nemen op grond waarvan 
systeembeheerders verplicht worden om deze diensten  
energieverbruiksgegevens te verstrekken ten behoeve van 
toezicht en handhaving op de 'informatieplicht 
energiebesparing' (thans: artikel 2.15 lid 2 Activiteitenbesluit - 
Wet milieubeheer). Systeembeheerders stellen zich thans (bij 
verzoeken vanuit de Omgevingsdiensten) op het standpunt dat 
er  geen wettelijke grondslag is om dergelijke gegevens te 
verstrekken. 

Nee Dit is een knelpunt dat al vaker vanuit/namens  de Omgevingsdiensten is aangekaart. Naar aanleiding van de 
consultatiereacties op het wetsvoorstel Energiewet is dit punt nogmaals overwogen. Conclusie van deze 
heroverweging is/blijft dat de Energiewet weliswaar kan faciliteren in de uitwisseling van gegevens, maar dat de 
wettelijke grondslag en bijbehorende belangenafweging  onder de specifieke wetgeving geregeld dient te 
worden. Introductie van een wettelijke bevoegdheid in de energiewet ligt niet voor de hand: deze wet bevat 
geen bevoegdheden voor de toezichthoudende instantie of het bevoegd gezag in het kader van de Wabo, Wm of 
het Abm. Concreet betekent dat dat onder de Wet Milieubeheer (of later: de Omgevingswet) een dergelijke 
grondslag dient te zijn opgenomen; de Energiewet (nieuwe versie: artikel 4.1 lid 2 sub d) biedt vervolgens de 
mogelijkheid om voor de gegevensuitwisseling zelf een apart proces in te richten en voorwaarden te op te 
nemen. 

18

154429 Mast Omgevingsdiens
t - Noord-
Veluwe

Openbaar, met naam Informatieplicht 
energiebesparing

4 4.1, lid 2 Informatieplicht - Respondent geeft aan dat het voor 
omgevingsdiensten noodzakelijk is in de Energiewet een 
expliciete verplichting op te nemen op grond waarvan 
systeembeheerders verplicht worden om deze diensten  

Nee Dit is een knelpunt dat al vaker vanuit/namens  de Omgevingsdiensten is aangekaart. Naar aanleiding van de 
consultatiereacties op het wetsvoorstel Energiewet is dit punt nogmaals overwogen. Conclusie van deze 
heroverweging is/blijft dat de Energiewet weliswaar kan faciliteren in de uitwisseling van gegevens, maar dat de 
wettelijke grondslag en bijbehorende belangenafweging  onder de specifieke wetgeving geregeld dient te 

19

154493 Stevens BBL Company 
VOF

Openbaar, met naam Interconnectoren 3 5.1.14 BBLC vraagt zich af of artikel 5.1.14 eventuele onder NC TAR 
afgegeven ontheffingen voldoende erkend en stelt voor om 
hierin op te nemen dat interconnectorbeheerders kunnen 
worden ontheven van (een gedeelte van) de verplichtingen uit 
NC TAR. Dit om te voorkomen dat de Energiewet eisen stelt aan 
(in casu) BBLC, terwijl zij daar vanuit het Europese kader van is 
ontheven. 

Nee De Europees wettelijk voorgeschreven ruimte voor ACM om methoden en voorwaarden vast te stellen staat niet 
in de weg aan het handhaven van een ontheffing die diezelfde ACM heeft afgegeven. Het is niet nodig het 
wetsvoorstel hierop aan te passen.

20

154493 Stevens BBL Company 
VOF

Openbaar, met naam Interconnectoren 3 3.6.8 BBLC merkt op dat het takenpakket voor 
interconnectorbeheerders voor gas in het conceptwetsvoorstel 
is uitgebreid op enige punten. Hiervoor ontbreekt volgens haar 
de noodzaak en/of toegevoegde waarde. Het gaat om het van 
toepassing verklaren van artikel 3.3.6, eerste, tweede en vierde 
lid, artikel 3.5.4, artikel 3.5.9, artikel 3.5.11.

Wet Deze taken worden geschrapt. De toegevoegde waarde van het van toepassing verklaren van deze bepalingen 
lijkt nihil. 

20
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154493 Stevens BBL Company 
VOF

Openbaar, met naam Interconnectoren 3 3.6.8 BBLC stelt voor om de verwijzing in artikel 3.6.8 naar artikel 
3.5.9 (boekhoudplicht) aan te passen. De verwijzing in het 
conceptwetsvoorstel komt onvoldoende tegemoet aan het feit 
dat BBLC niet "verschillende" typen gasactiviteiten uitvoert 
(zoals LNG- en opslagactiviteiten). (punt 2, c, pagina 3)

Nee De boekhoudplicht wordt in het wetsvoorstel  doorgedelegeerd. Bij het opstellen van lagere regelgeving wordt 
de opmerking meegenomen. 

20

154523 El-Morabit USG Industrial 
Utilities

Openbaar, met naam Volumecorrectier
egeling energie-
intensieve 
industrie

3 3.8.2, derde lid USG Industrial Utilities, mede namens Chemelot bedrijven; Tata 
Steel; Nobian; Air Liquide, Nyrstar; ESD-SIC; SABIC BoZ; DAMCO 
Aluminium Delfzijl Coöperatie; NXP Semiconductors, benadrukt 
het belang van het behoud van de zogenaamde 
volumecorrectieregeling voor de energie-intensieve industrie 
(artikel 29 Elektriciteitswet) en wijst er op dat de argumenten 
voor haar invoering onverminderd actueel zijn. 

Nee Op grond van Europese regels is de bevoegdheid voor de wetgever om regels te stellen binnen het domein van 
de tariefregulering zeer beperkt. Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de omzetting van 
de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, zaak C-718/18, Commissie/Duitsland) 
benadrukt dat de toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de berekeningsmethoden voor de tarieven 
vast te stellen, onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de 
doelen en criteria die in het Europese regelgevingskader zijn vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet 
nader invullen voor de toezichthouder, behoudens enkele specifieke situaties waarin de Europese regels daar 
ruimte voor laten. Naar aanleiding van deze uitspraak van het Hof van Justitie is gekozen om de 
volumecorrectieregeling niet op te nemen in de Energiewet (of daarop gebaseerde lagere regelgeving). Het is 
aan de toezichthouder om in de toekomst te beoordelen of een dergelijke regeling in de tariefstructuren 
(methoden en voorwaarden voor tarieven) wordt opgenomen.

21

154538 Delheij Stadsregio 
Parkstad 
Limburg

Openbaar, met naam Overig 3 nvt. Parkstad Limburg stelt voor om de Energiewet aan te passen 
zodat daarmee aanleg en beheer van grensoverschrijdende 
verbindingen (interconnectoren) op middenspanningsniveau 
mogelijk zouden zijn. 

Nee In lijn met de toezegging van minister Wiebes zal het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft EZK in 
het eerste kwartaal van 2021 contact gezocht met Parkstad Limburg en andere grensgemeenten over dit 
onderwerp. Deze gesprekken vinden nog steeds plaats. 

22

154546 Openbaar, anoniem Gesloten 
systemen

3 3.2.6 1. Gesloten systeem - Respondent benadrukt dat het gesloten 
systeem van de spoorweginfrastructuur maatwerk behoeft. Zij 
stelt voor het elektriciteitssysteem van het spoornet een 
afzonderlijke status toe toekennen en niet als een gebruikelijk 
"gesloten systeem' te beschouwen waarvoor iedere 10 jaar 
opnieuw een erkenning voor moet worden aangevraagd. Dit is 
meer in lijn met de huidige systematiek, waarin Railinfrastrust 
een ontheffing heeft gekregen van (huidig) artikel 15 van de 
Elektriciteitswet 1998: de verplichting om een openbare 
netbeheerder aan te wijzen. 

Nee De ontheffing (wordt een erkenning) van gesloten systeembeheerders is voor alle gesloten systeembeheerders 
voor onbepaalde tijd. Aan het verzoek van ProRail is dus voldaan.

23

154546 Openbaar, anoniem Aansluittermijne
n

3 3.4.8 4. Aansluittermijnen - Respondent stelt voor om een vaste 
maximale aansluittermijn in de Energiewet op te nemen. Dit is 
in ieder geval noodzakelijk waar het gaat om kritieke (bijv. 
infrastructurele) elektriciteitsaansluitingen. 

Nee Op grond van recente procedures bij het Europees Hof van Justitie en voortschrijdend inzicht ten aanzien van het 
Europees-wettelijk kader is duidelijk geworden dat het vastleggen van (gedifferentieerde) aansluittermijnen 
voor aansluiting op een gas- of elektriciteitssysteem een onafhankelijke bevoegdheid is van de toezichthouder. 
In tegenstelling tot de ontwerpversie van dit wetsvoorstel, zullen de aansluittermijnen daarom worden 
uitgewerkt in zogenaamde methoden en voorwaarden die ACM onder andere goedkeurt op grond van artikel 
3.118 (nieuwe nummering).

23

154546 Openbaar, anoniem Gesloten 
systemen

3 3.6.23 2. Duurzaamheidsambities - Respondent stelt voor om de 
beheerders van gesloten systemen op grond van de wet de 
mogelijkheid te geven om duurzame opwek te kunnen 
aansluiten, zonder dat de kans bestaat dat de erkenning wordt 
ingetrokken.

Nee Vooropgesteld: het herformuleren van de aansluitplicht van gesloten systeembeheerders in het voorliggende 
wetsvoorstel geeft gesloten systeembeheerder de vrijheid om aansluitverzoeken te weigeren, danwel te 
accommoderen. Deze wijziging staat aansluiting van duurzame opwek dus niet in de weg. Dit laat onverlet dat 
gesloten systemen - zowel in de Elektriciteitswet 1998, het voorliggend wetsvoorstel, én Richtlijn 2019/944 eisen 
stellen aan de ontheffings/erkenningsvoorwaarden van een gesloten systeembeheerder. Vanuit dat oogpunt is 
het aansluiten van duurzame opwek, met behoud van de ontheffing/erkenning mogelijk zolang, conform artikel 
38 uit Richtlijn 2019/944 nog steeds sprake is van een systeem dat "primair elektriciteit distribueert aan de 
eigenaar of beheerder van het systeem". De Europese regelgeving staat oprekking van deze bepaling niet toe. 

23

154546 Openbaar, anoniem Energiebelasting 6. Dubbele energiebelasting - T.a.v. 'dubbele energiebelasting 
voor elektriciteitsopslagsystemen' vraagt respondent of er geen 
technische oplossingen te ontwikkelen zijn voor deze 
problematiek.

Nee Zoals ook toegelicht in de Memorie van Toelichting valt deze heffing van belasting buiten de scope van de 
Energiewet. 

23
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154546 Openbaar, anoniem Meten 3. Spoorwegonderneming als ‘aangeslotene met een grote 
aansluiting' - Respondent wijst er op dat het wetsvoorstel 
spoorwegondernemingen als 'aangeslotene met een grote 
aansluiting' aanmerkt (art. 1.2), wat verschillende implicaties 
geeft ten aanzien van het meten van hun verbruik, mede 
vanwege Europese verordeningen op het vlak van 
spoorvervoer. Respondent stelt voor om (1) overgangsrecht 
t/m 2025 te creëren, (2) qua metingen aan te sluiten op de 
Europese verordeningen op het vlak van spoorvervoer en (3) 
het begrip ‘aansluiting voor een  spoorwegonderneming’ te 
definiëren om dit vraagstuk op te lossen. 

Wet en MvT In reactie op deze opmerking is het volgende op te merken: 
1. Beoogd is te regelen dat spoorondernemingen, ondanks de situatie dat zij niet altijd een 'aansluiting' hebben, 
binnen het gesloten systeem (van ProRail) toch ook bepaalde rechten hebben, bijv. vrije leverancierskeuze.  
Artikel 1.2 (herzien) is een omzetting van het vergelijkbare artikel in de Elektriciteitswet 1998, waarbij 
'eindafnemer' vervangen was door 'aangeslotene met een grote aansluiting'. Dit was bij nader inzien 
suboptimaal t.a.v. het meten op het spoorwegsysteem i.v.m. bestaande  Europese verordeningen.  
2. In H2 van het herziene wetsvoorstel (artikel 2.44 herziene versie) is daarom t.a.v. het meten nu een 
uitzondering opgenomen voor de aansluitingen op het gesloten systeem van ProRail. Qua metingen etc. kan 
daarom volstaan worden met de huidige (Europese) systematiek. 
3. Ten einde te borgen dat relevante gegevens wel beschikbaar komen binnen het energiesysteem is ProRail (in 
H4 wetsvoorstel) nu aangemerkt als een 'registerbeheerder' en kunnen nadere eisen gesteld worden aan welke 
gegevens ProRail ter beschikking moet stellen. 

23

154546 Openbaar, anoniem Meten 4 5. Elektronisch berichtenverkeer - Respondent onderstreept de 
noodzakelijkheid dat beheerders van gesloten systemen voor 
derdentoegang toegang hebben tot het elektronisch 
berichtenverkeer. Aangegeven wordt dat de huidige 'kan-
bepaling' in art. 4.3 onvoldoende zekerheid biedt in dit kader. 

Wet en MvT Onder het huidige wettelijke kader hadden beheerders van gesloten systemen enige vrijheid om er voor te 
kiezen om wel of niet mee te doen aan het elektronische berichtenverkeer (zie o.a. hoofdstuk 9 Informatiecode). 
In de herziening van dit wetsvoorstel (hoofdstuk 4) is dit minder vrijblijvend geworden. Beheerders van gesloten 
systemen worden nu, met enkele uitzonderingen, verplicht tot het bijhouden van een register en deelname aan 
het centrale berichtenverkeer ten einde te borgen dat aangeslotenen actief kunnen zijn op de markt. 

23

154546 Openbaar, anoniem Multisites 7. Kleine aansluitingen - Respondent stelt voor om in art. 2.6.4 
lid 4 Energiewet het eerste lid tevens van toepassing te 
verklaren op een aangeslotene met meerdere kleine 
aansluitingen op een distributiesysteem voor elektriciteit ten 
behoeve van openbaar vervoer per trein (net zoals in artikel 
3.4.9). 

Wet en MvT 1. Dit onderdeel van artikel 2.6.4 ('maatschappelijke multisites') is verplaatst naar H1 van het wetsvoorstel 
omdat deze nuancering niet enkel betrekking heeft op het meten. 
2. De opsomming van artikel 2.6.4. kwam overeen met het vergelijkbare artikel 1 lid 2 Elektriciteitswet 1998 (dus 
zonder 'trein'). Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het woord 'trein' bewust is geschrapt en vervangen door het 
artikel dat spoorwegondernemingen als grote aansluiting moeten worden beschouwd.

23

154551 Openbaar, anoniem Definities 
(meetinrichtinge
n)

1 1.1 Meetinrichtingen (definitie) - Respondent geeft onder 1 aan dat 
de  begripsomschrijving  geheel is toegeschreven op wat voor 
kleine aansluitingen beoogd wordt en  geen rekening houdt 
met de verschillende meters die bij grootverbruikers 
voorkomen.

Wet en MvT In de consultatieversie van het wetsvoorstel werden ten aanzien van het begrip 'meetinrichting' de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: (1) aansluiting bij de definities in Richtlijn EU/2019/944, bijvoorbeeld 
'conventionele meter'  en 'slimme meter en (2) onderscheid tussen 'meetinrichtingen' (tbv het systeem) en 
andersoortige 'meters'. Deze opzet riep veel verwarring en onduidelijkheid op en sloot ook slecht aan op de 
grote variëteit aan bestaande meters/meetinrichtingen binnen het energiesysteem. Er is nu voor gekozen enkel 
te spreken over 'meetinrichtingen', waarbij verschillende artikelen regelen dat in de onderliggende regelgeving 
nader onderscheid gemaakt kan worden, bijvoorbeeld naar type energiedrager, type meting, locatie van meting, 
functionaliteit, etc. (consultatieversie: artikel 2.6.3, 3.4.24, 3.4.28; nieuwe nummering: 2.45, 3.53 en 3.57).

24

154551 Openbaar, anoniem Definities 
(aansluiting - 
meetinrichting)

1 1.1 Meetinrichtingen (primaire deel) - Respondent geeft onder 1 
aan dat in voorgestelde definitie  er nog een aantal onderdelen 
van het primaire deel van de meetinrichting zijn die nu 
onbenoemd blijven

Wet Eens met de strekking van deze opmerking, dit was nog suboptimaal. De definitie van de 'aansluiting' is herzien 
door toevoeging van het woord 'hulpmiddel'. In de artikelsgewijze toelichting is vervolgens aangegeven dat dit 
ook het 'primaire deel van een meetinrichting' (term huidige codes) onder het begrip hulpmiddel moet worden 
geschaard. 

24

154551 Openbaar, anoniem Meten (toegang) 3
4

4.1 
3.x?

Meetinrichtingen (toegang primaire deel) - Respondent vraagt 
onder 6 aandacht gevraagd voor expliciete verplichting aan 
DSB's om (1) de juiste informatie te verschaffen (o.a. E64-
berichten) en (2) ook fysieke toegang te verschaffen waar 
noodzakelijk. Ook wordt opgemerkt dat de meetbedrijven nu 
controles moeten uitvoeren t.b.v. de systeembeheerders. 

Wet Eens met de strekking van deze opmerking. Gelet op hun exclusieve taak moet een systeembeheerder een 
meetverantwoordelijke partij in de gelegenheid stellen zijn werk te kunnen uitvoeren, bijv. door het verstrekken 
van toegang tot afgesloten ruimtes of het verstrekken van noodzakelijke informatie. In het wetsvoorstel is nu 
opgenomen dat een systeembeheerder waar nodig toegang (H3) en gegevens (H4) verstrekt die benodigd zijn 
voor het doen van metingen. Wat betreft de controles zullen technische codes nauw moeten aansluiten op de 
taakstelling in de wet en desgewenst aangepast te worden. 

24

154551 Openbaar, anoniem Meten 
(gasmeters)

4 7.2.3 Overgangsregeling/overgangsrecht Gasmeters - Respondent 
vraagt onder 4 extra aandacht  voor (1) overgangsrecht (zeker 
voor gasmeters), soepele overgang naar frequente 
uitleesbaarheid en voorkomen kosten. 

Wet Ten aanzien van dit punt (overgangsrecht H7) zijn aanpassingen gedaan in het wetsvoorstel, waarbij er een 
langere overgangsperiode wordt voorgesteld. Uitganspunt blijft wel dat op termijn vrijwel alle meetinrichtingen 
bij grote aansluitingen korte tijdsintervallen meten (15-60 minuten) en zeer regelmatig op afstand kunnen 
worden uitgelezen

24
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154551 Openbaar, anoniem Meten (vangnet) 2 2.6.11 Vangnetregeling - Respondent doet onder 7 suggestie om de 
GUE een rol bij uitvoering vangnet te laten spelen, geen rol TSB-
DSB 

Nee Oneens met dit voorstel. De taak van de GUE (artikel 4.11 consultatieversie, (nieuwe nummering: 4.16) is er 
primair op gericht om te zorgen voor uniforme/centrale ontsluiting van de verschillende (decentrale) registers. 
In dit kader zien we geen duidelijk rol voor de GUE. 

24

154551 Openbaar, anoniem Meten 
(meeterkenninge
n)

2 2.6.9 Meeterkenningen - Respondent vraagt onder 5 extra aandacht 
gevraagd voor de meeterkenningen, met name voor (1) 
passend overgangsrecht,  (2) te stellen eisen aan 
meeterkenning en (3) te stellen eisen aan 
rapportageverplichting. 

Wet Ten aanzien van punt 1 (overgangsrecht) zijn aanpassingen gedaan, zodat de huidige erkenningen voor 
meetbedrijven geldig blijven totdat ACM over een nieuwe aanvraag heeft besloten.  Punt 2 en 3 zullen verder 
worden uitgewerkt in de onderliggende regelgeving, waarbij ook sectorpartijen gehoord zullen worden. 

24

154551 Openbaar, anoniem Beheren en 
uitwisselen 
gegevens

4 4.1 Productie duurzame energie - Respondent geeft onder 3 aan 
dat de gegevensverstrekking iets anders lijkt te gaan lopen en 
denkt daarom graag mee over welke meetgegevens waar 
naartoe moeten, en hoe dat kan worden vastgelegd

Nee Het wetsvoorstel past  aan dat niet de netbeheerder, maar de meetverantwoordelijke partij (namens de 
aangeslotene) duurzame energie moet gaan meten. Echter, de gegevensverstrekking kan via het zogeheten 
'elektronische berichtenverkeer' blijven lopen. De gegevensuitwisselingsentiteit heeft de taak hierin te voorzien 
(art. 4.11 consultatieversie)

24

154551 Openbaar, anoniem Beheren en 
uitwisselen 
gegevens

4 4.12 Scope Afsprakenstelsel - Respondent vraagt onder 8 aandacht 
voor duidelijke scope van het MFF, mede met het oog op " 
besluiten  die een zeer grote impact hebben op marktpartijen 
of op eindgebruikers."

Nee Bij deze opmerking lijkt een misverstand te bestaan over wat er wel/niet in sectorafspraken vastgelegd kan 
worden. In beginsel is het de wetgever die bepaalt , wat en hoe er gemeten wordt, welke gegevens worden 
uitgewisseld en door wie. De scope van artikel 4.12 (consultatieversie; nieuwe nummering: 4.25) gaat niet 
verder dan de praktische invulling van de normen die de wetgever stelt. Besluiten die "zeer grote impact hebben 
op marktpartijen of eindgebruikers" vallen daarmee in beginsel niet ander de scope van artikel 4.12 
(consultatieversie). Het genoemde voorbeeld (uitlezen per 10 sec) geldt niet zolang dit niet in 
wet/onderliggende regelgeving is bepaald. 

24

154551 Openbaar, anoniem Beheren en 
uitwisselen 
gegevens

4 N.v.t. Gegevensbeheer en -uitwisseling - Respondent benoemt onder 
2 verschillende aandachtspunten (7 bullets)

Nee Met inachtneming van het wetsvoorstel zijn de benoemde aandachtspunten  allemaal correct/van belang, met 
uitzondering van de eerste. De gegevensuitwisselingsentiteit heeft niet alleen de taak op de registers van de 
systeembeheerders te ontsluiten, maar ook de registers van de meetbedrijven. Dit betreft dus zowel 
meetgegevens van kleine als grote aansluitingen. 

24

154559

Zwaaneveld Groen Gas Nederland

Openbaar, met naam tijdspad 
wetswijzigingen

Groen Gas vraagt om een duidelijk tijdspad voor de 
vervolmaking van de Energiewet

Nee Het precieze tijdspad is afhankelijk van behandeling in het parlement. 25

154559

Zwaaneveld Groen Gas Nederland

Openbaar, met naam Focus op 
elektriciteit

Groen Gas acht het zorgelijk dat er een focus is op elektriciteit, 
waardoor slimme oplossingen voor groen gas en waterstof 
minder in beeld zijn

Nee Deze zijn wel in beeld, alleen vallen deze buiten de scope van dit wetsvoorstel. In het wetsvoorstel wordt wel 
ruimte gegeven voor de invoeding van groen gas en waterstof.

25

154559

Zwaaneveld Groen Gas Nederland

Openbaar, met naam Gasaansluitplicht Een deel van de aansluitplicht voor invoeding bij nieuwbouw 
blijft bestaan. Uit de definitie blijkt dat groen gas onder gas 
valt. Dat leidt tot onduidelijkheid

MvT Het wetsvoorstel beoogt de aansluittaak voor nieuwbouw te laten vervallen voor de afname van gas (waaronder 
groengas). Dit in verband met de beperkte beschikbaarheid van duurzaam gas en de beschikbaarheid van 
alternatieven bij nieuwbouw. In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld om wel aansluitingen bij nieuwbouw 
mogelijk te maken voor het invoeden van gas. Dit is verduidelijkt in artikelsgewijze toelichting. 

25

154559

Zwaaneveld Groen Gas Nederland

Openbaar, met naam energiegemeens
chappen ook 
voor gas

1 + 2 1.1 + 2.1.5 Groen Gas Nederland pleit ervoor om niet bij voorbaat de 
energiegemeenschap tot bepaalde energiebronnen of -vormen 
te beperken.

Nee De energiegemeenschap (in dit wetsvoorstel) is niet beperkt tot elektriciteit. De energiegemeenschap heeft de 
scope van de Energiewet, namelijk elektriciteit en gas (zie definitie energiegemeenschap).

25

154559

Zwaaneveld

Groen Gas NederlandOpenbaar, met naam Investeringsplan 3 3.8 e.v. Hierbij komt nadrukkelijk de vraag van timing op tussen de 
plannen tot verwezenlijking van zo’n installatie en 
aanpassingen van het gasnet. Als eerst in de nieuwe 2-jaarlijkse 
inventarisaties geconcludeerd moet worden dat er ten aanzien 
hiervan nietingewilligde verzoeken zijn, kan dit de snelheid van 
en bereid tot de benodigde investeringen om de groen gas-
capaciteit op te schalen hinderen. Groen Gas Nederland ziet 
graag verhelderd hoe beide processen zich goed tot elkaar gaan 
verhouden en wie daarvoor wanneer aan zet is.

Nee Systeembeheerders moeten binnen een redelijke termijn op aansluit- en transportverzoeken van (beoogd) 
aangeslotenen reageren, daarvoor mogen zij niet wachten met het zetten van stappen tot het investeringsplan 
gereed is of alle aansluit- en transportverzoeken zijn geaccommodeerd. Dit staat in de artikelen 3.4.10 en 3.4.16 
(oude nummering; nieuwe nummering: 3.38 en 3.45) van het ontwerpwetsvoorstel.

25
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154566

Neef Gate terminal B.V.

Openbaar, met naam Systeemintegrati
e

Systeemintegratie - De Energiewet voegt elektriciteit en gas in 
één wet samen maar zorgt nog niet voldoende voor de echte 
benodigde integratie. Energiewet zou die duidelijkheid kunnen 
scheppen.

MvT Een samenhangend wetgevingsprogramma zien wij  ook als een noodzakelijk middel om alle wetsvoorstellen 
vorm te geven. Daarom zorgen we voor zorgvuldige afstemming met elkaar. Dat betekent echter niet dat het 
zinvol is om al deze wetten die zeker met elkaar samenhangen bij elkaar te brengen in één wetsvoorstel. Het is 
juist zinvol om deze afzonderlijk te behandelen. Voor ieder wetsvoorstel op zich geldt een eigen dynamiek en 
afzonderlijke keuzes. Deze eigen dynamiek zie je bijvoorbeeld tussen gas/elektriciteit en warmte. De markten 
van elektriciteit en gas zijn volwassen, pan-Europese markten, terwijl de warmtemarkt in feite bestaat uit 
diverse veel kleine geografische markten, met heel andere vraagstukken dan bij elektriciteit en gas. Door aparte 
trajecten voorkomen we dat er vertraging ontstaat doordat bij een van de wetsvoorstellen toch nog iets 
uitgezocht of gewijzigd moet worden. De transitie kan niet wachten tot alles gereed is, de wijzigingen zijn zo snel 
mogelijk nodig. Ook als dit wetsvoorstel inwerking treedt, zal de wetgeving over elektriciteit en gas nog aan 
verandering onderhevig zijn. We voorzien nu al een wijziging doordat de Europese Commissie eind dit jaar met 
een voorstel zal komen tot wijziging van de gasrichtlijn. Ook waterstof krijgt een plek in deze herziening van de 
gasrichtlijn. Dat een wet regelmatig moet worden gewijzigd is ook logisch. De transitie zorgt steeds weer voor 
nieuwe inzichten, die we goed moeten meenemen en op anticiperen.

26

154566 Neef Gate terminal B.V.Openbaar, met naam Groene LNG - gvo Groene LNG -  Respondent wijst er op dat groene LNG  een 
belangrijke rol kan spelen bij die integratie door het koppelen 
van de verschillende energiedragers. (…) Om de inzet van 
groene LNG verder te kunnen stimuleren zou het mogelijk 
moeten zijn dat een garantie van oorsprong (GVO) van groen 
gas kan overgaan naar groene LNG. 

Nee Een garantie van oorsprong voor gas uit hernieuwbare bronnen wordt uitgegeven bij de productie. Na productie 
kan een garantie van oorsprong separaat worden verhandeld van de fysieke energie. Het is dus niet zo dat het 
gas ‘voorzien van een GvO’ wordt geïnjecteerd in bepaald transmissiesysteem. Wel is het zo dat de 
hernieuwbaarheid van gas bij levering wordt onderbouwd door garanties van oorsprong. Dat zou ook de levering 
van gas aan een transmissiesysteem kunnen zijn. Overigens biedt de Energiewet wel ruimte voor de uitgifte van 
garanties van oorsprong voor gas uit hernieuwbare bronnen indien energie wordt omgezet in een andere vorm 
van energie.

26

154566

Neef Gate terminal B.V.

Openbaar, met naam Tarief- en 
toegangsvoorwa
arden

3 + 5 3.8.10 en 5.1.15 Gate is tot en met 2031 ontheven van regelgeving omtrent 
tarief- en toegangsvoorwaarden. Voor wat daarna passend is, 
acht Gate het van belang dat de mate van regulering past bij 
het functioneren van de markt.

Nee In Nederland kiezen we voor LNG voor gereguleerde toegang. Waar nodig zal dit onderdeel nog worden 
aangepast a.d.h.v. verwachte Europese regelgeving (vierde gaspakket).

26

154572 Pechthold GroenLeven Openbaar, met naam Cable-pooling 1 1.2 GroenLeven pleit voor het uitbreiden van de mogelijkheden 
voor "cable-pooling", thans geregeld in artikel 1, zevende lid, 
van de Elektriciteitswet 1998, zodat ook combinaties van 
windparken, zonneweides en verbruikende installaties worden 
toegestaan. GroenLeven pleit ook voor het uitbreiden van de 
mogelijkheden voor "cable-pooling", door de eis van de 
ondergrens van een aansluitcapaciteit van 2 MVA te laten 
vervallen.

Nee Volledigheidshalve wordt vermeld dat artikel 1, zevende lid, Elektriciteitswet 1998 per abuis niet is 
overgenomen in de consultatieversie van het wetsvoorstel Energiewet. Ook is verhelderd dat bestaande 
windparken of zonneweides samen met een nieuw windpark of een nieuwe zonneweide een verzoek tot "cable-
pooling" kunnen doen. Er is in dit wetsvoorstel echter geen gevolg gegeven aan het  verzoek voor deze 
uitbreiding van de reikwijdte van cable-pooling naar andere typen aansluitingen. Het wordt erkend dat 
uitbreiding van "cable-pooling" mogelijk een bijdrage kan leveren aan de versnelde uitrol van infrastructuur en 
een financieel interessant is voor systeembeheerders en marktpartijen. Tegelijkertijd heeft een dergelijke 
uitbreiding gevolgen die verder strekken dan de Energiewet en heeft deze mogelijk ok impact op (uitvoering van 
) regels rond subsidiëring van hernieuwbare elektriciteit en de fiscaliteit. Deze gevolgen moeten eerst in kaart 
gebracht worden, voordat een dergelijke uitbreiding kan plaatsvinden. Het Ministerie beziet momenteel hoe dit 
onderwerp in een later stadium alsnog de nodige aandacht kan krijgen. Daarvoor wordt naar mogelijkheden 
gekeken zowel binnen als buiten het wetgevingstraject van de Energiewet.

27

154572 Pechthold GroenLeven Openbaar, met naam Vrije aanleg 
aansluiting

3 3.4.9 GroenLeven vindt dat het niet aan de systeembeheerder zou 
moeten zijn om de materialen voor te schrijven welke gebruikt 
moet worden voor de aansluiting, en dat deze aansluiting van 
een zelf aangelegde aansluiting alleen moet kunnen weigeren 
vanwege veiligheidsredenen. 

Nee De ervaringen met vrije aanleg van aansluitingen in het elektriciteitsdomein zijn beperkt maar niet 
onverminderd positief. Tegelijkertijd kan niet worden uitgesloten dat de vrije aanleg van aansluitingen mogelijk 
een bijdrage kan leveren aan de versnelde uitrol van infrastructuur en een financieel interessant alternatief is 
voor specifieke marktpartijen. Op korte termijn kan dit vraagstuk echter niet volledig worden uitgewerkt en het 
artikel uit het ontwerpvoorstel wordt daarom (grotendeels) ongewijzigd gehandhaafd. Het Ministerie beziet 
tegelijkertijd hoe dit onderwerp in een later stadium alsnog de nodige aandacht kan krijgen. Daarvoor wordt 
naar mogelijkheden gekeken zowel binnen als buiten het wetgevingstraject van de Energiewet.

27

154572 Pechthold GroenLeven Openbaar, met naam Taken TSB/DSB 3 nvt. GroenLeven meent dat systeembeheerders verplicht moeten 
worden periodiek klanttevredenheidsonderzoeken uit te 
voeren, over de resultaten daarvan te rapporteren aan de ACM 
en waar nodig op eigen initiatief of op aanwijzing van de ACM 
een verbeterplan op te stellen.

Nee Het is niet duidelijk dat de toegevoegde waarde van dergelijk periodiek onderzoek opweegt tegen de extra 
uitvoerings- en toezichtlasten daarvan. In tegenstelling tot de meeste commerciële bedrijven is de uitvoering 
van de taken en de kwaliteit van die uitvoering van en door systeembeheerders gereguleerd en onderdeel van 
het wettelijk kader, en is bovendien een toezichthouder specifiek aangewezen voor het toezicht daarop.  

27
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154572 Pechthold GroenLeven Openbaar, met naam Transporttaak 
elektriciteit

3 3.4.14 GroenLeven stelt voor om in de Energiewet op te nemen dat in 
geval van schaarste, transportcapaciteit geveild moet kunnen 
worden, in plaats van toekenning op basis van "first come, first 
served". 

Nee Er is bewust gekozen om niet een veilingsysteem op te richten voor toekenning van schaarse transportcapaciteit 
omdat daarmee zeer hoge maatschappelijke kosten ontstaan voor bestaande aangeslotenen die gebruik willen 
blijven maken van het systeem terwijl nieuwe partijen daar op aansluiten. Bovendien kan met een dergelijk 
systeem een negatieve prikkel ontstaan voor uitvoering van investeringen door systeembeheerders wiens 
inkomsten stijgen door het in stand houden van schaarste en het veilen van transportcapaciteit.

27

154572 Pechthold GroenLeven Openbaar, met naam Transporttaak 
elektriciteit

3 3.4.14 GroenLeven stelt voor om in de Energiewet op te nemen dat 
productie-installaties onder bepaalde omstandigheden minder 
aansluit- en transportcapaciteit toegewezen moet kunnen 
worden dan hun technische, maximale productiecapaciteit. 

Nee De wet staat hier niet aan in de weg: (beoogd) aangeslotenen bepalen zelf hoeveel aansluit- en 
transportcapaciteit zij aanvragen en er is geen enkele verplichting om de technische, maximale capaciteit aan te 
vragen. 

27

154572 Pechthold GroenLeven Openbaar, met naam Transporttaak 
elektriciteit

3 3.4.14 GroenLeven merkt op dat een standaardtermijn gehanteerd 
zou kunnen worden waarbinnen een marktpartij gebruik moet 
maken van aan haar toegewezen transportcapaciteit en dat 
overschrijding van die termijn tot verval van dat recht zou 
moeten leiden. 

Nee In dit wetsvoorstel is de mogelijkheid voor het intrekken van transportcapaciteit onder specifieke 
omstandigheden neergelegd. Er is gekozen om nadere voorwaarden voor het intrekken van transportrechten 
niet op wettelijk niveau vast te leggen maar in een algemene maatregel van bestuur die op grond van artikel 
3.4.14, derde lid, onderdeel b (nieuwe nummering: artikel 3.43, zesde lid) kan worden vastgesteld. Ook worden 
nadere regels worden door ACM vastgesteld in methoden en voorwaarden.

27

154572 Pechthold GroenLeven Openbaar, met naam Transporttaak 
elektriciteit

3 3.4.14 GroenLeven merkt op dat verkorting van de doorlooptijd van 
vergunningverleningsprocedures een bijdrage kan leveren aan 
het sneller beschikbaar komen van transportcapaciteit.

Nee Zoals GroenLeven in haar eigen inbreng opmerkt, vallen de vergunningsverleningsprocedures buiten de scope 
van de Energiewet.

27

154572 Pechthold GroenLeven Openbaar, met naam Congestie & 
Flexibiliteit

3 3.4.15 GroenLeven raadt aan invulling te geven aan een werkende 
vorm van betrouwbaar en gedragen
congestiemanagement met financiële compensaties voor 
afnemers in gevallen van afschakeling.

Nee Het wetsvoorstel legt een basis voor een werkend en betrouwbaar congestiemanagementsysteem in artikel 
3.4.15  (nieuwe nummering: 3.44). Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het Europese, regelgevende kader 
voor een belangrijk deel de uitgangspunten voor congestiemanagement inhoudelijk vastlegt of bepaalt dat de 
toezichthouder (ACM) daarover moet besluiten, ook ten aanzien van financiële compensaties.

27
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154572 Pechthold GroenLeven Openbaar, met naam Beheer- en 
ontwikkeltaak

3 3.4.2 GroenLeven pleit voor het opnemen van een mogelijkheid om 
marktpartijen onder strikte voorwaarden de mogelijkheid te 
geven een systeemuitbreiding uit te voeren.

Nee Systeembeheerders hebben een monopolie op aanleg, uitbreiding en het beheer van systemen. Investeringen in 
specifieke delen van het elektriciteitssysteem worden niet gedaan ten behoeve van één of slechts enkele 
marktpartijen maar de noodzaak daarvan vloeit voort uit de optelsom van alle (potentiële) aangeslotenen op alle 
relevante, verbonden netdelen. Systeembeheerders hebben dit overzicht en een duidelijke plicht om ook 
toekomstige ontwikkelingen in te schatten en te betrekken in hun investeringscyclus. Uitbesteding van de 
beheer- en ontwikkeltaak aan marktpartijen, zelfs onder strikte omstandigheden, leidt tot een versnippering van 
taken en resulteert naar verwachting in een maatschappelijk inefficiënter systeem. Het voorstel zou ten slotte 
een zeer uitgebreid en complex stelsel aan nieuwe regels vereisen, o.a. voor het vaststellen van de exacte 
omstandigheden waaronder een marktpartij deze taak mag overnemen, de beoordeling van de efficiëntie van 
specifieke investeringen door niet-systeembeheerders, verplichtingen en verantwoordelijkheden en 
aansprakelijkheid van marktpartijen tegenover systeembeheerders en andere marktpartijen gedurende de 
constructiefase, regelingen om interoperationaliteit met de rest van het systeem te waarborgen, de 
leveringszekerheid van aangeslotenen te garanderen en verantwoordelijkheden af te bakenen gedurende de 
constructiefase, bijzondere regels voor beoordeling van de efficiëntie van overgenomen investeringen door 
systeembeheerders en nieuwe verantwoordelijkheden voor de toezichthouder. Daarnaast zou in dit geval een 
marktpartij voor uitvoering van werkzaamheden afhankelijk zijn van hetzelfde, beperkte aantal ondernemingen 
dat gespecialiseerd is in de aanleg van elektriciteitverbindingen. Het is op grond van het bovenstaande 
onduidelijk dat een dergelijke bevoegdheid ook daadwerkelijk zou leiden tot versnelde aansluiting van 
marktpartijen en het oplossen van transportschaarste.

27

154572 Pechthold GroenLeven Openbaar, met naam Aansluittaak 
elektriciteit, 
transporttaak 
elektriciteit

3 3.4.8, 3.4.14 GroenLeven stelt voor om aansluit- en transportverzoeken van 
duurzame opwekkers (aan systeembeheerders voor 
elektriciteit) voorrang te geven op niet-duurzame opwekkers.  

Nee Europese regels eisen dat systeembeheerders in beginsel aansluit- en transportverzoeken non-discriminatoir 
moeten behandelen. Om die reden is een dergelijke voorrangspositie niet toegestaan. Volledigheidshalve wordt 
opgemerkt dat in de praktijk gen aansluitverzoeken van niet-duurzame opwekkers worden verwacht. Vrijwel alle 
nieuwe productiecapaciteit is immers duurzaam. Een dergelijke regel zou dus nauwelijks effect sorteren. 

27

154572 Pechthold GroenLeven Openbaar, met naam Vrije aanleg 
aansluiting

3 3.4.9 GroenLeven pleit ervoor om de mogelijkheid voor het zelf 
aanleggen van een aansluiting op het elektriciteitsnet uit te 
breiden door de ondergrens te verlagen van 10 MVA naar 3*80 
Ampère. 

Nee Om technische redenen is het dusdanig verlagen van de grens voor vrije aanleg geen realistische mogelijkheid. 
De totale kosten voor een kabelverbinding zijn normaliter veel lager dan bij een aansluiting > 10 MVA. De kans 
dat zelfaanleg leidt tot aanzienlijke financiële voordelen is gering. Anders dan bij zelfaanleg > 10 MVA hebben 
problemen met zelfaanleg voor lagere aansluitcategorieën (meestal) direct invloed op de betrouwbaarheid van 
levering bij andere klanten die opgenomen zijn in dezelfde ring. 

27

154572 Pechthold GroenLeven Openbaar, met naam Vrije aanleg 
aansluiting

3 3.4.9 GroenLeven merkt op dat de mogelijkheid voor het zelf 
wijzigen, onderhouden en verwijderen van een aansluiting 
onder de Elektriciteitswet 1998 is toegestaan maar in het 
concept-wetsvoorstel niet meer. GroenLeven pleit ervoor deze 
mogelijkheid ook in het wetsvoorstel op te nemen en uit te 
breiden met het zelf uitvoeren van reparatiewerkzaamheden. 

Nee Aansluitingen zijn onderdeel van het elektriciteitssysteem en storingen op aansluiting van één partij hebben 
effect op andere aangeslotenen. Dit moet daarom een exclusieve verantwoordelijkheid blijven van de 
systeembeheerder.

27

154572 Pechthold GroenLeven Openbaar, met naam Cable-pooling 1 1.2 GroenLeven pleit ervoor om "cable-pooling", thans geregeld in 
artikel 1, zevende lid, van de Elektriciteitswet 1998, in sommige 
situaties te verplichten of financieel aantrekkelijker te maken. 
In sommige situaties willen marktpartijen wiens aansluiting wel 
in aanmerking zou kunnen komen voor "cable-pooling", daar 
namelijk geen gebruik van maken.

Nee Volledigheidshalve wordt vermeld dat artikel 1, zevende lid, Elektriciteitswet 1998 per abuis niet is 
overgenomen in de consultatieversie van het wetsvoorstel Energiewet. Dit wordt gerepareerd. Het voorstel om 
"cable-pooling" financieel meer aantrekkelijk te maken is niet overgenomen. "Cable-pooling" heeft al groot 
financieel voordeel voor partijen die daar gebruik van maken. Het verplichten van het gebruik van cablepooling 
is een te vergaande ingreep in de fundamentele vrijheid van marktpartijen om zelf te bepalen hoe zij willen 
aangesloten worden op het elektriciteitssysteem.  

27

154572 Pechthold GroenLeven Openbaar, met naam Transporttaak 
elektriciteit

3 3.4.14 GroenLeven benadrukt het belang van transparantie aan de 
markt over de exacte criteria van de toepassing van het 
zogenaamde "first come, first served" principe.

Nee Het belang van transparantie wordt onderschreven. Dit belang is voldoende geborgd in Afdeling 3.4.3 en 
Afdeling 3.5.2 van het ontwerpvoorstel.

27
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154572 Pechthold GroenLeven Openbaar, met naam Investeringsplan 3 3.4.5 e.v. GroenLeven vraagt zich af waarom er geen analoge toepassing 
wordt gehanteerd van het succesvolle regime wind op zee voor 
zon en wind op land. Een sterk gecentraliseerde aanpak zou 
kunnen leiden tot een meer gecoördineerde realisatie van zon 
en windprojecten op land. 

Nee Het regime voor het systeem op zee kan niet gekopieerd worden voor de aanpak van zon- en windprojecten op 
land. Een gecentraliseerde aanpak voor het systeem op zee ligt voor de hand omdat op voorhand helder is 
hoeveel productielocaties ontwikkeld worden, hoeveel productiecapaciteit ontwikkeld wordt, welke 
technologieën daar een plek krijgen en waar exact aansluiting moet gaan plaatsvinden, op welk moment in de 
tijd. De ontwikkeling van zonne- en windenergie op land kent een ander karakter, is veel verder 
gedecentraliseerd en kent een veel diverser en groter aantal betrokken instanties en (potentiële) 
belanghebbenden en onzekerheden.

27

154572 Pechthold GroenLeven Openbaar, met naam Aansluittaak 3 3.4.8, vijfde lid GroenLeven stelt voor realisatie van een aansluiting op een 
bestaande aansluiting ook open te stellen voor anderen dan de 
systeembeheerder.

Nee Realisatie van een aansluiting op een bestaande aansluiting is een relatief uitzonderlijke infrastructurele 
handeling. Het eigendom van de aansluitingen, en het deel van de aansluiting dat na afloop tot systeem 
verwordt, ligt vanzelfsprekend bij de systeembeheerder. Het ligt daarom niet voor de hand een andere partij 
dan de systeembeheerder daar een rol in te geven. 

27

154572 Pechthold GroenLeven Openbaar, met naam Allocatiepunt 3 3.4.13, eerste lid GroenLeven is kritisch over het voorstel om de 
systeembeheerder het overdrachtspunt te laten vaststellen, in 
plaats van dat dit gezamenlijk overeengekomen wordt zoals 
thans het geval is op basis van de Netcode Elektriciteit (artikel 
2.4). 

Nee In de Energiewet is bewust afgeweken van de bepaling zoals deze momenteel in de Netcode Elektriciteit is 
opgenomen. In art 2.4 Netcode E staat momenteel dat netbeheerder en aangeslotene de locatie van het 
overdrachtspunt 'overeenkomen'. Het overdrachtspunt markeert de overgang tussen systeem en installatie. De 
locatie van dit overdrachtspunt heeft daarmee een (algemeen) systeembelang en vanuit die optiek bepaalt de 
Energiewet dat het een taak van de TSB/DSB is om deze te bepalen. Een aangeslotene hoort daar in beginsel niet 
zelf over te gaan. Logischerwijs zal een systeembeheerder natuurlijk wel rekening moeten houden met de 
concrete omstandigheden bij de aangeslotene in hierover in gesprek moeten gaan. Voert een systeembeheerder 
deze taak niet naar behoren uit, dan kan een aangeslotene toezichthouder ACM inschakelen. 

27

154572 Pechthold GroenLeven Openbaar, met naam Klachtenprocedu
re

GroenLeven is van mening dat hetgeen de Energiewet bepaalt 
over de afhandeling van klachten van kleine aangeslotenen van 
toepassing zou moeten zijn op alle aangeslotenen, alsmede 
partijen die een aansluiting hebben gevraagd, en ook op alle 
systeembeheerders. 

Wet Het wetsvoorstel bevat een delegatiegrondslag tbv het indienen van klachten en het afhandelen van die 
klachten door de transmissie- en distributiesysteembeheerders. Hieronder valt ook het indienen van klachten 
van partijen die een aansluiting hebben gevraagd. 

27

154572 Pechthold GroenLeven Openbaar, met naam Overig 1 1.2, tweede lid GroenLeven wil een uitzondering voorstellen op het 
zogenaamde "opknipverbod", wanneer er goede (niet puur 
financiële redenen) zijn voor het doen van een verzoek van 
meerdere (kleinere) aansluitingen. 

Wet De reden om het opknipverbod te handhaven is omdat deze voorkomt dat beoogde aangeslotenen met het 
"opknippen" van hun aansluiting  maatschappelijke kosten veroorzaken die door (andere) systeemgebruikers 
moeten worden opgebracht. In de kern is dit dus een financiële overweging. Daar mag dus niet om anders dan 
financiële redenen van worden afgeweken. 

27

154572 Pechthold GroenLeven Openbaar, met naam Overig GroenLeven is van mening dat, gezien de omvang van de 
belangen die kunnen spelen in procedures bij de ACM met als 
enige optie hoger beroep bij het CBB, de mogelijkheid om in 
cassatie te kunnen gaan bij de Hoge Raad tegen een uitspraak 
van het CBB beschikbaar moet  komen om de 
rechtsbescherming te waarborgen.

Nee De rechtsbeschermingsmogelijkheden om tegen een besluit in beroep te gaan, zijn vastgelegd in andere 
wetgeving dan de Energiewet. 

27

154572 Pechthold GroenLeven Openbaar, met naam ATO 3 3.5.16 Groenleven heeft het volgende punt ingebracht: "Volgens het 
wetsvoorstel moeten bij ministeriële regeling regels worden 
gesteld over de ATO tussen een systeembeheerder en een 
“kleine” aangeslotene (artikel 3.5.16). Naar de mening van 
GroenLeven zou dit ook moeten gelden voor grote 
aangeslotenen. Of, nog beter, van overheidswege zou een 
modelovereenkomst moeten worden vastgesteld waar alleen 
in onderlinge overeenstemming van kan worden afgeweken.

Nee niet overgenomen. 27
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154580 Van der 
Hoeven

Samenwerkings
verband Noord-
Nederland

Openbaar, met naam Experimenteerrui
mte

6 Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland  is van mening 
dat experimenteerruimte nodig is, zowel voor netbeheerders 
als voor marktpartijen, regionale en lokale overheden en 
burgerinitiatieven zoals energiegemeenschappen. Dit omvat 
uitdrukkelijk de mogelijkheid om grensoverschrijdende 
infrastructuur voor waterstof maar ook 
elektriciteitsverbindingen op het MS-niveau te realiseren.

MvT Experimenteren kan op basis van de CHW en straks de Omgevingswet. Daarnaast biedt het wettelijk kader veel 
meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Overwogen is om daarnaast een experimenteerbepaling in het 
wetsvoorstel op te nemen. Deze zou een exacte kopie worden van de bepaling in de CHW en biedt daarmee 
geen meerwaarde, omdat dit wettelijk dus al geregeld is. 

28

154580 Van der 
Hoeven

Samenwerkings
verband Noord-
Nederland

Openbaar, met naam Voorinvesteringe
n

3 3.4.5 e.v., 3.8.3 Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland  vraagt om 
systeembeheerders meer ruimte te geven voor het doen van 
voorinvesteringen. 

Nee Het voorliggend wetsvoorstel staat, net als de huidige Elektriciteitswet 1998, anticiperend investeren niet in de 
weg. Op grond van Europese regels is de bevoegdheid voor de wetgever om regels te stellen binnen het domein 
van de tariefregulering bovendien zeer beperkt. Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de 
omzetting van de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, zaak C-718/18, 
Commissie/Duitsland) benadrukt dat de toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de 
berekeningsmethoden voor de tarieven vast te stellen, onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De 
toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de doelen en criteria die in het Europese regelgevingskader zijn 
vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet nader invullen voor de toezichthouder, behoudens enkele 
specifieke situaties waarin de Europese regels daar ruimte voor laten. Daarnaast wordt opgemerkt dat de ACM 
in voorbereiding op het nieuwe methodebesluit voor distributiesysteembeheerders parallel aan de 
voorbereidingen van deze wet heeft onderzocht in welke mate het noodzakelijk en wenselijk is om aanpassingen 
te doen in de reguleringsmethode om meer anticiperende investeringen uit te lokken. De ACM heeft een aantal 
concrete aanpassingen van de reguleringsmethode voorgelegd aan stakeholders. Deze aanpassingen zijn tot nu 
toe nog niet doorgevoerd, omdat breed draagvlak bij de stakeholders vooralsnog ontbrak en DSB’s hebben 
aangegeven dat de regulering voor hen niet in de weg staat aan anticiperende investeringen. 

28

154580 Van der 
Hoeven

Samenwerkings
verband Noord-
Nederland

Openbaar, met naam Transporttaak 
elektriciteit

3 3.4.8, 3.4.14 Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland stelt dat het 
verboden zou moeten worden om aansluitvermogen door te 
verkopen aan derde partijen.

Nee Voorafgaand: in deze reactie wordt veronderstelt dat in plaats van "aansluitcapaciteit" wordt bedoeld 
"transportcapaciteit". Aansluitcapaciteit is onlosmakelijk verbonden met een aansluiting en kan in de praktijk 
niet worden overgedragen aan andere partijen. Transportcapaciteit kan niet worden doorverkocht aan derde 
partijen omdat het recht op transportcapaciteit is vastgelegd in een overeenkomst met de systeembeheerder.

28

154580 Van der 
Hoeven

Samenwerkings
verband Noord-
Nederland

Openbaar, met naam Tariefregulering 3 3.8.2, derde lid Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland pleit voor een 
aangepast tariefsysteem dat gebaseerd is op "de veroorzaker 
betaalt", om zelfgebruikt te stimuleren en hoge piekvermogens 
zwaarder te belasten. 

Nee In dit wetsvoorstel is gekozen om de structuur van de tarieven van systeembeheerders niet op wettelijk niveau 
vast te leggen maar in een algemene maatregel van bestuur die op grond van artikel 3.8.2, derde lid, (nieuwe 
nummering: artikel 3.106) kan worden vastgesteld. Deze reactie raakt dus de inhoud van deze nog op te stellen 
algemene maatregel van bestuur. Deze ligt op dit moment niet ter consultatie voor. Dit commentaar wordt te 
zijner tijd bij de voorbereiding van de lagere regelgeving betrokken. Volledigheidshalve wordt vermeld dat de 
bestaande tarievenstructuur momenteel ook al zelfgebruik stimuleert en hoge piekvermogens zwaarder 
tarifeert. Op deze punten ligt wijziging van de tarievenstructuur dus niet voor de hand. 

28

154580 Van der 
Hoeven

Samenwerkings
verband Noord-
Nederland

Openbaar, met naam Fiscaliteit nvt. nvt. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland  vraagt om het 
afschaffen van de "dubbele energiebelasting" bij 
elektriciteitsopslag.

Nee Deze opmerking valt buiten de scope van de Energiewet. Voor meer informatie wordt verwezen naar pagina 12 
van de concept Memorie van Toelichting. 

28

154580 Van der 
Hoeven

Samenwerkings
verband Noord-
Nederland

Openbaar, met naam Overig 3 nvt. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland vraagt, in de 
context van het efficiënt gebruik van netten, aandacht voor het 
geven van de juiste prikkels. Dit omvat bijvoorbeeld het 
mogelijk maken voor netbeheerders om (eventuele tijdelijke) 
afspraken op maat te maken met partijen over aansluit- en 
transporttarieven. Dit vereist volgens haar een nominatie-, 
allocatie- en reconciliatiesystematiek binnen de 
elektriciteitsnetwerken vergelijkbaar met de op dit moment 
gebruikelijke systematiek binnen de gasnetwerken. Hiermee 
kunnen ook elektriciteitsnetwerken op basis van niet alleen 
statisch (piek)vermogen maar vooral ook op basis van het 
werkelijk gevraagde vermogen en de getransporteerde energie 
afgerekend en bestuurd worden. 

Nee Het ontwerpwetsvoorstel staat een dergelijke aanpak niet in de weg en geeft systeembeheerders - binnen 
Europeesrechtelijke kaders waaronder het non-discriminatiebeginsel - expliciet een aantal bevoegdheden om 
meer maatwerkafspraken te maken, bijvoorbeeld via het aanbieden van transportrechten met onderbreekbare 
transportcapaciteit. Niet duidelijk is echter hoe de nominatie-, allocatie- en reconciliatiesystematiek gekoppeld 
zou zijn aan de tarievensystematiek, noch hoe aanpassing daarvan noodzakelijk is voor "afrekening en besturing 
op grond van het werkelijk gevraagde vermogen en de getransporteerde energie". Daarbij wordt opgemerkt dat 
op dit moment  besturing en afrekening via de transporttarieven momenteel al plaats vindt op basis van het 
daadwerkelijk gevraagde vermogen en de getransporteerde energie. Waar het Samenwerkingsverband Noord-
Nederland om vraagt is al een realiteit. 

28
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154580 Van der 
Hoeven

Samenwerkings
verband Noord-
Nederland

Openbaar, met naam Overig Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland pleit voor het 
inbouwen van meer flexibiliteit in de Energiewet waardoor 
kleinere wetgeving sneller kan worden ingevoerd

Nee Dit is ook de reden waarom in het wetsvoorstel de keuze is gemaakt om veel in gedelegeerde wetgeving te 
regelen

28

154580 Van der 
Hoeven

Samenwerkings
verband Noord-
Nederland

Openbaar, met naam Regie Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland vraagt welke 
mogelijkheden de Energiewet biedt aan provincies om een 
regierol te pakken bij de verduurzaming van de 
energievoorziening en welke instrumenten daaraan zijn 
verbonden?

Nee Het wetsvoorstel Energiewet ziet op de ordening van de markt voor elektriciteit en gas. De instrumenten voor de 
regierol van decentrale overheden bij de verduurzaming van de energievoorziening volgen voornamelijk uit de 
Omgevingswet

28

154580 Van der 
Hoeven

Samenwerkings
verband Noord-
Nederland

Openbaar, met naam Certificering Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland pleit voor de 
mogelijkheid om duurzaam opgewekte elektriciteit die tijdelijk 
in accu’s of waterstof is opgeslagen, ook na vrijkomen nog 
steeds als duurzaam te kunnen blijven bestempelen.

Nee Het wetsvoorstel regelt de uitgifte van garanties van oorsprong voor de productie van hernieuwbare 
elektriciteit. Als deze elektriciteit tijdelijk wordt opgeslagen ontstaat er een andere situatie. 
Accumulatiesystemen kunnen immers ook via het elektriciteitsnet worden geladen. Met name in de uitwerking 
van de lagere regelgeving zal aandacht zijn voor manieren waarop (een deel van) de geproduceerde 
hernieuwbare elektriciteit ook na opslag nog steeds als hernieuwbaar kan worden bestempeld.

28

154580 Van der 
Hoeven

Samenwerkings
verband Noord-
Nederland

Openbaar, met naam Data 4 Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland  benadrukt het 
belang van nieuwe energiediensten en ziet graag dat een gelijk 
speelveld wordt gecreëerd wat betreft de toegang tot 
(meta)data van energie, zoals oorsprong, type en CO2 -uitstoot. 
Dit soort (meta)data moet toegankelijk zijn voor alle huidige 
maar ook nieuwe marktpartijen, met inachtneming van 
privacyaspecten. Ter ondersteuning van nieuwe 
energiediensten en rollen binnen het energiesysteem ziet zij 
ook graag de mogelijkheid om nieuwe, digitale 
energieadministratiesystemen in te zetten.

Nee De aandacht die wordt gevraagd voor het creëren van een gelijk speelveld t.a.v. de toegang tot energiedata 
wordt onderschreven. Echter, hierbij is het wel van belang een onderscheid te maken naar gegevens die 
wel/niet binnen het gereguleerde domein worden gecollecteerd. Zoals ook reeds toegelicht in hoofdstuk B-7 van 
de Memorie van Toelichting wordt het stelsel van uitwisseling van deze gereguleerde gegevens (meetgegevens, 
metergegevens, etc.) sterk herzien en gegevens beter toegankelijk. Onderdeel van deze herziening betreft het 
vrijgeven van geaggregeerde gegevens (artikel 4.22 consultatieversie; nieuwe nummering: 3.78). 

28

154580 Van der 
Hoeven

Samenwerkings
verband Noord-
Nederland

Openbaar, met naam Systeemintegrati
e

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland pleit er voor om 
bij afwegingen over energie-infrastructuur meer vanuit 
systeemperspectief en ruimtelijke (on)mogelijkheden te 
redeneren en vraagt welke stappen er worden genomen om tot 
een meer integrale energiewet te komen, waarin (bijvoorbeeld) 
ook warmte en waterstof worden meegenomen. 

Nee Er is op dit moment voor gekozen om de Warmtewet apart van elektriciteit en gas te regelen. Warmte is zodanig 
anders gereguleerd, vanwege de lokale systemen, dat samenvoeging op dit moment geen meerwaarde heeft. 
Waterstof wordt voor de gehele regulering gewacht op een wijzigingen van het carbonisatiepakket van de EC. In 
de toelichting is verder uitgelegd waarom er niet voor samenvoeging is gekozen.

28

154580 Van der 
Hoeven

Samenwerkings
verband Noord-
Nederland

Openbaar, met naam Samenhang 
andere wetten

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland vraagt hoe de 
nieuwe Energiewet ingrijpt op de Warmtewet en hoe de 
integratie van verschillende systemen voor elektriciteit, gas en 
warmte zijn geborgd?

Nee Er is op dit moment voor gekozen om de Warmtewet apart van elektriciteit en gas te regelen. Warmte is zodanig 
anders gereguleerd, vanwege de lokale systemen, dat samenvoeging op dit moment geen meerwaarde heeft. 
Waterstof wordt voor de gehele regulering gewacht op een wijzigingen van het carbonisatiepakket van de EC. In 
de toelichting is verder uitgelegd waarom er niet voor samenvoeging is gekozen.

28

154581 Openbaar, anoniem experimenten Adaptieve aanpak is noodzakelijk om een duurzaam 
energiesysteem te ontwikkelen en vraagt om voldoende 
mogelijkheden voor experimenten. Om pilots voor smart-grids 
te kunnen faciliteren is experimenteerruimte noodzakelijk

MvT Experimenteren kan op basis van de CHW en straks de Omgevingswet. Daarnaast biedt het wettelijk kader veel 
meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Overwogen is om daarnaast een experimenteerbepaling in het 
wetsvoorstel op te nemen. Deze zou een exacte kopie worden van de bepaling in de CHW en biedt daarmee 
geen meerwaarde, omdat dit wettelijk dus al geregeld is. 

29

154581 Openbaar, anoniem relatie met 
warmte en 
omgevingswet

Integraliteit tussen verschillende wetten met energiebronnen 
noodzakelijk. Financiële connectie tussen warmtenetten en 
elektriciteitsnetten. Relatie met Warmtewet en Omgevingswet

Nee Er is op dit moment voor gekozen om de Warmtewet apart van elektriciteit en gas te regelen. Warmte is zodanig 
anders gereguleerd, vanwege de lokale systemen, dat samenvoeging op dit moment geen meerwaarde heeft. 
Waterstof wordt voor de gehele regulering gewacht op een wijzigingen van het carbonisatiepakket van de EC. In 
de toelichting is verder uitgelegd waarom er niet voor samenvoeging is gekozen.

29

154581 Openbaar, anoniem regierol 
provincies

Relatie met de RES en de regierol die provincies hierbij hebben. Nee Het wetsvoorstel Energiewet ziet op de ordening van de markt voor elektriciteit en gas. De instrumenten voor de 
regierol van decentrale overheden bij de verduurzaming van de energievoorziening volgen voornamelijk uit de 
Omgevingswet

29

154590 Klimaat en 
Energiekoepel

Openbaar, met naam  experimenten 6 Ruimte voor experimenteren met nieuwe technologieën en 
oplossingen om tot nieuwe businessmodellen te komen. 

MvT Experimenteren kan op basis van de CHW en straks de Omgevingswet. Daarnaast biedt het wettelijk kader veel 
meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Overwogen is om daarnaast een experimenteerbepaling in het 
wetsvoorstel op te nemen. Deze zou een exacte kopie worden van de bepaling in de CHW en biedt daarmee 
geen meerwaarde, omdat dit wettelijk dus al geregeld is. 

30

154590 Klimaat en 
Energiekoepel

Openbaar, met naam  lagere 
regelgeving

harde eisen in wetsvoorstel over de inhoud van de lagere 
regelgeving en zorg dat stakeholders een zienswijze kunnen 
vormen over de juiste implementatie van CEP. 

MvT In het wetsvoorstel zijn duidelijke delegatiegrondslagen opgenomen, waardoor bij voorbaat duidelijk is waar de 
lagere regelgeving op moet zien. Door middel van de implementatietabellen kan een ieder zien of de CEP goed 
geïmplementeerd is in Nederland.

30
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154590 Klimaat en 
Energiekoepel

Openbaar, met naam  Informatieverstre
kking

3 3.4.22 Voor een gas TSO was de informatieverstrekking anders 
geregeld dan bij een elektriciteit TSO. Met de voorgestelde 
wijziging wordt dit gelijk. Van groot belang om samenwerking 
te vereenvoudigen. Respondent  positief over deze 
voorgestelde wijziging.

Nee Deze opmerking is ter kennisgeving aangenomen. 30

154590 Klimaat en 
Energiekoepel

Openbaar, met naam  Aansluittermijne
n

3 3.4.8,
3.4.10

Goed dat wordt afgeweken van de harde norm, maar dat mag 
niet betekenen dat de prikkel om over te gaan tot 
netverzwaring wordt afgezwakt.

Nee Dit is een belangrijke voorwaarde. Om afzwakking van de prikkel te voorkomen is in de artikelen over het 
investeringsplan een plicht opgenomen om alle investeringen op te nemen in het investeringsplan die 
noodzakelijk zijn om niet ingewilligde aansluit- en transportverzoeken alsnog mogelijk te maken (oude 
nummering: artikel 3.4.5, tweede lid, onderdeel g van het ontwerpinvesteringsplan; nieuwe nummering: 3.33, 
eerst lid, onderdeel d). 

30

154590 Klimaat en 
Energiekoepel

Openbaar, met naam  opslag dubbele 
belasting

korte termijn oplossing voor dubbele energiebelasting bij 
opslag

Nee Het ministerie van Financiën is hiermee bezig. 30

154590 Klimaat en 
Energiekoepel

Openbaar, met naam  Cable-pooling 1 1.2 beloofde uitbreiding van cable-pooling staat op dit moment 
nog niet in het wetsvoorstel. Wij vragen dit alsnog op te nemen 
en hierbij aan te geven dat het ook gaat gelden voor bestaande 
aansluitingen

Wet Artikel 1, zevende lid, Elektriciteitswet 1998 per abuis niet is overgenomen in de consultatieversie van het 
wetsvoorstel Energiewet. Dit is gerepareerd. Ook is verhelderd dat bestaande windparken of zonneweides 
samen met een nieuw windpark of een nieuwe zonneweide een verzoek tot "cable-pooling" kunnen doen. 

30

154590 Klimaat en 
Energiekoepel

Openbaar, met naam  Codes 5 Nieuwe systematiek kan rechtsbescherming bij marktpartijen 
wegnemen. 

Nee De rechtsbescherming verandert niet in het wetsvoorstel ten opzichte van de vigerende elektriciteitswet 1998 
en de gaswet. ACM houdt toezicht op de SB dat zij slechts door ACM goedgekeurde en vastgestelde 
voorwaarden hanteren (overeenkomen). Als een SB zich niet aan de overeengekomen voorwaarden houdt in 
een individuele contractsrelatie bestaat de rechtsbescherming uit een gang naar de civiele rechter.

30

154590 Klimaat en 
Energiekoepel

Openbaar, met naam  Energiegemeensc
happen

2 2.1.5 Klimaat- en Energiekoepel stelt dat het wetsvoorstel onnodig 
afwijkt van de tekst uit het CEP en noemt daarbij 
energiegemeenschappen.

Wet In het wetsvoorstel is zoveel mogelijk aangesloten bij de EU-terminologie en waar wordt afgeweken is dit eerder 
ruimer dan minder ruim (zie bijvoorbeeld de open bewoording 'verrichting van activiteiten op de energiemarkt' 
t.o.v. artikel 2 onderdeel 11  onder c, met een limitieve opsomming)'. De definitie van energiegemeenschap is 
gebaseerd op de Elektriciteitsrichtlijn (artikel 2 onderdeel 11) en de eisen uit de Richtlijn (artikel 2 onderdeel 16) 
zijn  opgenomen in de definitie en in artikel 2.5 (nieuwe nummering).

30

154590 Klimaat en 
Energiekoepel

Openbaar, met naam  Aggeregeren 2 2.5.1 Klimaat- en Energiekoepel stelt dat het formaliseren van de 
aggregator rol op papier een goede zet is. De manier waarop 
deze rol op dit moment is geformuleerd is echter wel 
problematisch. Dit zit met name op het punt van 
balanceerverantwoordelijkheid.

Wet Mede na aanleiding van deze reactie, is in het wetsvoorstel de balanceringsverantwoordelijk van de 
(vraagrespons)aggregator aangepast.

30

154590 Klimaat en 
Energiekoepel

Openbaar, met naam  meten Meten van gelijkspanning mogelijk maken. Relevant voor wind- 
en zonneparken met geïntegreerde batterijopslag.

Nee In de afgelopen maanden is er op verschillende manieren aandacht gevraagd voor het meten van gelijkspanning, 
waaronder in de internetconsultatie. De huidige wetsartikelen bieden in beginsel een raamwerk waarbinnen ook 
het meten van gelijkspanning past. Echter, de noodzaak hiervoor en eventuele technische / metrologische 
beperkingen zijn thans nog onvoldoende duidelijk en/of in kaart gebracht. 

30

154599 Adema CoRenew Openbaar, met naam Energiegemeensc
happen 

2 1.1 Energiegemeenschappen maken weliswaar vaak
gebruik maken van de coöperatie, echter er wordt ook (in 
toenemende mate) gebruik gemaakt van
samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid als 
juridische entiteit. Het is om het even welke entiteitsvorm de 
energiegemeenschap aanneemt, mits deze in eigen naam 
rechten mag uitoefenen en verplichtingen opgelegd kan 
krijgen.

Nee Rechtspersoon is implementatie van het begrip "juridische entiteit' uit de richtlijn. 31

Pagina 19 van 144



ReactieID

Achternaam Bedrijfsnaam Publicatievorm? Onderwerp Wet - 
Hfd

Wet -
Artikel 
(consultatieversi
e)

Opmerking respondent (samengevat) Aanpassing? [nee], 
[wet], [MvT] of 
[wet en MvT]

Reactie EZK op opmerking respondent Nr

154626 Broekharst Glastuinbouw 
NL

Openbaar, met naam  definitie afnemer 
- 
balansverantwoo
rdelijkheid - 
salderen

wetsvoorstel leidt volgens Glastuinbouw NL niet tot 
regelgeving voor een volledig integraal energiesysteem. 
Aanvullend vereist: integratie met warmte (gaat verder dan 
warmtewet);  
 
 Regulering die (markt)partijen ondersteunt die de 
energietransitie en systeemintegratie bevorderen met 
beprijzen van piekverbruik en belonen van off-piek gebruik 
(flexibiliteit), belonen van buffering van energievormen, 
belonen van afschakelbaar gebruik, stimuleren van de 
omschakeling van fossiele netten/systemen naar duurzame 
ne en/systemen. 
 
Een visie en regulering van een sociaal/maatschappelijk 
verantwoorde afbouw van het gasnet onder gelijktijdige 
omschakeling naar warmtene en en elektrifica e. 
 
Een visie en regulering van de ombouw van het gasnet naar een 
groen gas of waterstof net.

MvT Met het wetsvoorstel wordt niet beoogd om tot een volledig integraal energiesysteem te komen. Er zijn goede 
redenen om warmte en elektriciteit en  gas als aparte wetstrajecten te behandelen. Dit is in de toelichting 
verduidelijkt.

32

154626 Broekharst Glastuinbouw 
NL

Openbaar, met naam  Voorinvesteringe
n

3 3.4.5 e.v., 3.8.3 In de toelichting wordt gesteld dat de huidige kaders voldoende 
zijn voor netbeheerders om pro-actief te investeren in 
netcapaciteit. De energietransitie vereist echter dat het voor 
netbeheerders eenvoudiger wordt om zonder volledige 
onderbouwing met offertes van klanten, te investeren in 
netinfrastructuur als hierover bijvoorbeeld in RES-verband 
afspraken zijn gemaakt met goede onderbouwing.

Nee Het voorliggend wetsvoorstel staat, net als de huidige Elektriciteitswet 1998, anticiperend investeren niet in de 
weg. Op grond van Europese regels is de bevoegdheid voor de wetgever om regels te stellen binnen het domein 
van de tariefregulering bovendien zeer beperkt. Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de 
omzetting van de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, zaak C-718/18, 
Commissie/Duitsland) benadrukt dat de toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de 
berekeningsmethoden voor de tarieven vast te stellen, onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De 
toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de doelen en criteria die in het Europese regelgevingskader zijn 
vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet nader invullen voor de toezichthouder, behoudens enkele 
specifieke situaties waarin de Europese regels daar ruimte voor laten. Daarnaast wordt opgemerkt dat de ACM 
in voorbereiding op het nieuwe methodebesluit voor distributiesysteembeheerders parallel aan de 
voorbereidingen van deze wet heeft onderzocht in welke mate het noodzakelijk en wenselijk is om aanpassingen 
te doen in de reguleringsmethode om meer anticiperende investeringen uit te lokken. De ACM heeft een aantal 
concrete aanpassingen van de reguleringsmethode voorgelegd aan stakeholders. Deze aanpassingen zijn tot nu 
toe nog niet doorgevoerd, omdat breed draagvlak bij de stakeholders vooralsnog ontbrak en DSB’s hebben 
aangegeven dat de regulering voor hen niet in de weg staat aan anticiperende investeringen. 

32

154626 Broekharst Glastuinbouw 
NL

Openbaar, met naam  Balanceren 2 2.5.1 Glastuinbouw NL heeft opmerkingen over de invoering van de 
vrije keus van de balansverantwoordelijke ingevoerd.

Nee Het  is een vrije keuze om een andere BRP dan de BRP van de leverancier te kiezen. Een Grote afnemers en 
actieve afnemers mogen zelf een BRP kiezen, dit is een recht en geen plicht. De meeste glastuinbouwers kunnen 
als grootverbruikers nu al  zelf een BRP kiezen. Nieuw is dat ook actieve afnemers dit kunnen (zie artikel 2.40, 
vierde lid, nieuwe nummering).

32

154626 Broekharst Glastuinbouw 
NL

Openbaar, met naam  definitie afnemer 
- 
balansverantwoo
rdelijkheid - 
salderen

1 1.1 nieuwe definities afnemers, nu gekoppeld aan categorie 
afnemer ipv technische aansluiting. Werkt volgens 
Glastuinbouw NL kostenverhogend. Bij 9 werknemers nog MO, 
daarboven KO. Onduidelijk ook voor energieleverancier. Verder 
geen voorstander van vrije keuze van balansverantwoordelijke 
partij. Ook geen voorstander van afschaffen van de saldering 
(per kwartier) van
inkomende en uitgaande elektriciteit over de aansluiting.

Wet Wettekst is aangepast. Vergunningsplicht nu gekoppeld aan type technische aansluiting. Vrije keuze voor 
balansverantwoordelijke partij volgt uit de Elektriciteitsverordening. Voor wat betreft de opmerking over 
salderen wordt het wetsvoorstel salderen gevolgd. 

32

154626 Broekharst Glastuinbouw 
NL

Openbaar, met naam  definitie afnemer 
- 
balansverantwoo
rdelijkheid - 
salderen

2 2.2.24 afschaffen salderen is kostenverhogend, vindt de Glastuinbouw 
NL. Kan leiden tot extra energiebelasting. Is bovenop de ODE, 
en dient de energietransitie niet

Nee Er is kennis genomen van deze opmerking. Voor het wetsvoorstel Energiewet is echter de lijn zoals deze in het 
wetsvoorstel afbouw salderingsregeling is neergelegd leidend. Met andere woorden: de Energiewet is  'volgend' 
ten aanzien van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling. 

32
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154675 Hennekens Omgevingsdiens
t - Veluwe IJssel

Openbaar, met naam  Informatieplicht 
energiebesparing

4 4.1, lid 2 Informatieplicht - Respondent geeft aan dat het voor 
omgevingsdiensten noodzakelijk is in de Energiewet een 
expliciete verplichting op te nemen op grond waarvan 
systeembeheerders verplicht worden om deze diensten  
energieverbruiksgegevens te verstrekken ten behoeve van 
toezicht en handhaving op de 'informatieplicht 
energiebesparing' (thans: artikel 2.15 lid 2 Activiteitenbesluit - 
Wet milieubeheer). Systeembeheerders stellen zich thans (bij 
verzoeken vanuit de Omgevingsdiensten) op het standpunt dat 
er  geen wettelijke grondslag is om dergelijke gegevens te 
verstrekken. 

Nee Dit is een knelpunt dat al vaker vanuit/namens  de Omgevingsdiensten is aangekaart. Naar aanleiding van de 
consultatiereacties op het wetsvoorstel Energiewet is dit punt nogmaals overwogen. Conclusie van deze 
heroverweging is/blijft dat de Energiewet weliswaar kan faciliteren in de uitwisseling van gegevens, maar dat de 
wettelijke grondslag en bijbehorende belangenafweging  onder de specifieke wetgeving geregeld dient te 
worden. Introductie van een wettelijke bevoegdheid in de energiewet ligt niet voor de hand: deze wet bevat 
geen bevoegdheden voor de toezichthoudende instantie of het bevoegd gezag in het kader van de Wabo, Wm of 
het Abm. Concreet betekent dat dat onder de Wet Milieubeheer (of later: de Omgevingswet) een dergelijke 
grondslag dient te zijn opgenomen; de Energiewet (artikel 4.1 lid 2 sub d herziene versie) biedt vervolgens de 
mogelijkheid om voor de gegevensuitwisseling zelf een apart proces in te richten en voorwaarden te op te 
nemen. 

33

154689 Terlouw Gemeente 
Rotterdam

Openbaar, met naam  Samenhang 
andere wetten, 
systeemintegrati
e

De Gemeente Rotterdam pleit voor langetermijnvisie op een 
reguleringskader voor een geïntegreerde energie-
infrastructuur, waarbij warmtenetten worden beschouwd als 
vitaal onderdeel van de energie-infrastructuur en een regierol 
voor gemeenten. 

MvT Een samenhangend wetgevingsprogramma zien wij  ook als een noodzakelijk middel om al deze wetsvoorstellen 
vorm te geven. Daarom zorgen we voor zorgvuldige afstemming met elkaar. Dat betekent echter niet dat het 
zinvol is om al deze wetten die zeker met elkaar samenhangen bij elkaar te brengen in één wetsvoorstel. Het is 
juist zinvol om deze afzonderlijk te behandelen. Voor ieder wetsvoorstel op zich geldt een eigen dynamiek en 
afzonderlijke keuzes. Deze eigen dynamiek zie je bijvoorbeeld tussen gas/elektriciteit en warmte. De markten 
van elektriciteit en gas zijn volwassen, pan-Europese markten, terwijl de warmtemarkt in feite bestaat uit 
diverse veel kleine geografische markten, met heel andere vraagstukken dan bij elektriciteit en gas. Door aparte 
trajecten voorkomen we dat er vertraging ontstaat doordat bij een van de wetsvoorstellen toch nog iets 
uitgezocht of gewijzigd moet worden. De transitie kan niet wachten tot alles gereed is, de wijzigingen zijn zo snel 
mogelijk nodig. Ook als dit wetsvoorstel inwerking treedt, zal de wetgeving over elektriciteit en gas nog aan 
verandering onderhevig zijn. We voorzien nu al een wijziging doordat de Europese Commissie eind dit jaar met 
een voorstel zal komen tot wijziging van de gasrichtlijn. Ook waterstof krijgt een plek in deze herziening van de 
gasrichtlijn. Dat een wet regelmatig moet worden gewijzigd is ook logisch. De transitie zorgt steeds weer voor 
nieuwe inzichten, die we goed moeten meenemen en op anticiperen.

34

154689 Terlouw Gemeente 
Rotterdam

Openbaar, met naam  Experimenteren De Gemeente Rotterdam wijst, mede in het belang van 
kostenbesparingen, op het belang van innovatief netbeheer, 
bijvoorbeeld via het slim combineren van aansluitingen en 
opslag van energie. Om dit vorm te kunnen geven moeten 
systeembeheerders wettelijke en financiële ruimte krijgen, 
waardoor innovatieve vormen van netbeheer en tariefstelling 
onderdeel kunnen worden van de normale werkwijze. 

MvT Experimenteren kan op basis van de CHW en straks de Omgevingswet. Daarnaast biedt het wettelijk kader veel 
meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Overwogen is om daarnaast een experimenteerbepaling in het 
wetsvoorstel op te nemen. Deze zou een exacte kopie worden van de bepaling in de CHW en biedt daarmee 
geen meerwaarde, omdat dit wettelijk dus al geregeld is. 

34

154689 Terlouw Gemeente 
Rotterdam

Openbaar, met naam  Samenhang 
andere wetten

De Gemeente Rotterdam vraagt naar de samenhang tussen de 
Energiewet, Omgevingswet, Wet Wijkgerichte aanpak en de 
Warmtewet. (punt 8)

MvT Dit is in de toelichting verduidelijkt 34

154689 Terlouw Gemeente 
Rotterdam

Openbaar, met naam  Elektriciteitsopsla
g

3 3.3.7 De Gemeente Rotterdam pleit voor een overweging om 
energieopslag een kerntaak te maken van de systembeheerder

Nee Zoals ook is toegelicht in de concept Memorie van Toelichting, is de ruimte voor systeembeheerders om 
activiteiten te ontplooien rond energieopslag op grond van Europese  regels strikt beperkt. Het is daarom niet 
mogelijk van energieopslag een kerntaak van systeembeheerders te maken. Voor meer informatie wordt 
verwezen naar pagina 47 van de concept Memorie van Toelichting.

34
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154689 Terlouw Gemeente 
Rotterdam

Openbaar, met naam  Voorinvesteringe
n

3 3.4.5 e.v., 3.8.3 De Gemeente Rotterdam vraagt om systeembeheerders meer 
ruimte te geven voor het doen van voorinvesteringen. 

Nee Het voorliggend wetsvoorstel staat, net als de huidige Elektriciteitswet 1998, anticiperend investeren niet in de 
weg. Op grond van Europese regels is de bevoegdheid voor de wetgever om regels te stellen binnen het domein 
van de tariefregulering bovendien zeer beperkt. Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de 
omzetting van de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, zaak C-718/18, 
Commissie/Duitsland) benadrukt dat de toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de 
berekeningsmethoden voor de tarieven vast te stellen, onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De 
toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de doelen en criteria die in het Europese regelgevingskader zijn 
vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet nader invullen voor de toezichthouder, behoudens enkele 
specifieke situaties waarin de Europese regels daar ruimte voor laten. Daarnaast wordt opgemerkt dat de ACM 
in voorbereiding op het nieuwe methodebesluit voor distributiesysteembeheerders parallel aan de 
voorbereidingen van deze wet heeft onderzocht in welke mate het noodzakelijk en wenselijk is om aanpassingen 
te doen in de reguleringsmethode om meer anticiperende investeringen uit te lokken. De ACM heeft een aantal 
concrete aanpassingen van de reguleringsmethode voorgelegd aan stakeholders. Deze aanpassingen zijn tot nu 
toe nog niet doorgevoerd, omdat breed draagvlak bij de stakeholders vooralsnog ontbrak en DSB’s hebben 
aangegeven dat de regulering voor hen niet in de weg staat aan anticiperende investeringen. 

34

154689 Terlouw Gemeente 
Rotterdam

Openbaar, met naam  Aansluittermijne
n

3 3.4.8, vierde lid De Gemeente Rotterdam pleit voor korte en heldere 
aansluittermijnen. 

Nee Op grond van recente procedures bij het Europees Hof van Justitie en voortschrijdend inzicht ten aanzien van het 
Europees-wettelijk kader is duidelijk geworden dat het vastleggen van (gedifferentieerde) aansluittermijnen 
voor aansluiting op een gas- of elektriciteitssysteem een onafhankelijke bevoegdheid is van de toezichthouder. 
In tegenstelling tot de ontwerpversie van dit wetsvoorstel, zullen de aansluittermijnen zullen daarom worden 
uitgewerkt in zogenaamde methoden en voorwaarden die ACM onder andere goedkeurt op grond van artikel 
3.118.

34

154689 Terlouw Gemeente 
Rotterdam

Openbaar, met naam  Afbouw gas De Gemeente Rotterdam  heeft zo snel als mogelijk 
instrumenten en ondersteuning nodig om "als regisseur van het 
lokale maatschappelijke krachtenveld richting te geven en 
tempo te bepalen van de energietransitie in de gebouwde 
omgeving". De Energiewet biedt volgens haar wat dat betreft 
geen extra of nieuwe ondersteuning en stimulering ten 
opzichte van de Gaswet. (punt 7)

Nee In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over een wetgevingsagenda gebouwde omgeving. Deze afspraken 
vragen een zorgvuldige uitwerking en maken daarom geen onderdeel van dit wetsvoorstel.

34

154689 Terlouw Gemeente 
Rotterdam

Openbaar, met naam  Overig 2 De Gemeente Rotterdam heeft vragen over het zeer complex 
speelveld van actoren, van bijvoorbeeld de leveranciers, de 
eindafnemers, energiegemeenschappen van burgers, 
aggregatoren, meetbedrijven en balanceerverantwoordelijke 
partijen.

Nee Afnemers van elektriciteit zijn steeds vaker ook producent en soms zelfs leverancier van elektriciteit. Het klopt 
dat het hierdoor ingewikkelder wordt, maar het wetsvoorstel verplicht niet om hiervan gebruik te maken. In dit 
wetsvoorstel is bijvoorbeeld gekozen voor een 'opt-out' om actieve afnemers niet onnodig te belasten met de 
keuze voor een eigen BRP (zie paragraaf 5.5 MvT). In het wetsvoorstel is veel aandacht voor 
consumentenbescherming. Bij klachten kan de consument zich melden bij de Geschillencommissie Energie en is 
er algemeen consumententoezicht door de ACM.

34

154689 Terlouw Gemeente 
Rotterdam

Openbaar, met naam  Data De Gemeente Rotterdam onderstreept twee zaken. Ten eerste; 
het belang "dat netbeheerders verplicht worden tot een actieve 
en passieve openbaarmaking van niet herleidbare gegevens (en 
soms ook herleidbare gegevens in het kader van de 
Omgevingswet)". Gemeenten hebben, gelet op taak in 
energietransitie, grote behoefte aan betrouwbare gegevens om 
het beleid op te baseren zeker in de wijkgerichte aanpak; de 
samenwerking met systeembeheerders zal hierbij ook 
intensiever gaan worden. ten tweede; belang van beschikbaar 
stellen van voldoende gegevens voor de ontwikkeling van 
nieuwe slimme (markt)diensten.

Nee Het wetsvoorstel beoogt (ondermeer via de actieve en passieve openbaarmaking) inderdaad bij te dragen aan 
de informatiepositie van gemeenten. Hier worden noodzakelijkerwijs wel grenzen aan gesteld, waarbij de AVG 
en geheimhoudingsplichten zeer belangrijke factor zijn. Ten aanzien van opmerking twee: het wetsvoorstel 
regelt dat een zeer groot deel van de gegevens die binnen het gereguleerde domein beschikbaar zijn, op basis 
van toestemming van de betrokkene ook gedeeld kunnen worden met derden. Dit kan fungeren als basis voor 
de genoemde 'nieuwe slimme (markt)diensten'. 
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154689 Terlouw Gemeente 
Rotterdam

Openbaar, met naam  Tariefregulering 3 3.8.3 De Gemeente Rotterdam doet een oproep om bij wet- en 
regelgeving te komen tot een goede belangenafweging en te 
voorkomen dat, door de wijze waarop de investeringen door 
netbeheerders worden vergoed, de kosten voor de financiering 
onevenwichtig bij gemeenten worden gelegd.

Nee Het voorliggend wetsvoorstel staat  het toe dat het "gat in de tijd" tussen investeringsuitgaven en het ontvangen 
van vergoedingen, wordt verkleind. Het toestaan van hogere inkomsten is echter niet te rijmen met Europese 
regels, die bovennormale vergoeding van systeembeheerders verbiedt. Het eventueel inbouwen van een 
"revolverende financieringsstroom" is aan systeembeheerders en hun aandeelhouders. Op grond van Europese 
regels is de bevoegdheid voor de wetgever om regels te stellen binnen het domein van de tariefregulering zeer 
beperkt. Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de omzetting van de richtlijnen 2009/72 
en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, zaak C-718/18, Commissie/Duitsland) benadrukt dat de 
toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de berekeningsmethoden voor de tarieven vast te stellen, 
onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de doelen en criteria 
die in het Europese regelgevingskader zijn vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet nader invullen voor 
de toezichthouder, behoudens enkele specifieke situaties waarin de Europese regels daar ruimte voor laten. 

34

154689 Terlouw Gemeente 
Rotterdam

Openbaar, met naam  Tariefregulering 3 3.8.3 De Gemeente Rotterdam geeft aan dat door het 
reguleringssysteem van systeembeheerders, een gat in de tijd 
zit tussen het moment van de investeringsuitgave en de 
vergoeding voor die investering en dat dit druk zet op de 
financiële positie van systeembeheerders en leidt tot een 
grotere kapitaalvraag. 

Nee De problematiek die de Gemeente Rotterdam omschrijft is bekend. Het voorliggend wetsvoorstel laat de ruimte 
voor een reguleringsmethode die meer vooruit kijkt en het gat tussen het moment van de investeringsuitgave en 
de vergoeding daarvoor verkleint of wegneemt. Het valt echter binnen de onafhankelijke bevoegdheid van ACM 
om een keuze te maken voor een specifieke reguleringsmethode.

34

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Infrastructuurgro
ep

3 3.3.2 TenneT wijst op een verschil tussen de conceptwetstekst en de 
concepttoelichting. Het wetsartikel gaat over zekerheid 
verschaffen voor het aantrekken van financiële middelen en de 
toelichting spreekt over aansprakelijk stellen voor schuld.

MvT De memorie van toelichting is op dit punt onjuist en wordt aangepast. 35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Elektriciteitsopsla
g

3 3.3.8 Naar aanleiding van een passage in de memorie van toelichting 
bij artikel 6.3.7 merkt TenneT overigens nadrukkelijk op dat de 
condensatorbanken in het net van TenneT geen 
opslagfaciliteiten zijn. Het betreft derhalve volledig 
geïntegreerde netwerkcomponenten.

MvT De toelichting is aangepast. 35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Systeem op zee 3 3.6.1 e.v. TenneT geeft aan: "Het zou behulpzaam zijn als de samenhang 
van het gebruik van de term transmissiesysteem in de 
Energiewet met de Verordening wordt verduidelijkt in de 
memorie van toelichting bij de Energiewet."

MvT Dit is toegelicht in de artikelsgewijze toelichting. 35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Methodebesluit 3 3.8.3 TenneT kan zich in beginsel verenigen met het voornemen om 
de geleverde kwaliteit mee te nemen bij de vaststelling van 
tariefinkomsten in de methodebesluiten. Voor TenneT is wel 
van belang dat het slechts kwaliteitsaspecten betreft die 
redelijkerwijs te beïnvloedden zijn door TenneT en zowel 
kunnen leiden als een neerwaartse als opwaartse aanpassing 
van de tariefinkomsten. 

MvT Het wetsvoorstel staat aanpassing van de toegestane inkomsten toe naar boven en naar beneden. Dit zal nader 
worden toegelicht in de artikelsgewijze toelichting. Het voornemen is voorts om deze vraagstukken uit te 
werken in de lagere regelgeving waarvoor grondslagen zijn gelegd in het voorliggend conceptwetsvoorstel. De 
lagere regelgeving ligt op dit moment niet ter consultatie voor. Dit commentaar wordt te zijner tijd bij de 
voorbereiding van de lagere regelgeving betrokken. 

35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Aansluittaak 
elektriciteit

3 3.4.8 TenneT geeft aan: "In de huidige praktijk komt het tevens voor 
dat verzoeken tot aansluiting op een door de aangeslotene 
gewenst punt in het systeem niet kunnen worden ingewilligd 
omdat er op dat punt in het systeem (station) geen fysieke 
ruimte is om in een aansluitveld te voorzien of er anderszins 
onoverkomelijke technisch beperkende factoren zijn. Gebrek 
aan voldoende fysieke aansluitruimte om te voorzien in de 
aansluiting zou tevens als reden moeten worden opgenomen 
om een aansluitverzoek te weigeren."

MvT In de Memorie van Toelichting zal worden toegelicht dat "geschikt punt" zowel te maken heeft met de 
technische geschiktheid van het punt als de technische, ruimtelijke inpasbaarheid van extra aansluiting op dat 
punt. Ten aanzien van spanningskwaliteit en kortsluitvermogen: dergelijke problematiek wordt in feite 
veroorzaakt door een gebrek aan transportcapaciteit en de problematiek kan worden opgelost door uitbreiding 
van de transportcapaciteit en een uitstel en wordt in feite veroorzaakt door een gebrek aan transportcapaciteit, 
zoals bedoeld in artikel 3.4.8 van het ontwerpvoorstel (nieuwe nummering: 3.36).
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154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Definities 1 Ook bij begripsbepalingen in primair nationale context heeft 
TenneT meerdere vraagtekens bij bepaalde keuzes en daarbij 
gemaakte overwegingen. Als voorbeeld: Het is niet goed 
duidelijk of de op land gelegen leidingen van het net op zee 
conform het beoogde in de energiewet onderdeel zouden 
moeten uitmaken van het transmissiesysteem op zee of 
transmissiesysteem voor elektriciteit. Daarnaast lijkt in artikel 
3.6.1 een begripsbepaling te zijn opgenomen voor het 
zogenoemde transmissiesysteem voor elektriciteit op zee, die 
anders luidt dan het begrip “transmissiesysteem op zee” zoals 
gedefinieerd in het eerste hoofdstuk.

Nee De begripsbepaling van het transmissiesysteem voor elektriciteit op zee sluit niet uit dat er leidingen, die 
behoren tot het transmissiesysteem voor elektriciteit op zee, op land gelegen zijn. De afbakening vindt plaatst 
door te kijken wie de eigenaar is van de betreffende leidingen. Het artikel in hoofdstuk 3 over het 
transmissiesysteem voor elektriciteit op zee interfereert niet met de begripsbepaling. Dit artikel is niet bedoeld 
als begripsbepaling maar heeft tot doel om te verduidelijken dat (i) het transmissiesysteem voor elektriciteit op 
zee uit meerdere (transmissie)systemen (voor elektriciteit) kan bestaan die niet noodzakelijkerwijs allen 
onderling zijn verbonden, en (ii) particulier aangelegde leidingen waarvoor voor 1 januari 2016 een vergunning is 
verleend op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of op grond van artikel 6.5 van de Waterwet is 
verleend, geen onderdeel zijn van het transmissiesysteem voor elektriciteit op zee.

35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Gesloten 
systemen

3 3.2.6 TenneT pleit voor een definitie van gesloten systemen die 
nauwer aansluit bij de definitie uit het Europese kader.

Nee De definitie is materieel gelijk aan die van de Richtlijn, maar om binnen het nationaal-wettelijke kader ruimte te 
houden voor gesloten systemen op hogere spanningsniveaus is het gebruik van de term "distributiesysteem" 
vervallen. Dit is in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht. 

35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Investeringsplan 3 3.4.5, 3.4.6, 
3.4.7

TenneT merkt op dat de investeringsplan-cyclus het niet 
toestaat om op basis van zienswijzen van derden grote 
wijzigingen door te voeren in het (aankomende) 
investeringsplan. TenneT stelt voor, gegeven het voortdurende 
karakter van de investeringsplan-cyclus om de consultatie van 
belanghebbenden op het definitieve investeringsplan te laten 
plaatsvinden en als startpunt (als onderdeel van fase 1) te laten 
fungeren voor het direct daarop volgende investeringsplan.

Nee De planningscyclus en stappen voor het betrekken van marktpartijen bij de totstandkoming van het 
investeringsplan worden op grond van artikel 3.4.7 (nieuwe nummering: 3.33) in lagere regelgeving uitgewerkt. 
Dit commentaar wordt te zijner tijd bij de voorbereiding van de lagere regelgeving betrokken. 

35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Tariefregulering 3 3.8.7 TenneT geeft aan: "Er is in artikel 3.8.7 een lid 5 opgenomen 
waarin is geregeld dat een partij [...] aan de ACM kan 
verzoeken om dat tarief te toetsen aan conformiteit met de 
door de ACM vastgestelde berekeningsmethode." TenneT ziet 
hier de toegevoegde waarde niet van in omdat deze partij al op 
grond van artikel 5.1.4 een geschilbeslechtingsprocedure te 
starten.

Nee De procedures overlappen niet geheel, omdat de hier voorliggende procedure ook kan leiden tot rechtstreekse 
aanpassing van de tarieven. 

35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Gesloten 
systemen

3 3.2.6 TenneT geeft aan dat het onduidelijk is waarom wordt 
afgestapt van de benaming "gesloten distributie systeem". 

Nee De reden hiervoor is dat in Nederland thans gesloten systemen bestaan op 110 kilovolt. Volgens de Nederlandse 
definitie zijn systemen vanaf 110 kilovolt transmissiesystemen.  Vasthouden aan de terminologie "gesloten 
distributiesysteem" leidt tot een incoherent stelsel van definities. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het 
Europese definitiekader het toestaat om systemen van 110 kilovolt aan te merken als zowel distributie- als 
transmissiesystemen. 

35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Verstrekking 
overzichten

3 3.5.11 Volgens TenneT is het niet duidelijk wat het doel is van deze 
toevoeging voor TenneT. Volgens TenneT heeft ACM reeds op 
basis van haar bevoegdheden een minstens gelijkwaardige 
toegang tot informatie en draagt deze verplichting niet bij aan 
transparantie.

Nee De toezichthouder hecht waarde aan dit voorschrift en EZK kiest er voor deze te handhaven. Voor de 
volledigheid wordt opgemerkt dat uitsluitend nieuwe en gewijzigde overeenkomsten gedeeld hoeven te worden 
in elk jaar. 

35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Overgangsrecht 7 7.2.17 In reactie op de PM ten aanzien van 7.2.17 (overgangsrecht 
methodebesluiten) merkt TenneT op dat voorzien dient te 
worden dat bij een beëindiging van de cross-border leases in 
het randmerengebied van Liander, de overdracht moet leiden 
tot een aanpassing van het tarievenbesluit, omdat het niet valt 
onder artikel 3.8.5 van het ontwerp wetsvoorstel.

Nee De wet biedt hier de mogelijkheid toe met de bepaling dat de geschatte kosten voor uitvoering van taken 
waarmee geen rekening is gehouden in het methodebesluit in het tarievenbesluit kunnen worden betrokken (zie 
nieuw artikel 3.109)
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154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Systeem op zee 3 3.6.1 e.v. TenneT merkt op dat het wetsvoorstel nog geen voorschriften 
bevat ten aanzien van de bekostiging van het systeem op zee. 
TenneT blijft graag in overleg over de mogelijke effecten op 
tarieven voor verschillende groepen van afnemers, de 
mogelijke opties voor de bekostiging van het systeem op zee en 
de aansluiting van derden daar op.

Nee Dit commentaar wordt ter kennisgeving aangenomen. 35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Tarievenbesluit 3 3.8.5, vierde lid TenneT wijst er op dat in dit artikel is bepaald dat ACM bij de 
regulering van transmissiesysteembeheerders kan kiezen voor 
omzet- danwel tariefregulering. TenneT pleit voor het 
vasthouden aan de systematiek in de Elektriciteitswet 1998, die 
omzetregulering voor TenneT verplicht.

Nee Het is aan ACM om te bepalen of zij omzetregulering danwel tariefregulering voor TenneT de meest geschikte 
reguleringsmethode acht. Op grond van Europese regels is de bevoegdheid voor de wetgever om regels te 
stellen binnen het domein van de tariefregulering zeer beperkt. Een recente uitspraak van het Europees Hof van 
Justitie over de omzetting van de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, zaak C-
718/18, Commissie/Duitsland) benadrukt dat de toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de 
berekeningsmethoden voor de tarieven vast te stellen, onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De 
toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de doelen en criteria die in het Europese regelgevingskader zijn 
vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet nader invullen voor de toezichthouder, behoudens enkele 
specifieke situaties waarin de Europese regels daar ruimte voor laten. 

35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Gesloten 
systemen

3 3.2.6 TenneT wijst op het risico dat producenten op gesloten 
systemen compliance vereisten uit Verordening (EU) 2016/631 
vermijden en dat daarmee op termijn minder 
systeemondersteuning van deze partijen dreigt. 

Nee Het is niet toegestaan de inhoud van de verordeningen in te vullen. Deze hebben directe werking. Het is wellicht 
mogelijk om compliance vereisten in methoden en voorwaarden op te nemen.

35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Gesloten 
systemen

3 3.2.6 TenneT merkt op dat onduidelijk blijft wat de gevolgen zijn van 
het verliezen of afstand doen van de ontheffing voor het 
gesloten systeem.

Nee Het verliezen of afstand doen van een erkenning voor een gesloten systeembeheerder betekent dat de 
beheerder/eigenaar van het systeem onderworpen is aan alle verplichtingen die op, in de praktijk, 
distributiesysteembeheerders van toepassing zijn. Dit geldt ook als deze niet is aangewezen, op grond van artikel 
3.2.2, zesde lid van het geconsulteerde wetsvoorstel (nieuwe nummering: 3.1, derde lid). 

35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Systeem op zee 3 3.6.1 e.v. TenneT geeft aan dat hybride elektriciteitsinfrastructuren op 
zee moeten aangemerkt kunnen worden als nationaal 
transmissiesysteem in de zin van de Europese 
elektriciteitsverordeningen (de Verordening en de netwerk 
codes en richtsnoeren) om hybride interconnectie in de 
toekomst mogelijk te maken. 

Nee Het voorliggend wetsvoorstel staat niet in de weg aan het aanmerken van hybride infrastructuren op zee als 
transmissiesysteem.

35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Transporttaak 
elektriciteit

3 3.8.2, derde lid, 
3.4.12

Voor TenneT is het belangrijk dat in lagere regelgeving 
voorschriften komen waarmee zij objectief kan vaststellen 
wanneer er sprake is van onvoldoende capaciteit (en dus 
weigering) en wanneer schaarste moet worden gemanaged 
door de inzet van de in de wet voorziene instrumenten, 
waardoor helder is in welke situaties een financiële vergoeding 
aan de orde is en hoe die wordt bepaald en waarmee een basis 
wordt gelegd voor tariefdifferentiatie in het geval gebruik 
wordt gemaakt van non-firm transportcapaciteit. 

Nee Het voornemen is om deze vraagstukken uit te werken in de lagere regelgeving waarvoor grondslagen zijn 
gelegd in het voorliggend conceptwetsvoorstel.  De lagere regelgeving ligt op dit moment niet ter consultatie 
voor. Dit commentaar wordt te zijner tijd bij de voorbereiding van de lagere regelgeving betrokken. 

35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Definities 1 1.1 en 3.6.1 Ook bij begripsbepalingen in primair nationale context heeft 
TenneT meerdere vraagtekens bij bepaalde keuzes en daarbij 
gemaakte overwegingen. Als voorbeeld: Systeemkoppeling is 
gedefinieerd als een of meer verbindingen tussen systemen 
van verschillende systeembeheerders. Dit begrip 
systeemkoppeling is niet nodig om op te nemen omdat een of 
meer verbindingen tussen systemen van verschillende 
systeembeheerder onder het bereik van het begrip aansluiting 
valt en ook als zodanig behandeld dient te worden.

Nee In het wetsvoorstel wordt een onderscheid gemaakt tussen aansluitingen en systeemkoppelingen. Dit is o.a. 
relevant voor de tariefregulering. Zie ook de artikelsgewijze toelichting op de definitie van "aansluiting". 

35

Pagina 25 van 144



ReactieID

Achternaam Bedrijfsnaam Publicatievorm? Onderwerp Wet - 
Hfd

Wet -
Artikel 
(consultatieversi
e)

Opmerking respondent (samengevat) Aanpassing? [nee], 
[wet], [MvT] of 
[wet en MvT]

Reactie EZK op opmerking respondent Nr

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Investeringsplan 3 3.4.5, 3.4.6, 
3.4.7

TenneT raadt aan ten aanzien van artikel 3.4.5 te overwegen 
om naast windparken ook de ontsluiting van zonneparken en 
wellicht elektriciteitsopslag onderdeel te maken van lid 2 sub e, 
of zelfs alle investeringen op basis van vastgesteld beleid die 
noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de 
Regionale Energie Strategieën.

Nee Investeringen ten behoeve van energieopslag en RES-sen vallen onder het tweede lid, onderdeel a & g. In 
onderdeel e zijn windparken apart benoemd omdat daar specifieke, ruimtelijke programma's voor worden 
opgesteld. 

35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  ATO 3 3.4.11, 3.4.14, 
3.4.16

Volgens TenneT is een wettelijke aansprakelijkheidsregeling 
voor transportonderbrekingen nodig omdat er op dit moment 
onvoldoende juridische duidelijkheid is over bijvoorbeeld de 
risicoverdeling tussen partijen (netbeheerders en aangesloten 
verbruikers en producenten).

Nee
Of en op welke wijze aansprakelijkheid tussen TSB en aangeslotene, DSB en aangeslotene en TSB en DSB’s 
onderling kan worden geregeld in de methoden en voorwaarden zal nader worden onderzocht. Op korte termijn 
kan dit vraagstuk daarom nog niet volledig worden uitgewerkt. Op dit punt is het wetsvoorstel daarom 
ongewijzigd. Wetgeving op dit punt ligt pas in de rede als andere oplossingsmogelijkheden geen soelaas zouden 
bieden.

35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Methodebesluit 3 3.8.3 In een eerder stadium (december 2020) heeft TenneT nog 
enkele verbetersuggesties gedaan aan het ministerie voor  de 
formulering van de voorwaarden uit artikel 3.8.3, vijfde lid. 
Kortheidshalve verwijst TenneT daarnaar.

Nee Op grond van Europese regels is de bevoegdheid voor de wetgever om regels te stellen binnen het domein van 
de tariefregulering zeer beperkt. Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de omzetting van 
de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, zaak C-718/18, Commissie/Duitsland) 
benadrukt dat de toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de berekeningsmethoden voor de tarieven 
vast te stellen, onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de 
doelen en criteria die in het Europese regelgevingskader zijn vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet 
nader invullen voor de toezichthouder, behoudens enkele specifieke situaties waarin de Europese regels daar 
ruimte voor laten. De suggestie kan niet worden overgenomen, gezien deze afbakening van bevoegdheden.

35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Methodebesluit 3 3.8.3 TenneT pleit er voor om bij de keuze voor een periode van een 
reguleringsperiode van 6 een mogelijkheid te creëren voor 
ACM om op verzoek van een systeembeheerder een 
tussentijdse aanpassing te doen voor het  meenemen van 
nieuwe ontwikkelingen.

Nee Op grond van Europese regels is de bevoegdheid voor de wetgever om regels te stellen binnen het domein van 
de tariefregulering zeer beperkt. Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de omzetting van 
de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, zaak C-718/18, Commissie/Duitsland) 
benadrukt dat de toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de berekeningsmethoden voor de tarieven 
vast te stellen, onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de 
doelen en criteria die in het Europese regelgevingskader zijn vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet 
nader invullen voor de toezichthouder, behoudens enkele specifieke situaties waarin de Europese regels daar 
ruimte voor laten. De suggestie kan niet worden overgenomen, gezien deze afbakening van bevoegdheden.

35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Aansluittermijne
n

3 3.4.8 TenneT pleit ervoor dat een zachte norm voor grote 
aansluitingen in de AMvB behouden moet blijven. Voor 
aansluitingen van groter dan 10 MVA zal een uniforme redelijke 
termijn volgens TenneT niet mogelijk zijn omdat dergelijke 
grote aansluitingen op het transmissiesysteem per definitie 
maatwerk zijn. 

Nee Op grond van recente procedures bij het Europees Hof van Justitie en voortschrijdend inzicht ten aanzien van het 
Europees-wettelijk kader is duidelijk geworden dat het vastleggen van (gedifferentieerde) aansluittermijnen 
voor aansluiting op een gas- of elektriciteitssysteem een onafhankelijke bevoegdheid is van de toezichthouder. 
In tegenstelling tot de ontwerpversie van dit wetsvoorstel, zullen de aansluittermijnen zullen daarom worden 
uitgewerkt in zogenaamde methoden en voorwaarden die ACM onder andere goedkeurt op grond van artikel 
5.1.9 (consultatieversie; nieuwe nummering: 3.118).

35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Congestie & 
Flexibiliteit

3 3.6.4 TenneT vraagt om te verduidelijken dat ook aangeslotenen op 
het transmissiesysteem op zee ook kunnen bijdragen om 
congestie (binnen het transmissiesysteem op land) te 
verhelpen. 

Nee Volgens artikel 3.4.15, vijfde lid, van het ontwerpwetsvoorstel (nieuwe nummering: 3.44, eerste lid) moeten 
systeembeheerders elektriciteit- en vermogensdiensten inkopen van alle "in aanmerking komende 
marktdeelnemers". Hier vallen vanzelfsprekend ook aangeslotenen op het systeem op zee onder. Er is geen 
onderbouwing voor een tegenovergestelde lezing van dit voorschrift en specifieke vermelding is dus niet 
noodzakelijk. 

35
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154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Elektriciteitsopsla
g

3 3.3.7, 3.3.8, 
3.3.9

TenneT is van mening dat in het ontwerp wetsvoorstel de 
bepalingen over volledig geïntegreerde netwerkcomponenten 
niet conform de Elektriciteitsrichtlijn (EU) 2019/944 
geïmplementeerd worden. Volgens TenneT kan sprake zijn van 
volledig geïntegreerde netwerkcomponenten (inclusief 
componenten die gebruik maken van een vorm van opslag)  
zonder te zijn onderworpen aan de bepalingen rondom de 
strikte beperkingen aan transmissiesysteembeheerders rond 
opslagfaciliteiten. TenneT verzoekt om bij artikel 3.5.3 tweede 
lid onderdeel a ook te verwijzen naar de volledig geïntegreerde 
netwerkopslagcomponent, dan wel de definitie van volledig 
geïntegreerde netwerkcomponenten zodanig aan te passen dat 
deze conform de begrippen in de Richtlijn ook volledig 
geïntegreerde netwerkopslagcomponenten omvat.

Wet en MvT Het voorschrift is aangepast, onder andere via aanpassing van de definities.  En de Memorie van Toelichting 
verwijst niet langer naar "condensatoren of batterijen" als voorbeelden van opslagfaciliteiten.

35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Elektriciteitsopsla
g

3 3.3.9 TenneT geeft aan dat de artikelen over elektriciteitsopslag niet 
het element van "redelijke kosten", uit de Europese artikelen 
over elektriciteitsopslag  hebben overgenomen. TenneT vindt 
dit een belangrijk criterium om te betrekken bij de 
implementatie.

Wet Artikel 3.3.9 (nieuwe nummering: 3.30), eerste lid, onderdeel c, is aangepast. 35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Tariefregulering 3 3.8.1. e.v. TenneT vraagt om erkenning van het feit dat, naast de tarieven 
die de systeembeheerder in rekening kan brengen voor de 
aansluit- en transporttaak, systeembeheerders kostendekkende 
vergoedingen kunnen vragen voor andere werkzaamheden die 
specifiek voor een partij worden verricht.

Wet Artikel 3.8.1 is hiervoor aangepast (nieuwe nummering: artikel 3.105). 35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Gesloten 
systemen

3 3.2.6 TenneT vraagt om voorwaarden te verbinden aan gesloten 
systemen op transmissieniveau, ter voorkoming van storingen 
van het landelijke transmissiesysteem.

Wet De definitie van "gesloten systeem" is aangepast. Een systeem met een spanningsniveau van meer dan 150 kV 
mag geen gesloten systeem zijn. 

35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Definities 1 1.1 TenneT wijst er op dat de definitie van gesloten systemen per 
abuis beperkt is tot spanningsniveaus "tot maximaal 110 
kilovolt" in plaats van, "tot en met 110 kilovolt". 

Wet De definitie wordt aangepast. 35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Definities 1 1.1 en 1.5 In deze bepaling ontbreken interconnectoren voor elektriciteit 
met derde landen, waardoor het bereik van artikel 1.5 niet 
overeenstemt met de begripsbepaling van "interconnector voor 
elektriciteit met een derde land" in artikel 1.1. Naar de mening 
van TenneT zouden ook interconnectoren voor elektriciteit met 
derde landen moeten worden toegevoegd aan het 
toepassingsbereik van de Energiewet in de exclusieve 
economische zone van Nederland.

Wet De definities en artikel over de EEZ zijn aangepast. 35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Aanwijzing en 
certificering

3 3.3.4 TenneT merkt op dat in het artikel over kruisparticipaties 
(artikel 3.3.4) wordt verwezen naar aandeelhouderschap van 
de TSBs door “de staat”, daar waar 3.3.3 uitgaat van aandelen 
“direct of indirect bij één of meer openbare lichamen”.

Wet De desbetreffende voorschriften zijn aangepast. 35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Vrije aanleg 
aansluiting

3 3.4.9 TenneT is van mening dat deze bepaling voor het realiseren van 
de verbinding die deel uitmaakt van de aansluiting zou moeten 
worden verruimd tot het verwijderen van diezelfde verbinding.

Wet De voorschriften zijn aangepast. 35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Aansluittaak gas 3 3.4.11 Evenwel is TenneT van mening dat het door de aangeslotene 
niet langer voldoen aan de vastgestelde en goedgekeurde 
voorwaarden ook reden zou moeten zijn tot afsluiting.

Wet In het tweede lid is toegevoegd "in ieder geval" om te benadrukken dat er ook andere aanleidingen kunnen zijn 
voor een systeembeheerder om een aansluiting om af te sluiten. In de artikelsgewijze toelichting is dit ook 
toegelicht. 

35
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154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Directe lijn 3 3.2.8 TenneT lijkt het wenselijk dat de ACM ook de bevoegdheid 
krijgt om te beoordelen of het stelsel van verbindingen voldoet 
aan de vereisten om te kwalificeren als een directe lijn.

Wet In overleg met ACM is afgesproken dat de toegevoegde waarde van een dergelijke controle niet opweegt tegen 
de aanzienlijke toezichtslasten die een dergelijke eis met zich zou meebrengen. Hier is bewust niet voor 
gekozen. 

35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Tarievenbesluit 3 3.8.5, vijfde lid TenneT wijst er op dat een verwijzing naar toezichtskosten van 
ACM, als kostenpost die volledig wordt doorberekend in de 
toegestane inkomsten, ontbreekt. 

Wet Op grond van Europese regels is de bevoegdheid voor de wetgever om regels te stellen binnen het domein van 
de tariefregulering zeer beperkt. Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de omzetting van 
de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, zaak C-718/18, Commissie/Duitsland) 
benadrukt dat de toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de berekeningsmethoden voor de tarieven 
vast te stellen, onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de 
doelen en criteria die in het Europese regelgevingskader zijn vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet 
nader invullen voor de toezichthouder, behoudens enkele specifieke situaties waarin de Europese regels daar 
ruimte voor laten. De wetgever kan deze manier van doorberekening van kosten dan ook niet voorschrijven.  

35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Uitvoering, 
toezicht & 
handhaving

5 TenneT is van mening dat niet alleen 'een partij', maar ook een 
systeembeheerder een geschil bij ACM zou moeten kunnen 
starten 

Nee De geschilbeslechtingsmogelijkheid is er voor de afnemer vanwege de monopolistische positie van de 
systeembeheerder. De systeembeheerder heeft de mogelijkheid om de dienst te weigeren of kan het pad naar 
de civiele rechter bewandelen. Het past niet in de (ook) Europees gekozen marktordening om de 
systeembeheerder ook een geschil aanhangig te laten maken.

35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Beurzen 3 3.5.4 TenneT heeft opmerkingen over artikel 3.5.4. - p. 7 Nee Het artikel is vervallen 35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Data 4 TenneT benadrukt nog graag het belang om in de Energiewet of 
onderliggende regelgeving goed te borgen dat alle partijen, ook 
diegenen die geen lid zijn van het Marktfaciliteringsforum, toch 
aan het afsprakenstelsel gebonden zijn.

Nee Het wetsvoorstel legt in H4 verschillende actoren verplichtingen op, onder meer om te zorgen voor uniforme en 
veilige uitwisseling van gegevens. De sectorafspraken (artikel 4.12 consultatieversie; nieuwe nummering: 4.25) 
vormen de nadere invulling van de verschillende normen die de wet stelt, o.a. qua beveiliging, standaardisatie, 
etc. Om gebruik te kunnen maken van dit datastelsel zal ook een derde partij zich logischerwijs aan dergelijke 
(gedrags-) voorschriften moeten houden. 

35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Meten 2, 3 2.6.11, 3.4.11, 
3.5.19 en 3.5.22

Ter waarborging van de systeemstabiliteit vindt TenneT het van 
groot belang dat uit de Energiewet een duidelijke procedure en 
verdeling van verantwoordelijkheden volgt in het geval een 
meetverantwoordelijke failliet zou gaan. (...) Artikel 3.4.11 
biedt hiervoor geen goede oplossing, als onderdelen van een 
mogelijke procedure valt volgens TenneT te denken aan... (zie p 
14 reactie).

Nee In de MvT is hier reeds op ingegaan (par 7.3.5) ; naar het oordeel van EZK zijn suggesties zoals 'operationeel 
overnemen' en 'overdragen naar andere meetverantwoordelijken' in strijd met de beginselen van een 
commerciële metermarkt. De suggestie om de 'failliete operatie' in stand te houden is plausibeler, de MvT licht 
dit ook reeds toe. De wet biedt grondslagen om dit in onderliggende regelgeving verder uit te werken. 

35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Balanceren 2 2.5.1 TenneT heeft opmerkingen t.a.v. artikel 2.5.1. - p. 7 Wet 2.40 (nieuwe nummering) is mede naar aanleiding van de opmerkingen van TenneT aangepast en verduidelijkt.  35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Definities 1 1.1 TenneT wil graag voor de definities aggregeren en BRP 
aansluiten bij EU-definities en op aantal punten verduidelijking. 
- p. 5

Wet De definities zijn aangepast en zoveel mogelijk in lijn met EU-definities. 35
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154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Definities 1 1.1, 3.3.10, 3.5.4 In de begripsbepaling (artikel 1.1) wordt 'elektriciteitsbeurzen' 
gedefinieerd, dit begrip komt verder niet meer terug in het 
ontwerp wetsvoorstel. In artikel 3.3.10 over de activiteiten van 
de infrastructuurgroep wordt verwezen naar 'energiebeurzen' 
en in artikel 3.5.4 wordt de term 'beurs' gebruikt, het is 
onduidelijk hoe deze bijna vergelijkbare termen zich tot elkaar 
verhouden. Inhoudelijk suggereert artikel 3.5.4 dat de TSB op 
een bepaalde manier dient om te gaan met transacties die 
hebben plaatsgevonden op een beurs, namelijk faciliteren. 
Voor transacties, al dan niet gerealiseerd via een beurs, van een 
"balanceringsverantwoordelijke voor elektriciteit" geldt dat 
deze door hen zelf beheerd en verwerkt dienen te worden in 
het "elektriciteitsprogramma", dit omvat geen handelingen van 
de TSB. Als met artikel 3.5.4 beoogd wordt te verwijzen naar de 
interactie tussen Nominated Electricity Markets Operators 
(NEMOs) en de TSB, conform de Verordening (EU) 2015/1222 
(CACM), dan zou dit op een duidelijkere wijze omschreven 
moeten worden. Deze verordening is echter rechtstreeks 
werkend en behoeft geen wettelijke bepalingen in nationale 
wetgeving. Ook artikel 3.5.4 lid 2 is geen specifieke faciliteit 
voor elektriciteitsbeurzen, maar voor alle BRPs zou non-
discriminatoir moeten gelden dat ze kunnen overeenkomen en 
vastleggen dat bij inconsistenties één van de partijen leidend is. 
(p. 6)

Wet Definitie van elektricteitsbeurs  en artikel 3.5.4 zijn vervallen. 35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Balanceren 2 2.2.9 TenneT heeft opmerkingen over artikel 2.2.9. - p. 7 Wet Het artikel is verplaatst (naar 2.40, nieuwe nummering) en aangepast. 35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Balanceren 2 2.3.4 TenneT heeft opmerkingen over artikel 2.3.4. - p. 7 Wet Het artikel is verplaatst (naar 2.40, nieuwe nummering) en aangepast. 35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  GVO's 2 2.2.3, 2.6.9 en 
2.7.3

TenneT heeft opmerkingen over artikelen t.a.v. GVO’s met 
betrekking tot het toezicht op meetbedrijven, conversie en het 
meten van niet-hernieuwbare energie

Wet In het wetsvoorstel worden de toezichthoudende taken voor de ACM op het gebied van meetbedrijven geregeld. 
De ACM gaat zelf over de precieze invulling van hun toezicht. Om die reden is hier bewust geen nadere invulling 
aan gegeven.

De definitie van conversie is vervallen en verwerkt in de relevante artikelteksten (met betrekking tot het openen 
van een rekening en met betrekking tot de vaststelling van de meetinrichting). Daarnaast is de tekst aangepast 
zodat conversie zowel op hernieuwbare als niet-hernieuwbare energie kan zien. Het voorstel om in geval van 
conversie te verplichten de volledige omvang van alle (hernieuwbare én niet-hernieuwbare) ingaande 
energiestromen te meten is overgenomen.

35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Uitvoering, 
toezicht & 
handhaving

5 Verzoek om de voorgenomen wijzigingen in het codesysteem 
te heroverwegen. TenneT ziet geen aanleiding voor de 
wijzigingen. Ook voorziet TenneT uitvoeringsproblemen bij 
doorvoering van de wijzigingen. Het voornaamste probleem is 
dat partijen die actief zijn in de energiesector, anders dan de 
systeembeheerders, na vaststelling of goedkeuring van de 
voorwaarden niet rechtstreeks gebonden zijn aan de door de 
ACM vastgestelde of goedgekeurde voorwaarden

Wet en MvT Het wetsvoorstel zorgt dat het huidige stelsel door kan gaan, met een verduidelijking van de status van de codes. 
Naast duidelijkheid en deugdelijke wetgevingskwaliteit heeft het als concrete verbetering dat ACM geen 
impliciete handhavingstaak bij systeemgebruikers meer heeft. 
Een klant (systeemgebruiker) zonder overeenkomst is geen klant (systeemgebruiker). SB's hebben geen 
onbeperkte aansluit- of transportplicht. SB's hebben de plicht een redelijk aanbod voor (gereguleerde) diensten 
te doen. Een potentiële klant kan een overeenkomst aangaan, of niet. Als de klant de overeenkomst is 
aangegaan is hij ook aan de voorwaarden en methoden gebonden. Materieel vermindert de binding van klant 
aan codes dus niet. Er is voorts geen onderhandelingsruimte over deze voorwaarden en methoden want dit zou 
discriminatie tussen systeemgebruikers impliceren.

35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Overig 6 6.1 [Punten onder het kopje "Hoofdstuk 6: overig", pagina 16] Nee Er is voorzien in een duidelijke en efficiënte regeling. Hierover blijven we met TenneT in overleg. 35
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154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Meten 3 3.4.19a De memorie van toelichting geeft een heel duidelijke 
onderbouwing en toelichting voor slimme meter allocatie en 
daarin wordt ook duidelijk gesteld dat DSB voor deze taak 
interval waarden van de slimme meter moet verwerken. 
TenneT kan zich hierin vinden. In de bepalingen in het ontwerp 
wetsvoorstel is in artikel 3.4.19a de allocatie taak eenduidig 
opgenomen. In dit artikel staat echter niet expliciet dat de DSB 
daartoe interval waarden van de slimme meter collecteert en 
verwerkt, wel wordt daar verwezen naar artikel 4.1. In artikel 
4.1.2.1 wordt balanceren genoemd maar allocatie niet 
expliciet. Moet balancering in artikel 4.1.2.1 gelezen worden als 
"met inbegrip van het allocatie proces"? En is het dan de 
bedoeling dat het allocatie proces ook wordt opgenomen in de 
ministeriele regeling conform artikel 4.1.2.4? Wanneer dat niet 
het geval is, stelt TenneT voor om in artikel 4.1.2.1 'allocatie' 
expliciet op te nemen en dit in de ministeriële regeling 4.1.2.4 
verder uit te werken, of in artikel 3.4.19a separaat op te nemen 
dat het allocatie proces verder uitgewerkt wordt in een 
ministeriële regeling.

Wet en MvT In de opzet van artikel 4.1. was 'alloceren' onder de generieke taak 'beheren van systemen' van H3 gerekend. Dit 
kan inderdaad verwarrend zijn. Artikel 4.1. lid 2 is aangepast. In aanvulling hierop het volgende. Gelet op deze 
opmerking, maar ook de opmerkingen van andere stakeholders, zijn nieuwe artikelen toegevoegd om meer 
duiding/invulling te geven aan de gegevensprocessen die hiermee samenhangen. Ondermeer is nu vastgelegd 
dat dat de TSB/DSB (1) gegevens in zijn register gebruikt tbv het 'balanceren', alsmede dat hij (2) gegevens 
verstrekt tbv 'het uitvoeren van de balanceringsverantwoordelijkheid'. Nadere regels hierover worden 
vastgelegd in onderliggende regelgeving. In aanvulling hierop zijn artikelen 3.4.18 en 3.4.19 (consultatieversie; 
nieuwe nummering: 3.48 en 3.49) aangepast en is daar link gelegd naar de DSB's bij dit proces.

35

154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Definities 1 TenneT benadrukt het belang van een goede aansluiting van 
Europese wet- en regelgeving op nationale wetgeving. TenneT 
verzoekt daarom  geen afwijkende begripsbepalingen te 
hanteren als daarvoor geen nationaal onderscheidende reden 
bestaat en definities uit de verordeningen en Richtlijn zo 
letterlijk mogelijk over te nemen. oa voorbeeld: aggregeren. 
Los van het mogelijke onderscheid dat te maken is tussen 
aggregeren en aggregatie, wordt in de Energiewet 
“aggregeren” opgenomen in de begripsbepaling waarbij alleen 
verwezen wordt naar verkoop. In Richtlijn 2019/944 (hierna: de 
Richtlijn) heeft aggregatie echter ook betrekking op koop. 
Daarentegen wordt in de begripsbepaling ook naar 
“flexibiliteit” verwezen, wat niet eenduidig te interpreteren is. 
Verder:  Balanceringsverantwoordelijke voor elektriciteit: de in 
de Energiewet voorgestelde begripsomschrijving wijkt 
essentieel af van die in de Verordening en de Richtlijn. 
Daarentegen komt de begripsomschrijving in de Europese 
Verordening (EU) 2017/2195: richtsnoeren voor 
elektriciteitsbalancering materieel wel overeen met die uit de 
Verordening en Richtlijn. ook:  Gesloten systeem: in 
Verordening (EU) 2016/1388 is een dergelijk 'particulier net' als 
gesloten distributiesysteem gedefinieerd. Zo wordt het ook in 
de Richtlijn en in enkele Europese verordeningen gebruikt. Het 
voornemen om in de Energiewet een gesloten 
distributiesysteem te verbreden naar gesloten systeem creëert 
onduidelijkheid van de reikwijdte van het begrip. Bovendien 
sluit het gekozen maximale spanningsniveau niet aan bij de 
Nederlandse transmissie- en distributiesystemen.

Wet Ten opzichte van de consultatieversie zijn meer definities in lijn met de Europese definities geformuleerd. 35
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154697 Nikkels TenneT TSO B.V. Openbaar, met naam  Data 4 In hoofdstuk 4 worden 'gegevens' zo aangeduid dat ook de 
"systeem-gerelateerde gegevens" (alles wat op grond van 
Netcode hoofdstuk 10 en hoofdstuk 13 en daarmee op grond 
van de Verordeningen (EU) 2017/2195 (GL EB) en Verordening 
(EU) 2017/1485 (GL SO) met elkaar wordt uitgewisseld) er ook 
onder vallen. Deze systeem-gerelateerde gegevens vallen 
echter buiten de scope van het afsprakenstelsel.

wet Wetteksten zijn in licht van deze opmerking opnieuw bekeken en op onderdelen aangepast. Volgende is van 
belang: (1) TSB heeft taak om specifieke verordeningen uit te voeren, logischerwijs maakt hij daarbij gebruik van 
gegevens die binnen de scope van hoofdstuk 4 vallen; (2) dit punt is nu duidelijker vastgelegd in hoofdstuk 4: de 
TSB gebruikt gegevens uit zijn register voor uitvoering taken, dat is incl. taken vanuit verordeningen. (3) 
relevantie van sectorafspraken lijkt op dit punt inderdaad beperkt, maar dit wordt verder aan de TSB 
overgelaten; wetsvoorstel schrijft op dit punt niets dwingends voor (zie artikel 4.12 consultatieversie; nieuwe 
nummering: 4.25).

35

154699 Adema CoRenew Openbaar, met naam Energiegemeensc
happen 

2.2.15 Onder de huidige Elektriciteitswet is het op grond van artikel 
95a, lid 2, sub a, mogelijk om zonder vergunning elektriciteit te 
leveren welke is opgewekt met een installatie die door de 
energiegemeenschap (voor rekening en risico van de afnemer 
tezamen met andere afnemers) in
werking wordt gehouden en de afnemer(s) de geleverde 
elektriciteit verbruiken. De wijze waarop dit nu is opgenomen 
in het wetsvoorstel (artikel 2.2.15 tweede lid onderdelen a en 
b) geeft een significante beperking voor 
energiegemeenschappen welke onwenselijk en onnodig is.

Wet Dit artikel is aangepast, waarbij ook de positie van energiegemeenschappen is meegenomen. 31

154700 de Jong Natuur  &  
Milieu

Openbaar, met naam  Experimenteerrui
mte

n.v.t. De minister zou op zijn minst een voorstel voor een 
experimenteerregeling gericht op het bespoedigen van de 
energietransitie moeten voorleggen

MvT Experimenteren kan op basis van de CHW en straks de Omgevingswet. Daarnaast biedt het wettelijk kader veel 
meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Overwogen is om daarnaast een experimenteerbepaling in het 
wetsvoorstel op te nemen. Deze zou een exacte kopie worden van de bepaling in de CHW en biedt daarmee 
geen meerwaarde, omdat dit wettelijk dus al geregeld is. 

36

154700 de Jong Natuur  &  
Milieu

Openbaar, met naam  Warmte ook in 
Energiewet

n.v.t Gelet op geïntegreerd energiesysteem er uitwisselingen tussen 
elektriciteit, warmte en gas moet ook  warmte een meer 
prominente hebben in de energiewet.

MvT Er is op dit moment voor gekozen om de Warmtewet apart van elektriciteit en gas te regelen. Warmte is zodanig 
anders gereguleerd, vanwege de lokale systemen, dat samenvoeging op dit moment geen meerwaarde heeft. In 
de toelichting is verder uitgelegd waarom er niet voor samenvoeging is gekozen.

36

154700 de Jong Natuur  &  
Milieu

Openbaar, met naam  Elektriciteitsopsla
g

3 3.3.7 Er moet een duidelijk afwegingskader in de energiewet worden 
opgenomen dat aangeeft op welke wijze investeringen in 
opslag gerealiseerd kunnen worden

Nee De kaders voor dit afwegingskader staan in de artikelen 3.3.7 e.v. (nieuwe nummering: 3.28 e.v.) en vloeien 
voort uit artikelen in de Elektriciteitsrichtlijn. Deze kaders kunnen in enige mate worden aangescherpt in de 
lagere regelgeving maar niet worden gewijzigd. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat, wanneer 
systeembeheerders investeringen zouden (mogen) doen in energieopslag, zij hiervoor vergoed zouden worden 
via de tariefregulering.

36

154700 de Jong Natuur  &  
Milieu

Openbaar, met naam  Voorinvesteringe
n

3 3.4.5 e.v., 3.8.3 Naast efficiëntie zouden investeringen ook getoetst moeten 
worden op hun potentiële dienstbaarheid aan de 
energietransitie om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Nee Op grond van Europese regels is de bevoegdheid voor de wetgever om regels te stellen binnen het domein van 
de tariefregulering bovendien zeer beperkt. Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de 
omzetting van de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, zaak C-718/18, 
Commissie/Duitsland) benadrukt dat de toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de 
berekeningsmethoden voor de tarieven vast te stellen, onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De 
toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de doelen en criteria die in het Europese regelgevingskader zijn 
vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet nader invullen voor de toezichthouder, behoudens enkele 
specifieke situaties waarin de Europese regels daar ruimte voor laten. De wetgever kan niet voorschrijven op 
welke criteria de toezichthouder investeringen voor vergoeding moet toetsen.

36

Pagina 31 van 144



ReactieID

Achternaam Bedrijfsnaam Publicatievorm? Onderwerp Wet - 
Hfd

Wet -
Artikel 
(consultatieversi
e)

Opmerking respondent (samengevat) Aanpassing? [nee], 
[wet], [MvT] of 
[wet en MvT]

Reactie EZK op opmerking respondent Nr

154700 de Jong Natuur  &  
Milieu

Openbaar, met naam  Voorinvesteringe
n

3 3.4.5 e.v., 3.8.3 De consultatieversie van de Energiewet bevat onvoldoende 
aanknopingspunten om proactief investeren door 
netbeheerders te bespoedigen. 

Nee Het voorliggend wetsvoorstel staat, net als de huidige Elektriciteitswet 1998, anticiperend investeren niet in de 
weg. Op grond van Europese regels is de bevoegdheid voor de wetgever om regels te stellen binnen het domein 
van de tariefregulering bovendien zeer beperkt. Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de 
omzetting van de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, zaak C-718/18, 
Commissie/Duitsland) benadrukt dat de toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de 
berekeningsmethoden voor de tarieven vast te stellen, onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De 
toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de doelen en criteria die in het Europese regelgevingskader zijn 
vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet nader invullen voor de toezichthouder, behoudens enkele 
specifieke situaties waarin de Europese regels daar ruimte voor laten. Daarnaast wordt opgemerkt dat de ACM 
in voorbereiding op het nieuwe methodebesluit voor distributiesysteembeheerders parallel aan de 
voorbereidingen van deze wet heeft onderzocht in welke mate het noodzakelijk en wenselijk is om aanpassingen 
te doen in de reguleringsmethode om meer anticiperende investeringen uit te lokken. De ACM heeft een aantal 
concrete aanpassingen van de reguleringsmethode voorgelegd aan stakeholders. Deze aanpassingen zijn tot nu 
toe nog niet doorgevoerd, omdat breed draagvlak bij de stakeholders vooralsnog ontbrak en DSB’s hebben 
aangegeven dat de regulering voor hen niet in de weg staat aan anticiperende investeringen. 

36

154700 de Jong Natuur  &  
Milieu

Openbaar, met naam  Tarievenstructuu
r

3 3.8.2 Wij pleiten voor het opnemen van de mogelijkheid in de 
energiewet om locatieafhankelijk in beperkte mate te 
differentiëren in de transporttarieven van grote opwekkers en 
verbruikers.

Nee Op grond van Europese regels is de bevoegdheid voor de wetgever om regels te stellen binnen het domein van 
de tariefregulering zeer beperkt. Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de omzetting van 
de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, zaak C-718/18, Commissie/Duitsland) 
benadrukt dat de toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de berekeningsmethoden voor de tarieven 
vast te stellen, onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de 
doelen en criteria die in het Europese regelgevingskader zijn vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet 
nader invullen voor de toezichthouder, behoudens enkele specifieke situaties waarin de Europese regels daar 
ruimte voor laten. De wetgever kan een dergelijke tariefstructuur dus niet voorschrijven.

36

154700 de Jong Natuur  &  
Milieu

Openbaar, met naam  Leveringsvergun
ning

2 2.2.15 Energiegemeenschappen zouden ook op het primaire 
allocatiepunt actief moeten kunnen zijn.

Wet en MvT Is aangepast 36

154700 de Jong Natuur  &  
Milieu

Openbaar, met naam  Trage voortgang 
energiewetgevin
g

n.v.t Wij zouden graag zien dat er wordt nagedacht over hoe 
dergelijke wetgeving sneller geactualiseerd en behandeld kan 
worden.

Wet Een wetgevingsproces doorloopt vele verplichte stappen, die noodzakelijk zijn om tot een deugdelijk 
wetsvoorstel te komen. Wat we wel hebben gedaan is veel in lagere regelgeving verder uitwerken. Lagere 
regelgeving is makkelijker en sneller aanpasbaar, zodat we kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen.

36

154705

Olsthoorn FME

Openbaar, met naam  experimenten 6 Technologisch is er al ontzettend veel mogelijk, maar het 
gebruik van deze technologie wordt soms belemmerd door 
geldende wet- en regelgeving. Deze energiewet ondervangt 
een deel van deze barrières, maar in een transitie is het 
belangrijk om een open blik te houden en de mogelijkheid te 
bieden om te experimenteren met nieuwe toepassingen van 
technologie. FME beveelt aan een nieuwe 
experimenteerregeling uit te werken

MvT Experimenteren kan op basis van de CHW en straks de Omgevingswet. Daarnaast biedt het wettelijk kader veel 
meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Overwogen is om daarnaast een experimenteerbepaling in het 
wetsvoorstel op te nemen. Deze zou een exacte kopie worden van de bepaling in de CHW en biedt daarmee 
geen meerwaarde, omdat dit wettelijk dus al geregeld is. 

37

154705

Olsthoorn

FME Openbaar, met naam  Elektriciteitsopsla
g

3 3.3.8 Opslag taak van de markt. Toepassingen denkbaar die lastig in 
marktmechanisme te vatten zijn. Terecht dat artikel 3.3.8 is 
opgenomen. Behoefte aan meer duidelijkheid over beoordeling 
van de ontheffingsmogelijkheid en criteria. 

Nee Bij algemene maatregel van bestuur wordt de definitie van een VGNOC nader ingekaderd. 37

154705

Olsthoorn

FME Openbaar, met naam  Elektriciteitsopsla
g

3 3.3.9 Graag gezien dat artikel 3.3.9 verder uitgewerkt wordt: welke 
inspanning moet een systeembeheerder doen om aan te tonen 
dat marktpartijen dat niet kunnen, of welke kosten 
maatschappelijk aanvaardbaar zijn. 

Nee Dit wordt nader uitgewerkt bij algemene maatregel van bestuur, op grond van het vierde lid van artikel 3.3.9 
(nieuwe nummering: 3.30).

37

154705

Olsthoorn

FME Openbaar, met naam  Elektriciteitsopsla
g

3 3.8 Energieopslagsystemen met een zelfstandige aansluiting, of 
opslagsystemen bij duurzame opwekking worden gezien als 
consumptie, en worden ook op die manier aansluit- en 
transportkosten toegerekend. Bij het leveren van 
systeemdiensten leidt dit tot tegenstrijdige prikkels.  Energy 
Storage NL pleit om in de wet een bepaling op te nemen die 
partijen verplicht de tegenstrijdigheid bij 
energieopslagsystemen op te lossen.

Nee De tariefregulering is gebaseerd op de principes van kosten-reflectiviteit en non-discriminatie. Daarbij wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen verschillende typen activiteit die plaatsvindt "achter de meter" van een 
aangeslotene. Slechts is relevant in welke mate het systeem wordt belast of om welke reden (bijvoorbeeld het 
aanbieden van systeemdiensten). Een bijzondere positie voor "energieopslagsystemen" ligt daarom niet voor de 
hand. 

37
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154705

Olsthoorn

FME Openbaar, met naam  Congestie & 
Flexibiliteit

3 3.4.15 Mogelijkheid om elektriciteits- en vermogensdiensten in te 
kopen als structureel alternatief voor systeemuitbreiding is een 
goede ontwikkeling. Sturing vanuit de overheid blijft  
noodzakelijk. In sommige buurlanden (Duitsland, België, VK) 
zijn energieopslagsystemen deels vrijgesteld. Kans op ongelijk 
speelveld.

Nee Deze reactie wordt ter kennisgeving aangenomen. 37

154705

Olsthoorn FME

Openbaar, met naam  Definities 1 1.1 pleiten ervoor om in de energiewet ook expliciet een definitie 
voor energieopslag in het elektriciteitssysteem op te nemen

Wet In het wetsvoorstel is in artikel 1.1 een definitie van het opslaan van elektriciteit opgenomen. 37

154705 Olsthoorn FME Openbaar, met naam  GvO 2 2.7.3 t/m 2.7.7 Bij respondent is vraag gerezen wat er met een GvO gebeurt op 
het moment dat de energie wordt opgeslagen. Respondent 
stelt dat het wenselijk is om ook GvO’s te verstrekken op 
energie die direct na opwekking uit duurzame bron opgeslagen 
wordt.

Wet De definitie van conversie is vervallen en verwerkt in de relevante artikelteksten (met betrekking tot het openen 
van een rekening en met betrekking tot de vaststelling van de meetinrichting). Daarnaast is de tekst aangepast 
zodat conversie zowel op hernieuwbare als niet-hernieuwbare energie kan zien. Een garantie van oorsprong 
wordt verstrekt wanneer kan worden aangetoond dat hernieuwbare energie is geproduceerd (zie artikel 2.7.4, 
derde lid, consultatieversie). Het is daarvoor niet relevant of de energie direct na productie wordt opgeslagen.

37

154705

Olsthoorn FME

Openbaar, met naam  Definities 1 1.1 conversie gedefinieerd is als omzetting van energie uit 
hernieuwbare bronnen in een andere vorm van energie uit 
hernieuwbare bronnen. FME wijst het ministerie erop dat deze 
terminologie in de industrie niet uitsluitend voor omzetting van 
energie uit hernieuwbare bronnen wordt gebruikt. De keuze 
voor deze definitie leidt in de praktijk mogelijk tot 
begripsverwarring.

Wet De definitie is in het wetsvoorstel vervallen. 37

154705

Olsthoorn FME

Openbaar, met naam  waterstof 6 FME pleit ervoor om het regulerend kader rond waterstof te 
laten volgen op de behoefte uit de markt. Bestaande regulering 
mag innovatieve toepassingen van waterstof niet in de weg 
staan. Veel vrijheden voor experimenten, waarvan de 
uitkomsten kunnen worden toegepast in regulering.

Nee Huidige en toekomstige regelgeving voor marktactiviteiten zoals elektrolyse is vooral gericht op het stimuleren 
en opschalen hiervan. Hierbij is oog voor verschillende modaliteiten waarbinnen deze activiteiten worden 
uitgevoerd.

37

154705

Olsthoorn FME

Openbaar, met naam  data 5 5.1 FME vraagt aan de hand van art 59 v/d Elektriciteitsverordening 
en de aangekondigde AMvB aandacht voor het 
monitoringsproces voor de ontwikkeling van slimme 
netwerken. Hierbij wordt er op gewezen dat de slimme meters 
niet het enige middel is om relevante data te verzamelen; ook 
de componenten van het elektriciteitsnet kunnen uitgerust 
worden met slimme sensoren. FME verstrekt t.a.v. de 
monitoring graag meer informatie. 

Nee Bij de inhoudelijk voorbereiding van de AMvB wordt graag gebruik gemaakt van dit aanbod tot het verstrekken 
van kennis en expertise. 

37

154723

Leliefeld Shell Nederland

Openbaar, met naam  experimenten 6 nvt experimenteerruimte nooit mogelijk of daadwerkelijk in de 
weg mag staan van de huidige en toekomstige commerciële 
activiteiten. Omdat de energietransitie in feite een verschuiving 
van paradigma is, is het in dit stadium moeilijk om aan te geven 
welke specifieke activiteiten in aanmerking komen voor 
‘experimenten’. Temeer daar innovatieve projecten vaak een 
lange aanlooptijd hebben om winstgevend te worden, dient de 
nodige voorzichtigheid in het toekennen van 
experimenteerruimte in acht genomen te worden. Daarom 
alleen experimenteerruimte onder bepaalde voorwaarden. 

MvT Experimenteren kan op basis van de CHW en straks de Omgevingswet. Daarnaast biedt het wettelijk kader veel 
meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Overwogen is om daarnaast een experimenteerbepaling in het 
wetsvoorstel op te nemen. Deze zou een exacte kopie worden van de bepaling in de CHW en biedt daarmee 
geen meerwaarde, omdat dit wettelijk dus al geregeld is. 

38
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154723

Leliefeld

Shell Nederland Openbaar, met naam  Elektriciteitsopsla
g

3 3.3.7 Zorgen over de implementatie van artikel 3.3.7 en in welke 
gevallen ACM dispensatie kan verlenen. Shell Nederland noemt 
drie specifieke punten: meer specifieke definitie van VGNOC is 
nodig, versterking van de toets van commerciële interesse is 
nodig en binnen twee jaar na inwerkingtreding wet moet de 
definitie van VGNOC geëvalueerd worden. 

Nee Bij algemene maatregel van bestuur wordt de definitie van een VGNOC nader ingekaderd. Daarbij zal geen 
verplichting worden opgenomen om binnen twee jaar de definitie opnieuw te herzien maar wel zal door ACM 
gemonitord worden welke componenten voor ontheffing worden aangedragen bij haar onder de grondslag van 
dit artikel. Als er signalen zijn dat de definitie leidt tot té brede toepassing, zal aanpassing van de AMvB worden 
overwogen. Voorts: de verplichting om te testen of een investering in opslag ook door de markt gedaan kan 
worden is bij VGNOC's niet aan de orde: het gaat om opslagcomponenten die een systeemfunctie bieden. Hier 
lijkt verwarring te zijn met artikel 3.3.9 (nieuwe nummering in UHT-versie: 3.30). 

38

154723

Leliefeld

Shell Nederland Openbaar, met naam  Volumecorrectier
egeling energie-
intensieve 
industrie

3 3.8.2, derde lid Vervallen van volumecorrectieregeling heeft een negatieve 
impact op de elektrificatie van de industrie.

Nee Op grond van Europese regels is de bevoegdheid voor de wetgever om regels te stellen binnen het domein van 
de tariefregulering zeer beperkt. Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de omzetting van 
de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, zaak C-718/18, Commissie/Duitsland) 
benadrukt dat de toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de berekeningsmethoden voor de tarieven 
vast te stellen, onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de 
doelen en criteria die in het Europese regelgevingskader zijn vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet 
nader invullen voor de toezichthouder, behoudens enkele specifieke situaties waarin de Europese regels daar 
ruimte voor laten. Naar aanleiding van deze uitspraak van het Hof van Justitie is gekozen om de 
volumecorrectieregeling niet op te nemen in de Energiewet (of daarop gebaseerde lagere regelgeving). Het is 
aan de toezichthouder om in de toekomst te beoordelen of een dergelijke regeling in de tariefstructuren 
(methoden en voorwaarden voor tarieven) wordt opgenomen.

38

154723

Leliefeld

Shell Nederland Openbaar, met naam  Tariefregulering 3 3.8.2 Door de invoering van vrijstellingen van nettarieven voor CO2-
neutrale flexibele opwekkingscapaciteit kunnen aanzienlijke 
kosten voor netversterking worden vermeden. Naast andere 
groene flexibel regelvermogen, zouden deze 
uitzonderingsgrond overwogen dienen te worden voor hybride 
e-boilers en voor electrolysers.

Nee In dit wetsvoorstel is gekozen om de structuur van de tarieven van systeembeheerders niet op wettelijk niveau 
vast te leggen maar in een algemene maatregel van bestuur die op grond van artikel 3.8.2 (nieuwe nummering: 
3.106), derde lid, kan worden vastgesteld. Deze reactie raakt dus de inhoud van deze nog op te stellen algemene 
maatregel van bestuur. Deze ligt op dit moment niet ter consultatie voor. Dit commentaar wordt te zijner tijd bij 
de voorbereiding van de lagere regelgeving betrokken. 

38

154723

Leliefeld

Shell Nederland Openbaar, met naam  Transporttaak 
elektriciteit

3 3.4.14 Shell pleit er voor om ‘un firm’ aansluitovereenkomsten alleen 
toe te staan onder uitzonderlijke omstandigheden en voor een 
beperkte tijd, met uitzicht op een ‘firm’ agreement.

Nee Er is geen noodzaak om de mogelijkheden voor aansluit- en transportcontracten met onderbreekbare capaciteit 
in de tijd te beperken. De mogelijkheid om dergelijke contracten te sluiten is vrijwillig en bestaat náást het recht 
op een volledig, niet-onderbreekbaar aansluit- en transportcontract

38

154723

Leliefeld

Shell Nederland Openbaar, met naam  Congestie & 
Flexibiliteit

3 3.4.15 Shell geeft aan dat zij de bepaling in de Energiewet 1.0 om een 
grotere mate van transparantie bij congestie te waarborgen, 
zeer te waarderen.

Nee Dit commentaar wordt ter kennisgeving aangenomen. 38

154723

Leliefeld

Shell Nederland Openbaar, met naam  Voorinvesteringe
n

3 3.4.5 e.v., 3.8.3 Shell stelt voor netbeheerders in staat stellen te investeren in 
netversterkingen, ongehinderd door de beperkingen die 
voortvloeien uit de gemeenschappelijke benchmarking in de 
ACM-regelgevingsmethode om de tarieven vast te stellen.

Nee Het voorliggend wetsvoorstel staat, net als de huidige Elektriciteitswet 1998, anticiperend investeren niet in de 
weg. Op grond van Europese regels is de bevoegdheid voor de wetgever om regels te stellen binnen het domein 
van de tariefregulering bovendien zeer beperkt. Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de 
omzetting van de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, zaak C-718/18, 
Commissie/Duitsland) benadrukt dat de toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de 
berekeningsmethoden voor de tarieven vast te stellen, onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De 
toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de doelen en criteria die in het Europese regelgevingskader zijn 
vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet nader invullen voor de toezichthouder, behoudens enkele 
specifieke situaties waarin de Europese regels daar ruimte voor laten. Daarnaast wordt opgemerkt dat de ACM 
in voorbereiding op het nieuwe methodebesluit voor distributiesysteembeheerders parallel aan de 
voorbereidingen van deze wet heeft onderzocht in welke mate het noodzakelijk en wenselijk is om aanpassingen 
te doen in de reguleringsmethode om meer anticiperende investeringen uit te lokken. De ACM heeft een aantal 
concrete aanpassingen van de reguleringsmethode voorgelegd aan stakeholders. Deze aanpassingen zijn tot nu 
toe nog niet doorgevoerd, omdat breed draagvlak bij de stakeholders vooralsnog ontbrak en DSB’s hebben 
aangegeven dat de regulering voor hen niet in de weg staat aan anticiperende investeringen. 

38

154723

Leliefeld Shell Nederland

Openbaar, met naam  switchen 2 Wij achten het wenselijk dat voor consumenten de wissel en 
afkoelperiode met elkaar zijn afgestemd, zodat dit ook voor 
leveranciers realiseerbaar is.

Nee Dit zijn 2 verschillende dingen. De afkoelperiode gaat pas in als het contract gaat lopen. Het contract gaat pas 
lopen als de wissel is afgerond. 

38

154723
Leliefeld Shell Nederland

Openbaar, met naam  leveranciersverg
unning

7 7.2.15 Overgangsrecht vergunning, wat betekent onmiddellijk? Nee Alle tijdstippen voorafgaand aan inwerkingtreding van het wetsvoorstel. 38
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154723

Leliefeld Shell Nederland

Openbaar, met naam  meten Respondent geeft aan dat een duidelijk omschreven tijdspunt 
voor uitrol slimme meter maakt dat deelmarkten 
concurrerender worden en ontwikkelingen van innovatieve 
oplossingen worden ondersteund

Nee Het belang van de uitrol van de slimme meter wordt onderschreven. In de wetteksten (incl. overgangsrecht) is 
aangenomen dat de grootschalige uitrol van slimme meters bij de inwerkintreding van de Energiewet is 
afgerond. Artikel 7.2.4. (consultatieversie; nieuwe nummering: 7.28) geeft nog wel overgangsrecht. 

38

154723

Leliefeld Shell Nederland

Openbaar, met naam  Laadpalen 2 2.1.1 Respondent doet onder kopje 'meerdere leveranciers op een 
meter' enkele verbetervoorstellen, waaronder (1) de Charge 
Point Operation inrichting als volwaardig meterpunt, (2) 
erkenning van de 'levering van elektriciteit aan mobiele 
eindafnemers', (3) voorkomen van plaatsing 'dubbele' meters 
(en kosten) en (4) het voorkomen van dubbele belasting bij 
opslag / levering aan mobiele eindgebruikers.

Nee Zoals reeds toegelicht in de consultatieversie van de memorie van toelichting (MvT), legt  het wetsvoorstel de 
koppeling  tussen energiesysteem en de opkomende laadinfrastructuur voor elektrische auto's. Ten aanzien van 
opmerking 1 en 3:  het wetsvoorstel beoogt (reeds) ruimte te creëren voor de inzet van 'alternatieve meters' 
(zoals meters in laadpalen) zodat extra kosten worden voorkomen. Zie ook p. 118 MvT (consultatieversie). Naar 
aanleiding van de consultatiereacties zijn in H4 v/h wetsvoorstel wel enkele aanvullingen gemaakt, o.a. dat een 
'partij die op een ander punt dan het overdrachtspunt meet' verplicht kan worden om specifieke gegevens aan 
te leveren aan de systeembeheerder. Hierbij is de laadpaal op een additioneel allocatiepunt het meest 
prominente voorbeeld. Voor opmerking 2 geldt dat dit buiten de scope van de Energiewet valt. De levering van 
energie vindt plaats aan de laadpaalbeheerder (als aangeslotene), de wet ziet niet op het verdere gebruik van 
deze energie. Ook voor opmerking 4 geldt dat dit buiten de scope van de Energiewet valt: dit valt onder de 
belastingwetgeving. 

38

154723
Leliefeld Shell Nederland

Openbaar, met naam  opslag dubbele belasting bij opslag moet worden verwijderd Nee Dit valt buiten de scope van dit wetsvoorstel. Het ministerie van Financiën is hiermee bezig. 38

154723

Leliefeld Shell Nederland

Openbaar, met naam  waterstof Om lange termijn zekerheid te bieden aan zowel de eigenaren 
van de netwerken over vergoeding van de investeringskosten, 
als aan de netgebruikers over de levering en kosten van de 
transportdienst, is een stevig reguleringskader nodig. Taak aan 
netbeheerders is alleen mogelijk als wordt aangesloten bij de 
ontbundelingsprincipers. Toepassingsbereik en duur dienen 
beperkt te zijn.  Aangegeven wordt wat de leidende principes 
zijn bijvoorbeeld voor tariefregulering. 

Nee De Energiewet zal nog geen kader bevatten voor de regulering van het landelijk waterstoftransportnet. Wel 
wordt er momenteel door het ministerie van EZK gekeken welke regels voor de korte- en middellang termijn 
gewenst zijn rondom de ontwikkeling en beheer van het transportnet (zie Kst 32813-756). Hierbij komen ook de 
thema's toegang, ontvlechting en tarifering aan bod. Over de ontwikkeling van dit kader zal met potentiële 
vroege gebruikers in gesprek worden gegaan.

38

154723

Leliefeld

Shell Nederland Openbaar, met naam  Congestie & 
Flexibiliteit

3 3.4.15 Shell geeft aan dat het een goede stap is dat de netbeheerders 
op marktgerichte, niet-discriminerende en transparante wijze 
opslag, flexibiliteit en nevendiensten moet aanbieden. Shell 
pleit er voor deze bepalingen moeten worden uitgebreid tot 
het beheer van de redispatching.

Nee In het voorliggend conceptwetsvoorstel is dit al het geval. Artikel 3.4.15, tweede lid, (nieuwe nummering UHT-
versie: 3.44) van het conceptwetsvoorstel verklaart deze randvoorwaarden op gelijke wijze van toepassing op 
"redispatch". Zie ook artikelsgewijze toelichting onder het kopje “Congestie voor elektriciteit en gas en 
congestiebeheer”. 

38

154725 Openbaar, anoniem Infrastructuurgro
ep

3 3.3 (Titel) Respondent bv meent dat het ongepast is dat sommige 
distributiesysteembeheerders dochtermaatschappijen hebben 
die in het niet-gereguleerde deel van de markt opereren. 

Nee Het belang van concurrentieverstoring door aan systeembeheerders gelieerde ondernemingen wordt 
onderkend. Vandaar dat in dit wetsvoorstel, net als in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet een limitatieve set 
toegestane activiteiten en handelingen wordt opgesomd voor deze ondernemingen. Met deze afbakening van 
de activiteiten van infrastructuurbedrijven waarmee systeembeheerders in een groep zitten is er enerzijds oog 
voor synergievoordelen en het nuttig hergebruik van kennis en ervaring en anderzijds voor het belang dat 
marktpartijen hebben bij een duidelijke en beperkte rol voor infrastructuurbedrijven.

39

154725 Openbaar, anoniem Aansluittermijne
n

3 3.4.10 Respondent pleit voor ambitieuze termijnen voor aansluiting 
van marktpartijen door netbeheerders (zowel wat betreft het 
versturen van de offerte voor een aansluiting, de realisatie van 
de aansluiting en het beschikbaar stellen van het verzochte 
transportvolume).

Nee Op grond van recente procedures bij het Europees Hof van Justitie en voortschrijdend inzicht ten aanzien van het 
Europees-wettelijk kader is duidelijk geworden dat het vastleggen van (gedifferentieerde) aansluittermijnen 
voor aansluiting op een gas- of elektriciteitssysteem een onafhankelijke bevoegdheid is van de toezichthouder. 
In tegenstelling tot de ontwerpversie van dit wetsvoorstel, zullen de aansluittermijnen zullen daarom worden 
uitgewerkt in zogenaamde methoden en voorwaarden die ACM onder andere goedkeurt op grond van artikel 
5.1.9 (nieuwe nummering: 3.118).

39

154725 Openbaar, anoniem Aansluittaak 
elektriciteit, 
transporttaak 
elektriciteit

3 3.4.8 Respondent bv pleit voor het samenvoegen van het recht op 
aansluiting en transport. 

Nee In de praktijk zullen de twee vaak parallel aangevraagd en toegekend worden, net als nu de praktijk is. Het 
bestaand onderscheid in de wet tussen het aansluit- en het transportrecht staat daar op geen enkele wijze aan in 
de weg. Een onderscheid tussen aansluiting en transporteren heeft echter extra toegevoegde waarde voor 
nieuwe producenten, nu systeembeheerders voor elektriciteit kampen met transportschaarste. 
Systeembeheerders worden zo in staat gesteld om marktpartijen transportcapaciteit onder andere voorwaarden 
aan te bieden, zoals de voorwaarde van onderbreekbaarheid. Het maakt bovendien duidelijk dat het recht op 
transport - en beschikken over een aansluiting - zelfstandig geen recht op transport behelst. 

39
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154725 Openbaar, anoniem Tarievenstructuu
r

3 3.8 e.v. Respondent bv vindt dat in de tarievensystematiek ook de 
voordelen van decentrale invoeding moeten worden 
meegenomen en dat deze meer gekoppeld moet worden aan 
de mate van belasting van het elektriciteitsnetwerk.

Nee De effecten van decentrale invoeding op de kosten van het elektriciteitsnet zijn niet eenduidig. Op korte termijn 
is helder dat invoeding op decentrale systemen juist vraagt om extra investeringen van netbeheerders en 
daardoor meer kosten. Invoering van meer dynamische nettarieven, gekoppeld aan de mate van belasting van 
(delen van) het elektriciteitssysteem  is op grond van artikel 18 van Verordening 2019/943 aan de 
toezichthouder.

39

154725 Openbaar, anoniem Salderingsregelin
g

2 2,2,24 Respondent bv merkt op dat in de wet wordt uitgegaan van 
beëindiging van de salderingsregeling maar het de vraag is of 
het wetsvoorstel ter afbouw/ beëindiging van het salderen 
door een volgende regering nog wordt behandeld.

Nee Het wetsvoorstel “Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter 
uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers” is controversieel verklaard. Zodra er 
een nieuw regeerakkoord is, zal duidelijk zijn hoe daarmee verder gegaan wordt. Het wetsvoorstel Energiewet 
zal uiteindelijk de bepalingen gaan bevatten van het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling zoals het luidt als 
het aangenomen wordt.

39

154725 Openbaar, anoniem Overig 3 3.3.4 Respondent bv geeft aan dat de mogelijkheid van 
kruisparticipaties nieuw en onwenselijk is. Ook merkt 
Greenproc v op dat de verwijzing naar Richtlijn 2019/944 niet 
klopt.

Wet De mogelijkheid van kruisparticipatie in transmissiesysteembeheerders is niet nieuw maar is opgenomen in het 
wetsvoorstel Voortgang Energietransitie, welke in 2018 is aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Voor 
de onderbouwing van  dit wetsvoorstel wordt verwezen naar de toelichting bij het voorgenoemde wetsvoorstel 
(Kamerstukken 2016-2017, 34 627, nr. 2). De verwijzing naar de Richtlijn is aangepast.

39

154728 Openbaar, anoniem werkwijze 
ministerie

alle N.v.t. Twijfel of lagere regelgeving op tijd af is. Werk dus intensiever 
samen met sector

Nee De lagere regelgeving heeft prioriteit. Daarbij vinden we de inbreng van de sector zeer waardevol. 40

154728 Openbaar, anoniem Detailniveau wet 
en onderliggende 
regelgeving

alle N.v.t. Stel bij en krachtens wet kaders, waarbinnen sector (eventueel 
met goedkeuring van ACM) onderling afspraken maakt. Neem 
in wet uitgangsprincipes op over balans tussen details (niet bij 
of krachtens wet) en kader.

Nee Het is niet mogelijk om een deel van de uitwerking van het wetsvoorstel aan de sector over te laten. Dit past niet 
bij de wijze waarop wetgeving in Nederland is geregeld. In het wetsvoorstel is een duidelijk onderscheid 
gemaakt tussen wet, lagere regelgeving en methoden en voorwaarden. In aanvulling: in H4 van het wetsvoorstel 
is wel ruimte gecreëerd voor sectorafspraken als nadere invulling van de wettelijke normen die het wetsvoorstel 
geeft. 

40

154728 Openbaar, anoniem definities Sluit aan bij Europese definities en neem expliciete 
bronvermelding [in toelichting] op.

Wet In het wetsvoorstel is beoogd zoveel mogelijk aan te sluiten bij Europese definities. Bij de herziening van het 
wetsvoorstel zijn, mede gelet op de reacties van stakeholders, verschillende definities herzien. In de 
transponeringstabel wordt zichtbaar gemaakt hoe de Europese Richtlijnen zijn geïmplementeerd, waarbij tevens 
in de MvT (vooral artikelsgewijs) een eventuele nadere toelichting is gegeven. 

40

154728 Openbaar, anoniem Overdrachts- en  
allocatiepunt; 
meetgegevens

3 3.4.13 en 3.4.20 Respondent vraagt aandacht voor het al dan niet noodzakelijk 
installeren van extra meetinrichtingen op (additionele) 
allocatiepunten, wat ook leidt tot extra kosten. Kort 
samengevat: "Het is onnodig om voor additionele 
allocatiepunten extra meetinrichtingen te installeren (...). ". 

Wet en MvT Eens met de strekking van deze opmerking dat, waar mogelijk, overbodige kosten voor extra meetinrichtingen 
voorkomen moeten worden; dit leidt enkel tot hogere drempels. Naar aanleiding van deze en andere 
opmerkingen zijn de betreffende wetsartikelen herzien. De hoofdnorm blijft dat er nabij het overdrachtspunt 
een meetinrichting is die voldoet aan verschillende eisen en wordt beheerd door de DSB (bij kleine 
aansluitingen). Daarnaast kan in de onderliggende regelgeving worden bepaald in welke andere situaties er ook 
gemeten moet worden, welke eisen gesteld worden en wie verantwoordelijk is voor de metingen en de 
gegevensdoorgifte. Dat zal in specifieke situaties ook de DSB zijn. 

40

154728 Openbaar, anoniem relatie 
wetsvoorstel met 
AVG

Neem in de wet kaders voor systeemtoezicht van de sector zelf 
op de naleving op (zoals bij de AVG), en werk deze in lagere 
regelgeving uit (p 2).

Nee Het creëren van 'systeemtoezicht' zoals voorgesteld is een balansoefening, waarvan het wetsvoorstel zeker 
elementen bevat. Wetsvoorstel H4 legt nu op verschillende onderdelen een generieke norm aan betrokken 
partijen op (registerbeheerders, GUE, etc.) en stelt vervolgens dat hierover afspraken gemaakt moeten/kunnen 
worden. Daarnaast verplicht het wetsvoorstel o.a. tot het creëren  van klachtenprocedures, dispuutprocessen, 
etc. Beoogd is hiermee dat sectorpartijen zelf het initiatief hebben, zodat ook het ACM-toezicht ontlast wordt. 
Ook de KBS-systematiek is een voorbeeld waarbij het initiatief primair bij de TSB/DSB zelf ligt. 

40

154728 Openbaar, anoniem gebruik 
bestaande 
meters achter de 
slimme meter

2.6.3 Respondent vraagt, kort samengevat, aandacht voor de risico's 
die kunnen ontstaan bij metingen op additionele 
allocatiepunten. "Gebruikmaken van bestaande meters achter 
de slimme meetinrichting en daaraan minder strikte eisen te 
stellen dan aan slimme meetinrichting wordt sterk afgeraden 
(...) ". 

Wet en MvT Hier lijkt een misverstand te bestaan. Strekking van het conceptwetsvoorstel was in geen enkel opzicht dat er 
ruimte zou mogen bestaan voor kwalitatief minder goede meters en metingen. Uitgangspunt  was (en blijft) dat 
enkel bij specifieke condities ook gegevens van additionele allocatiepunten gebruikt kunnen worden. De borging 
van het systeembelang staat hierbij voorop. Overigens zijn de betreffende wetsartikelen wel herzien in het licht 
van alle consultatiereacties. 

40
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154728 Openbaar, anoniem leveranciersmod
el en AVG

2.6.5 en 4.1 Inzake het leveranciersmodel (p3);  Vanuit AVG perspectief 
heeft een aangeslotene / huishoudelijke afnemer wel degelijk 
een directe relatie met de beheerder van data uit de slimme 
meter. (....) Advies: neem in de wet op dat andere partijen dan 
de leverancier een directe relatie onderhouden met 
aangeslotenen.

Wet en MvT Bij de herziening van het wetsvoorstel is de afgelopen maanden meer nadruk komen te liggen op het belang van 
de aansluitovereenkomst en/of de transportovereenkomst (zie H3 wetsvoorstel). Deze opmerking sluit goed aan 
op die herzieningen: het wetsvoorstel legt nu een directere relatie tussen o.a. de DSB en de aangeslotenen, ook 
die met een kleine aansluiting. Ook in H4  heeft nu een plek gekregen, bijv. door onderscheid te maken tussen 
aangeslotene/eindafnemer/actieve afnemer/invoeder. Aan elk van deze rollen hangen vervolgens andere 
'datarechten', waar aanspraak op gemaakt kan worden. 

40

154728 Openbaar, anoniem leveranciersmod
el en AVG

herdefinieer het leveranciersmodel als het “incasso model voor 
netkosten” omdat het niet meer is dan dat

Nee Het leveranciersmodel blijft in het wetsvoorstel behouden. De leverancier is namens de DSB het aanspreekpunt
voor eindafnemers met een kleine aansluiting. Dit geldt voor facturering, maar ook voor vragen en klachten
alsmede informatievoorziening over de aansluit- en transportovereenkomst. Het omvat hiermee meer dan enkel
facturering. Het leveranciersmodel sluit niet uit dat eindafnemers met een kleine aansluiting met een andere
partijen dan een leverancier contact hebben. 

40

154728 Openbaar, anoniem Energiegemeensc
happen

2 2.2.15 de verplichting aan een rechtspersoon voor vergunningsvrij 
leveren wordt smaller ingevuld dan in de CEP is bedoeld

Wet Dit onderdeel is aangepast. 40

154728 Openbaar, anoniem Overig 3 3.5.2 maak samenwerking bij system operations een wettelijke taak 
van SB's

Nee De taken die respondent noemt liggen op grond van het Europees-wettelijke kader en het ontwerpvoorstel 
volledig en uitsluitend bij systeembeheerders. Hier kan geen verwarring over zijn. Samenwerking op deze 
taakgebieden is al verplicht op grond van artikel 3.5.2 van het ontwerpvoorstel. 

40

154728 Openbaar, anoniem Energiegemeensc
happen

2 2.1.1 t/m 2.1.15 onnodige voorwaarden Wet en MvT Rechtspersoon is implementatie van het begrip "juridische entiteit' uit de richtlijn.  Voor levering van energie 
binnen een energiegemeenschap is (onder voorwaarden) geen leveringsvergunning nodig. Onderscheid tussen 
levering op primair en secundair allocatiepunt is vervallen. 

40

154728 Openbaar, anoniem Investeringsplan 3 3.4.5 e.v. neem in de Sb-taken bij het Investeringsplan op dat zij een 
degelijk voorraadvormend proces vormgeven op basis van 
brede indicatieve input van de markt en de klanten in het GV 
segment

Nee Systeembeheerders zijn al verplicht om, als onderdeel van het opstellen van investeringsplannen, een 
"voorraadvormend proces" vorm te geven en dit is dan ook gebeurt bij het opstellen van de meest recente (en 
eerste) ronde aan investeringsplannen. Systeembeheerders kunnen anders immers geen invulling geven aan de 
verplichtingen in 3.4.5, tweede lid (nieuwe nummering: artikel 3.31 en lagere regelgeving op grond van artikel 
3.33). Ook de horizon van 10 jaar is al onderdeel van dit wettelijke kader (zie artikel 3.4.5, tweede lid, onderdeel 
a; nieuwe nummering: lagere regelgeving op grond van artikel 3.33). Differentiatie in aansluittermijnen (en 
eventuele sancties) worden geregeld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur, die op grond van 
artikel 3.4.8, vijfde lid, (nieuwe nummering: 3.36, zesde lid) kan worden vastgesteld. Dit commentaar wordt te 
zijner tijd bij de voorbereiding van de lagere regelgeving betrokken. 

40

154728 Openbaar, anoniem Energiegemeensc
happen

2 2.1.5 de wet maakt geen onderscheid mogelijk tussen leveren aan de 
markt en delen van energie (peer to peer) binnen 
energiegemeenschap. Dit wordt in de EU-verordening wel 
gedefinieerd.

Wet en MvT Voor leveren binnen een energiegemeenschap is - onder voorwaarden - geen leveringsvergunning nodig 40

154728 Openbaar, anoniem Energiegemeensc
happen

2 2.2.15 Een energiecoöperatie kan niet als een niet-vergunning-
houdende leverancier actief zijn op een primair allocatiepunt.

Wet en MvT Dit onderdeel is aangepast. 40
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154728 Openbaar, anoniem Congestie & 
Flexibiliteit

3 3.4.15 Respondent doet het voorstel om systeembeheerders te 
verplichten om op één gemeenschappelijke website zichtbaar 
te maken in welke perioden en voor welke tijdvakken in welke 
netgebieden sprake zal zijn van congestie.

Nee In de ministeriële regeling die op grond van artikel 4.22 (nieuwe nummering: artikel 3.78) van het wetsvoorstel 
was opgenomen, kan deze verplichting (indoen noodzakelijk) worden opgenomen. Dit commentaar kan 
tezijnertijd bij de uitwerking van de lagere regelgeving worden betrokken. 

40

154728 Openbaar, anoniem Transporttaak 
elektriciteit

3 3.4.8 In Europese wetgeving is volgens respondent al vastgelegd dat 
duurzaam opwek daarbij voorrang geniet. Respondent stelt 
voor daar bovenop te expliciteren dat  expliciteer dat binnen de 
groep duurzame opwek, ‘”local for local” voorrang geniet 
boven grote zonneparken van buitenlandse investeerders.

Nee Het is onjuist te stellen dat in Europese wetgeving is vastgelegd dat duurzaam opwek voorrang geniet bij keuzes 
over aansluiting. Er is slechts prioritaire toegang voor duurzame opwekking bij het toekennen van 
transportcapaciteit wanneer een systeembeheerder geconfronteerd wordt met een situatie van fysieke 
congestie en redispatchingsmaatregelen moet toepassen. Zie hiervoor artikel 13 van Verordening 2019/943. 
Prioritaire aansluiting van specifieke partijen is niet verenigbaar met het non-discriminatiebeginsel, waar 
systeembeheerders aan gehouden zijn. 

40

154728 Openbaar, anoniem Energiegemeensc
happen

2 2.1.5 werk met een ander marktmodel, genaamd 'delen',  voor 
energiecoöperaties (peer2peer, blockchain) naast het 
bestaande marktmodel, genaamd  'leveren', probeer het 
nieuwe niet het bestaande te persen. Dit vereist in eerste 
instantie het op een eenvoudige wijze eenduidig kunnen 
toekennen van meetdata aan allocatie punten

Wet en MvT Voor leveren binnen een energiegemeenschap (door sommigen wordt dit delen genoemd) is - onder 
voorwaarden - geen leveringsvergunning nodig. Het wetsvoordstel voorziet nu ook in peer-to-peer levering (via 
een facilitator). 

40

154728 Openbaar, anoniem Energiegemeensc
happen

2 2.2.2 verbreed MLOEA tot meerdere marktmodellen op één 
aansluiting.

Nee Het wetsvoorstel sluit aan op de richtlijn en  maakt het mogelijk om meerdere marktpartijen actief te laten zijn 
op een aansluiting. 

40

154728 Openbaar, anoniem eisen aan 
beurzen

2 maak een grondslag voor ACM om eisen te stellen aan 
handelshuizen/ beurzen over toegang voor aanbieders van 
flexproducten aan netbeheerders, en over een maximale mark-
up in prijsstelling a.g.v. hun monopoliepositie.

Nee Het aanbieden van beurzen en handelsplatforms is een vrije marktactiviteit, die niet is gereguleerd onder de 
Energiewet (soms wel financieel toezicht).

40

154728 Openbaar, anoniem Infrastructuurgro
ep

3 3.3.10 voeg aan de lijst van taken in 3.3.10 lid 2 “aan de 
systeembeheerder ondersteunende ICT diensten” toe te 
voegen

Nee De noodzaak van systeembeheerders om ICT-activiteiten uit te voeren wordt onderschreven. 
Systeembeheerders kunnen deze taken echter zelf uitvoeren. Het is niet nodig infrastructuurbedrijven hier een 
rol in te geven. 

40

154728 Openbaar, anoniem Verwerking 
meetgegevens 
voor 
“functioneren 
energiesysteem” 
door TSB en DSB

Door het ontbreken van een duidelijke keuze ontstaat niet de 
beoogde rechtszekerheid voor een heldere noodzakelijke 
grondslag van het delen van data die “persoonsgegevens” zijn 
volgens de AVG (p5 reactie).

Wet en MvT In de consultatieversie was dit opgenomen als onderdeel van hoofdstuk 4 waarbij verdere detaillering zou 
volgen in de onderliggende regelgeving. Naar aanleiding van deze reactie en van veel verschillende stakeholders 
is in H4 nu in meer detail omschreven waar een TSB/DSB gegevens voor moet/mag gebruiken. Details komen 
nog altijd in de onderliggende regelgeving. Een deel van deze gegevens zal  classificeren als persoonsgegeven in 
de zin van de AVG, waar dan nu een duidelijke(re) grondslag in het wetsvoorstel is gecreëerd voor gebruik en 
verstrekkingen. 

40

154728 Openbaar, anoniem Infrastructuurgro
ep

3 3.3.10 sta ook infragroepen met DSB's er in toe om etheropstelpunten 
te exploiteren

Wet Dit is aangepast. 40

154728 Openbaar, anoniem Verwerking 
meetgegevens 
voor 
“functioneren 
energiesysteem” 
door TSB en DSB

3 3.4.2 Respondent geeft aan dat in artikel 3.4.2 (consultatieversie) is 
nagelaten expliciet op te nemen dat voor deze taken 
meetgegevens ingezet kunnen en moeten worden voor 
betaalbaarheid en kostenbesparing voor consumenten. Voor 
een (geslaagd) beroep op een AVG grondslag, is altijd nodig dat 
het doel en de “noodzaak” tot de verwerking van 
persoonsgegevens is gegeven.

Wet en MvT In de consultatieversie was dit wel opgenomen, maar als onderdeel van hoofdstuk 4 (art 4.1: "beheren van 
systemen"), waarbij verdere detaillering zou volgen in de onderliggende regelgeving. Naar aanleiding van de 
reactie van veel verschillende stakeholders is in H4 nu in meer detail omschreven waar een TSB/DSB gegevens 
voor mag gebruiken. Dit betreft ondermeer gebruik voor het "beheren en onderhouden van zijn systeem". 

40
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154728 Openbaar, anoniem Tariefregulering 3 3.8.3 Richt de tariefregulering zo in dat samenwerking tussen SB's 
wordt gestimuleerd (vooral voor ICT-van belang) en niet door 
benchmarking wordt belemmerd

Nee Het beeld dat de tariefregulering samenwerking tussen systeembeheerders in de weg zou staan, wordt niet 
herkend. Het valt linksom of rechtsom echter binnen de onafhankelijke bevoegdheid van ACM in te vullen op 
welke manier systeembeheerders worden gereguleerd. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat in dit 
wetsvoorstel de systeembeheerders uitgebreide en gedetailleerde taken worden toegekend rond het 
verzamelen, beheren en toegang verschaffen tot data en daarmee ook verplichtingen ontstaan voor 
investeringen in ICT-infrastructuur.

40

154728 Openbaar, anoniem gegevensuitwisse
lingsentiteit

4 4.3 (titel) Respondent stelt voor om aan taken van de 
gegevensuitwisselingsentiteit toe te voegen: coördinatie sector 
releases, actualiseren voorwaarden en methoden (rulebook) en 
use cases opstellen, marktoverleg voeren, privacy assessments 
uitvoeren en toezicht houden op naleving van gemaakte 
afspraken.

Nee Deze suggesties zullen in praktijk waarschijnlijk inderdaad bij de GUE terecht komen, maar worden op 
wetsniveau toch als te gedetailleerd gezien. Overigens zijn de betreffende wetsartikelen over de GUE wel 
herzien in het licht van alle consultatiereacties, bijv. t.a.v. het maken van afspraken, etc. 

40

154728 Openbaar, anoniem gegevensuitwisse
lingsentiteit

4 4.9 Respondent geeft aan dat het artikel voorbij gaat aan de AVG 
en de bestaande meldplicht aan de AP. Verduidelijk 
bevoegdheid van ACM bij een inbreuk op de beveiliging van 
persoonsgevoelige gegevens in relatie tot de AP.

Wet en MvT Eens met deze opmerking, ook andere stakeholders hebben hierop gewezen. In de herziening zijn meldingen van 
inbreuken die reeds onder de AVG of de WBNI (cyber) vallen uitgezonderd. Dit moet overlappende meldplichten 
en bevoegdheden van toezichthouders voorkomen. 

40

154728 Openbaar, anoniem gegevensuitwisse
lingsentiteit

4.9 Respondent wijst er op dat de gegevensuitwisselingsentiteit  
een dunne schil zijn moet zijn, daadwerkelijk data-opslag moet 
decentraal. 

Wet en MvT Eens met deze opmerking; dit berust mogelijk op onjuiste interpretatie van artikel 4.9/10 (consultatieversie; 
samengevoegd, nieuwe nummering: 4.11). Zoals de MvT (consultatieversie, zie o.a. p. 110-111 en p. 126) 
duidelijk aan gaf is uitgegaan van een decentraal systeem, waarbij de GUE slechts in zeer beperkte mate zelf 
gegevens in een register diende te verwerken. Desalniettemin is gebleken dat artikel 4.9/4.10 tot verwarring bij 
stakeholders leidde. Daarom zijn deze artikelen vervallen, en in gewijzigde vorm elders opgenomen. De 
strekking blijft gelijk, maar zorgt waarschijnlijk minder voor verkeerde interpretatie.  

40

154728 Openbaar, anoniem codes / Scope 
van de 
toezichthouder 
ACM

5 toezicht op systeemgebruikers verschuift naar SB's, omdat v/m 
op basis van privaatrechtelijke overeenkomst gelden.

Nee Er is nu geen toezicht op naleving van codes als algemeen verbindende voorwaarden. Dit heeft ACM als 
probleempunt met de huidige wetten onder de aandacht van het ministerie gebracht. De voorwaarden horen in 
het wetvoorstel ondubbelzinnig bij de privaatrechtelijke overeenkomst tussen SB en systeemgebruiker. Een 
geschil kan aan een civiele rechter voorgelegd worden. 

40

154728 Openbaar, anoniem codes / Scope 
van de 
toezichthouder 
ACM

5 als een meetbedrijf onvoldoende presteert moet SB alle 
duizenden aangeslotenen hiervoor vervolgen

Nee Hier is een misverstand. Er komt een MR met regels voor meten. Hierop houdt ACM toezicht. 40

154728 Openbaar, anoniem codes / Scope 
van de 
toezichthouder 
ACM

5 wat zijn de handhavingsrollen van ACM en SB's bij nationale 
codes?

Nee De inhoud van de voorwaarden wordt op grond van het wetsvoorstel door ACM vastgesteld of goedgekeurd. 
ACM dient te handhaven als een SB andere voorwaarden of methoden aan een overeenkomst verbindt dan 
welke ACM heeft vastgesteld of goedgekeurd. Een aangeslotene kan een zaak over de naleving van deze 
voorwaarden in een specifiek geval door de SB aanhangig maken bij een civiele rechter.

40

154728 Openbaar, anoniem codes / Scope 
van de 
toezichthouder 
ACM

5 hybride systeem van goedkeuren en vaststellen is moeilijk 
omdat de inhoud samenhangt.

Wet en MvT De procedures van totstandkoming kunnen gekoppeld worden. Ook voorstellen voor nationale voorwaarden 
worden in het herziene voorstel door ACM goedgekeurd, niet vastgesteld. Na goedkeuring kunnen de 
voorwaarden in één document opgenomen worden.

40

154728 Openbaar, anoniem codes / Scope 
van de 
toezichthouder 
ACM

5 geef de aansluitvoorwaarden (met daarin voldoen aan 
Europese en nationale codes) een wettelijke grondslag, opdat 
niet een aangeslotene een procedure bij een civiele rechter 
start.

Nee De inhoud van de voorwaarden wordt op grond van het wetsvoorstel door ACM goedgekeurd. In de 
totstandkomingprocedure van deze voorwaarden heeft een aangeslotene een rol, inclusief rechtsmiddelen. Een 
aangeslotene kan een zaak over de naleving van deze voorwaarden in een specifiek geval door de SB aanhangig 
maken bij een civiele rechter. 

40

154728 Openbaar, anoniem codes / Scope 
van de 
toezichthouder 
ACM

5 geef voorbeelden van (handhaving bij) goedgekeurde 
respectievelijk vastgestelde m/v

Nee De rol van de toezichthouder ACM verandert niet. De handhaving verandert slechts in zoverre dat de bestaande 
praktijk dat ACM niet handhaaft bij de systeemgebruikers onderbouwd wordt en de naleving hier 
privaatrechtelijk/civiel plaats zal hebben.

40
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154729 Van der 
Linden

Techniek 
Nederland

Openbaar, met naam Aansluittermijne
n

3 3.4.8,
3.4.10

Techniek Nederland uit zorgen over de voorgestelde 
aanpassing van de regels rond de aansluittermijn op het 
elektriciteitssysteem: dit zal leiden tot vertragingen of het 
stilvallen van projecten (o.a. woningbouw, zonne-energie, 
kleinschalige EV-laadinfrastructuur). Voorstellen: (1) kleine 
aansluitingen: neem een 'redelijke aansluittermijn' van drie 
weken op in wet; (2) grote aansluitingen: rechtvaardiging voor 
verruiming aansluittermijn, eventueel ondersteund door (i) 
verruiming mogelijkheid aanleg eigen aansluiting (grens bij 2 
MVA ipv huidige 10 MVA); (3) vergroot betrokkenheid markt bij 
verminderen congestie. 

Nee (1, 2) Op grond van recente procedures bij het Europees Hof van Justitie en voortschrijdend inzicht ten aanzien 
van het Europees-wettelijk kader is duidelijk geworden dat het vastleggen van (gedifferentieerde) 
aansluittermijnen voor aansluiting op een gas- of elektriciteitssysteem een onafhankelijke bevoegdheid is van de 
toezichthouder. In tegenstelling tot de ontwerpversie van dit wetsvoorstel, zullen de aansluittermijnen zullen 
daarom worden uitgewerkt in zogenaamde methoden en voorwaarden die ACM onder andere goedkeurt op 
grond van artikel 3.118. (3) Aan dit verzoek is invulling gegeven via artikel 3.4.15 (nieuwe nummering: 3.44) van 
het ontwerpwetsvoorstel.

41

154729 Van der 
Linden

Techniek 
Nederland

Openbaar, met naam Gesloten 
systemen

3 3.6.22 Aansluiten binnen GDS - In het wetsvoorstel ontbreekt een 
aansluitplicht binnen een gesloten systeem; ook is er het risico 
dat nieuwe aansluitingen niet binnen de erkenningsgronden 
passen. Voorstel: geef beheerders van gesloten systemen in de 
nieuwe wet de mogelijkheid om installaties voor duurzame 
energieopwekking aan te sluiten, zonder dat dit leidt tot 
intrekking van de erkenning.

Nee Vooropgesteld: het herformuleren van de aansluitplicht van gesloten systeembeheerders in het voorliggende 
wetsvoorstel geeft gesloten systeembeheerder de vrijheid om aansluitverzoeken te weigeren, danwel te 
accommoderen. Deze wijziging staat aansluiting van duurzame opwek dus niet in de weg maar geeft juist meer 
ruimte. Dit laat onverlet dat - zowel de Elektriciteitswet 1998, het voorliggend wetsvoorstel, én Richtlijn 
2019/944 - eisen stellen aan de ontheffings/erkenningsvoorwaarden van een gesloten systeembeheerder. 
Vanuit dat oogpunt is het aansluiten van duurzame opwek, met behoud van de ontheffing/erkenning mogelijk 
zolang, conform artikel 38 uit Richtlijn 2019/944 nog steeds sprake is van een systeem dat "primair elektriciteit 
distribueert aan de eigenaar of beheerder van het systeem ". De Europese regelgeving staat oprekking van deze 
bepaling niet toe. 

41

154729 Van der 
Linden

Techniek 
Nederland

Openbaar, met naam Beheren en 
uitwisselen 
gegevens 

4 N.v.t. Beschikbaarheid van realtime data (P1-poort) - Momenteel 
ondersteunt de P1 poort het gelijktijdig gebruik van meerdere 
apparaten niet. Techniek Nederland beveelt aan dat in de wet 
of de onderliggende Ministeriële Regeling aandacht gegeven 
wordt aan het parallel gebruik van deze informatie, dan wel 
beschikbaar stellen in een ‘datadeelstelsel’ 

Nee Elke slimme meter bevat een 'consumentenpoort' (P1) die het mogelijk maakt om inzicht te geven in  realtime 
gebruik (seconden). In het verleden is er vanwege privacy voor gekozen dat deze P1-poort enkel lokaal kan 
worden uitgelezen, bijvoorbeeld door het actief inpluggen van een 'dongel' in de slimme meter. Bij de huidige 
generaties slimme meters (thans: generatie 5) is het d.m.v. 'splitters' mogelijk dat enkele  apparaten hier gebruik 
van kunnen maken. Hier kunnen commerciële diensten voor ontwikkeld worden. Vanuit het bredere 
systeembeheer is er thans geen direct publiek belang om deze P1-gegevens te gebruiken en ontsluiting verder te 
reguleren of voor te schrijven. Het gebruik van deze P1-poort is aan de aangeslotene (consument) zelf en hij kan 
hierover desgewenst afspraken maken met commerciële dienstaanbieders. 

41

154729 Van der 
Linden

Techniek 
Nederland

Openbaar, met naam Beheren en 
uitwisselen 
gegevens 

4 4.1 Beschikbaarheid van data - In de wet moet opgenomen  
worden dat meetverantwoordelijke partijen (via machtiging 
van de aangeslotenen) kosteloos en realtime, maar maximaal 
binnen één werkdag de data moeten delen met derden 
wanneer nodig.

Nee Het wetsvoorstel (ook reeds de consultatieversie) regelt dat aangeslotenen de mogelijkheid hebben om de 
gegevens, binnen het gereguleerde domein, die op hen betrekking hebben kosteloos te kunnen delen met 
derden. Zie artikel 4.1. In de onderliggende regelgeving zal hier nader invulling aan worden gegeven, 
bijvoorbeeld qua snelheid van beschikbaarheid.  

41

154729 Van der 
Linden

Techniek 
Nederland

Openbaar, met naam Beheren en 
uitwisselen 
gegevens 

4 4.16
4.5

Beschikbaarheid van data en gebruik van publiek inlogmiddel 
voor contractanten - Het is belangrijk dat voor het ontsluiten 
van informatie/gegevens het bestaande publiek inlogmiddel 
DigiD (buiten eHerkenning en iDin), evt. in aangepaste vorm, 
beschikbaar komt. 

Nee Het wetsvoorstel beoogt gegevens op een veilige en gestandaardiseerde manier te ontsluiten. Digitale 
authenticatiediensten zoals eHerkenning en iDin zijn diensten die hierin waarschijnlijk een effectieve ev 
efficiënte bijdrage in kunnen leveren. Vanwege het sterk publieke karakter van DigID is de toepasbaarheid aan 
specifieke regels gebonden. Of en in welke vorm DigID ook inzetbaar is i.h.k.v. de ontsluiting van gegevens 
binnen de Energiewet, is onderdeel van lopend interdepartementaal overleg (EZK-BZK). 

41

154729 Van der 
Linden

Techniek 
Nederland

Openbaar, met naam Beheren en 
uitwisselen 
gegevens 

4 N.v.t. Gebruik van basisregistraties, standaarden en stelselaanpak - 
Techniek Nederland pleit voor een goede aansluiting op de 
basisregistraties waar mogelijk. (….) In de wetgeving zouden 
daarvoor de uitgangspunten opgenomen moeten worden.

Nee Eens met de strekking van deze opmerking, mede om de kwaliteit en regeldruk van het datastelsel zo optimaal 
mogelijk in te regelen. Echter, de aansluiting op basisregistraties is vanwege het sterk publieke karakter aan 
specifieke regels gebonden. Bij de verdere uitwerking van het herziene datastelsel zal onderzocht worden wat er 
in dit kader wel of niet mogelijk is. 

41
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154729 Van der 
Linden

Techniek 
Nederland

Openbaar, met naam Energiegemeensc
happen

2 2.1.5 Het wetsvoorstel stelt voorwaarden aan de zeggenschap van 
leden en aandeelhouders binnen een energiegemeenschap. 
Zonder gegronde onderbouwing is deelname van grotere 
ondernemingen aan een energiegemeenschap echter 
uitgesloten. Deze uitsluiting van deelname dient rechtgezet te 
worden in het belang van tempo en draagvlak voor de 
regionale transitie.

Nee Grote ondernemingen mogen wel lid of aandeelhouder worden van een energiegemeenschap, maar hebben 
geen zeggenschap. Dit volgt uit de Elektriciteitsrichtlijn en Richtlijn (EU) 2018/2001  (artikel 2 onderdeel 11 en 
16).

41

154729 Van der 
Linden

Techniek 
Nederland

Openbaar, met naam Leveren (gelijk 
speelveld)

2 1.1 + 2.1.15 De eisen aan energieleveranciers worden niet gesteld aan 
andere marktrollen, wat zorgt voor een ongelijk speelveld. 
Voorstel: (i) introductie van term 'marktdeelnemer' en (ii) 
gelijke eisen aan alle marktdeelnemers op een bepaald 
allocatiepunt. Dit bevordert concurrentie, leveringszekerheid 
en het gelijke speelveld. 

Wet Mede na aanleiding van deze reactie, is in dit wetsvoorstel de definitie 'marktdeelnemer' opgenomen. Elke 
marktdeelnemer - ook een aggregator die levert - moet voldoen aan de bepalingen over bescherming van de 
eindafnemer.

41

154729 Van der 
Linden

Techniek 
Nederland

Openbaar, met naam Beheren en 
uitwisselen 
gegevens 

4 ? Datadelen en stelselaanpak ook voor registratie van ‘assets’ van 
de binneninstallatie - De verplichting om de ‘assets’ achter de 
meter (zoals zonnepanelen en andere opwekkers) te 
registreren, is opgenomen. Echter, het is  niet duidelijk of ook 
deze ‘registers’ vanuit de datadelen principes ontsloten gaan 
worden.

Wet en MvT Bij de herziening van hoofdstuk 4 van het wetsvoorstel is nu nader geduid welke gegevens in de registers 
worden opgenomen. Hierbij is nu ook de ruimte om 'installaties' te registreren. In de lagere regelgeving zal 
nader moeten worden ingevuld hoever dit strekt. 

41

154729 Van der 
Linden

Techniek 
Nederland

Openbaar, met naam Rijkscoördinatier
egeling (RCR)

6 6.1
6.2

Rijkscoördinatieregeling - Techniek Nederland geeft aan dat 
centrale aansturing vanuit de Rijksoverheid of de provincies 
mogelijk moet blijven en wellicht zelfs moet worden uitgebreid 
(waar wetsvoorstel nu rol Rijksoverheid inperkt en zeggenschap 
regio en gemeenten vergroot). 

Nee
Bij brief van 19 december 2019 heeft de minister van EZK aangegeven dat in lijn met het Klimaatakkoord het de 
bedoeling is om voor energie-infrastructurele werken flexibeler om te gaan met de toepassing van een de RCR-
procedure door het Rijk. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet zal de RCR-procedure worden vervangen 
door het projectbesluit. Waar dit nodig is voor de voortgang van de energietransitie zal het Rijk zijn eigen 
verantwoordelijkheid nemen en gebruik maken van de bevoegdheid om een projectbesluit vast te stellen voor 
de inpassing van energieprojecten, in lijn met de Omgevingswet. Waar dat mogelijk is, zal het Rijk de ruimtelijke 
besluitvorming echter overdragen dan wel overlaten aan de decentrale overheden. 

41

154731

Voerman Gemeente Amsterdam

Openbaar, met naam warmte Dat de Energiewet alleen voor gas en elektriciteit een 
gezamenlijk reguleringskader biedt en geen verbinding legt 
met de regulering van warmte beschouwen we als een gemiste 
kans.

MvT Er is op dit moment voor gekozen om de Warmtewet apart van elektriciteit en gas te regelen. Warmte is zodanig 
anders gereguleerd, vanwege de lokale systemen, dat samenvoeging op dit moment geen meerwaarde heeft. In 
de toelichting is verder uitgelegd waarom er niet voor samenvoeging is gekozen.

42

154731

Voerman Gemeente Amsterdam

Openbaar, met naam Ruimtelijke 
inpasbaarheid

Doel inpasbaar in ruimte vraagt om een nadere toelichting op 
de vertaling van dit generieke beleidsdoel in relatie met de 
Omgevingswet. Daarnaast aandacht voor lokale verschillen.

MvT Dit is in de toelichting verduidelijkt 42

154731

Voerman Gemeente Amsterdam

Openbaar, met naam Samenhang 
Energiewet, 
Omgevingswet, 
WWA en 
Warmtewet

Over de samenhang tussen deze wetten is geen toelichting 
gegeven. Lastig om te bepalen of de Energiewet bijdraagt aan 
de bevoegdheden die gemeenten nodig hebben.

MvT Dit is in de toelichting verduidelijkt 42

154731

Voerman Gemeente Amsterdam

Openbaar, met naam verbod regels 
decentrale 
overheden

6 6.8 Verhouding tussen dit artikel en de consultatie van Bbl 
Omgevingswet.

MvT In de toelichting is verduidelijkt hoe de bepaling van het wetsvoorstel dat decentrale overheden geen wetgeving 
mogen maken die dit wetsvoorstel al regelt zich verhoudt tot de Omgevingswet.

42

154731

Voerman Gemeente Amsterdam

Openbaar, met naam experimenten 6 nvt Er zal in de komende jaren dan ook nog veel moeten worden 
geëxperimenteerd met nieuwe technieken en 
organisatiestructuren. Ook experimenteerbepaling in 
Energiewet nodig. De CHW is gericht op aspecten die de fysieke 
leefomgeving betreffen en bieden geen ruimte om te 
experimenteren met organisatiestructuren

MvT Experimenteren kan op basis van de CHW en straks de Omgevingswet. Daarnaast biedt het wettelijk kader veel 
meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Overwogen is om daarnaast een experimenteerbepaling in het 
wetsvoorstel op te nemen. Deze zou een exacte kopie worden van de bepaling in de CHW en biedt daarmee 
geen meerwaarde, omdat dit wettelijk dus al geregeld is. 

42
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154731

Voerman

Gemeente AmsterdamOpenbaar, met naam Aansluittaak 
elektriciteit, 
aansluittaak gas

3 3.4.8, 3.4.10 Rekening houden met effecten die bepaalde typen 
aansluitingen hebben op de maakbaarheid van het systeem, 
systeemefficientie, andere maatschappelijke ontwikkelingen in 
de regio en de ruimtevraag van het energiesysteem

Nee De Energiewet biedt een gedetailleerd kader waarbinnen aanvraag en realisatie van aansluitingen en onderlinge 
rechten en plichten van (eventueel toekomstige) aangeslotenen en systeembeheerders zijn vastgelegd. De 
impact die een aansluiting heeft op het grotere elektriciteitssysteem komt op verschillende manieren tot uiting 
en beïnvloedt onder andere de snelheid waarmee een systeembeheerder een aansluiting kan realiseren, de 
tariefstelling en de financiële prikkels voor inzet van flexibiliteit in de regio. Alternatieve aansluitmethoden die 
systeemefficiëntie stimuleren zijn uitgewerkt in artikel 3.4.8 (nieuwe nummering: 3.36) en systeembeheerders 
worden verplicht om vanuit het oogpunt van systeemefficiëntie te beoordelen of inzet van flexibiliteit 
kosteneffectiever is dan netverzwaring bij het opstellen van investeringsplannen (artikel 3.4.5 e.v; nieuwe 
nummering: 3.31). 

42

154731

Voerman

Gemeente AmsterdamOpenbaar, met naam Congestie & 
Flexibiliteit

3 3.4.14 De Gemeente Amsterdam benadrukt dat er vooral behoefte is 
aan vermogenspiekreductie, terwijl de DSB hier nog geen 
goede propositie tegenover kan zetten en vraagt om aandacht 
voor de wisselwerking tussen deze verschillende mechanismen.

Nee De economische voordelen van de inzet van flexibiliteit voor handel op de onbalansmarkt, het aanbieden van 
congestiediensten of handel lopen inderdaad uit elkaar. In dit wetsvoorstel is de inzet om, in lijn met het 
Europese kader, prijssignalen van al deze markten zo goed mogelijk tot uiting te laten komen zodat 
marktpartijen zelf kunnen kiezen hoe zij flexibiliteit het beste kunnen vermarkten. Beprijzing en inzet van 
congestiediensten kent in het huidige wettelijke kader nog belemmeringen: er is nog geen uniform wettelijk 
kader hiervoor. Artikel 3.4.14 (nieuwe nummering: 3.43) in het conceptwetsvoorstel biedt hier een basis voor. 

42

154731

Voerman

Gemeente AmsterdamOpenbaar, met naam Aansluittermijne
n

3 3.4.8 De Gemeente Amsterdam vraagt: "Wat is een redelijke 
termijn?"

Nee Op grond van recente procedures bij het Europees Hof van Justitie en voortschrijdend inzicht ten aanzien van het 
Europees-wettelijk kader is duidelijk geworden dat het vastleggen van (gedifferentieerde) aansluittermijnen 
voor aansluiting op een gas- of elektriciteitssysteem een onafhankelijke bevoegdheid is van de toezichthouder. 
In tegenstelling tot de ontwerpversie van dit wetsvoorstel, zullen de aansluittermijnen zullen daarom worden 
uitgewerkt in zogenaamde methoden en voorwaarden die ACM onder andere goedkeurt op grond van artikel 
5.1.9 (nieuwe nummering: 3.118).

42

154731

Voerman

Gemeente AmsterdamOpenbaar, met naam lagere 
regelgeving

Aanbrengen van aanknopingspunten voor de uitwerking van 
AMvB's. Liefst voordat deze aan parlement worden voorgelegd

Nee In het wetsvoorstel staan de grondslagen voor de lagere regelgeving. Met de lagere regelgeving is begonnen. 42

154731

Voerman

Gemeente AmsterdamOpenbaar, met naam financiering 
transitie

Nadrukkelijke oproep om bij wet- en regelgeving te komen tot 
een goede systematiek waarbinnen netbeheerders hun 
wettelijke taak kunnen uitvoeren zonder in financiële 
problemen te raken. Bij de totstandkoming hiervan vragen wij 
ook om een goede maatschappelijke belangenafweging.

Nee Het Rijk is in gesprek met de netbeheerders over een oplossing voor de financieringsopgave als gevolg van de 
benodigde investeringen in de elektriciteitsnetten.  

42

154731

Voerman

Gemeente AmsterdamOpenbaar, met naam regierol 
decentrale 
overheden

van belang dat een decentrale overheid een regierol kan 
nemen. Wetsvoorstel Energiewet voorziet niet in dergelijke 
regierol. Haast maken met wetsvoorstel wijkgerichte aanpak.

Nee In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over een wetgevingsagenda gebouwde omgeving. Deze afspraken 
vragen een zorgvuldige uitwerking en maken daarom geen onderdeel uit van dit wetsvoorstel.

42

154731

Voerman

Gemeente AmsterdamOpenbaar, met naam Energiegemeensc
happen

2 2.1.5 Gemeente Amsterdam brengt een aantal opmerkingen over 
energiegemeenschappen naar voren.

Nee In dit wetsvoorstel is een definitie opgenomen van energiegemeenschappen, waarbij is aangesloten op de 
Elektriciteitsrichtlijn (EU) 2019/944 en Richtlijn (EU) 2018/2001. Voor energiegemeenschappen is voorzien in een 
uitzondering op de vergunningplicht voor levering aan kleinverbruikers (zie artikel 2.19, nieuwe nummering).

42

154731

Voerman

Gemeente AmsterdamOpenbaar, met naam Nieuwe actoren Gemeente Amsterdam stelt dat het onduidelijk is welke partij 
regie moet voeren om het gehele systeem tot een geïntegreerd 
systeem te laten komen op verschillende niveaus en 
afwegingen te maken t.b.v. het maatschappelijk belang.

Nee Binnen de Nederlandse energiemarkt hebben alle partijen hun eigen rollen en verantwoordelijkheden. Het 
kader voor deze rollen en verantwoordelijkheden is opgenomen in dit wetsvoorstel. De 
eindverantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid van het systeem ligt bij de systeembeheerder. 

42

154731

Voerman

Gemeente AmsterdamOpenbaar, met naam actieve 
openbaarmaking

4 De Gemeente Amsterdam onderstreept twee zaken. Ten 
eerste; het belang "dat netbeheerders verplicht worden tot een 
actieve en passieve openbaarmaking van niet herleidbare 
gegevens (en soms ook herleidbare gegevens in het kader van 
de Omgevingswet)". Gemeenten hebben, gelet op taak in 
energietransitie, grote behoefte aan betrouwbare gegevens om 
het beleid op te baseren zeker in de wijkgerichte aanpak; de 
samenwerking met systeembeheerders zal hierbij ook 
intensiever gaan worden. Ten tweede; belang van beschikbaar 
stellen van voldoende gegevens voor de ontwikkeling van 
nieuwe slimme (markt)diensten.

Nee Het wetsvoorstel beoogt (ondermeer via de actieve en passieve openbaarmaking) inderdaad bij te dragen aan 
de informatiepositie van gemeenten. Hier worden noodzakelijkerwijs wel grenzen aan gesteld, waarbij de AVG 
en geheimhoudingsplichten zeer belangrijke factor zijn. Ten aanzien van opmerking twee: het wetsvoorstel 
regelt dat een zeer groot deel van de gegevens die binnen het gereguleerde domein beschikbaar zijn, op basis 
van toestemming van de betrokkene ook gedeeld kunnen worden met derden. Dit kan fungeren als basis voor 
de genoemde 'nieuwe slimme (markt)diensten'. 

42
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154731

Voerman

Gemeente AmsterdamOpenbaar, met naam salderen 2 2.2.24 Betekenis van redelijke vergoeding is niet duidelijk Nee Artikel 2.2.24 (consultatieversie; nieuwe nummering: 2.30) betreft een weergave van het wetsvoorstel 'afbouw 
saldering', wat momenteel bij de Tweede Kamer ligt. Gelet op deze situatie is de Energiewet 'volgend' en er 
worden daarom in het wetsvoorstel Energiewet geen aanpassingen gedaan. 

42

154731

Voerman

Gemeente AmsterdamOpenbaar, met naam Meerdere 
gebruikers op 1 
aansluiting

Ingewikkelde technische constructies nodig om duurzame 
opwek en laadinfra in complexen met meerdere gebruikers te 
realiseren.

Nee Dit zal in de praktijk moeten worden opgelost. In complexen met meerdere gebruikers kunnen laadpalen 
gerealiseerd worden achter de gezamenlijke aansluiting (Vve). Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om 
achter elke aansluiting meerdere allocatiepunten te aan te vragen. 

42

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Aansluittaak 
elektriciteit, 
transporttaak 
elektriciteit

3 3.4.8, 3.4.14 Holland Solar & NWEA pleiten ervoor om in de memorie van 
toelichting naast flexibiliteitsdiensten ook 
congestiemanagement expliciet te noemen als onderdeel van 
de maatregelen die een systeembeheerder moet onderzoeken 
voordat zij een aansluit- of transportverzoek afwijst.

MvT Dit is in de artikelsgewijze toelichting opgenomen. 43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Experimenten 6 Holland Solar & NWEA vinden het vinden het belangrijk dat kan 
worden nagegaan of regelgeving verbeteringen in de weg staat 
die
essentieel zijn voor de ontwikkeling van de energietransitie. 
Indien hiervoor een eenvoudige experimenteerbepaling nodig 
is, zouden zij die graag toegevoegd zien. 

MvT Experimenteren kan op basis van de CHW en straks de Omgevingswet. Daarnaast biedt het wettelijk kader veel 
meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Overwogen is om daarnaast een experimenteerbepaling in het 
wetsvoorstel op te nemen. Deze zou een exacte kopie worden van de bepaling in de CHW en biedt daarmee 
geen meerwaarde, omdat dit wettelijk dus al geregeld is. 

43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Methodebesluit 3 3.8.3 Holland Solar & NWEA pleiten ervoor om in de toegestane 
inkomsten van systeembeheerders onderscheid te maken 
tussen reguliere investeringen (onderhoud en incrementele 
uitbreidingen) en verzwaringsprojecten (inhaalslag om tempo 
energietransitie bij te kunnen benen). Voor de tweede 
categorie kan een hogere kapitaalvergoeding worden 
vastgesteld. 

Nee Op grond van Europese regels is de bevoegdheid voor de wetgever om regels te stellen binnen het domein van 
de tariefregulering zeer beperkt. Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de omzetting van 
de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, zaak C-718/18, Commissie/Duitsland) 
benadrukt dat de toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de berekeningsmethoden voor de tarieven 
vast te stellen, onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de 
doelen en criteria die in het Europese regelgevingskader zijn vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet 
nader invullen voor de toezichthouder, behoudens enkele specifieke situaties waarin de Europese regels daar 
ruimte voor laten. De wetgever heeft geen ruimte om de reguleringsmethode van ACM in te kaderen op de 
wijze die Holland Solar & NWEA voorstellen.

43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Tariefregulering 3 3.5.7, 3.8.3 Holland Solar & NWEA achten het absoluut noodzakelijk om de 
aangekondigde strengere kwaliteitseisen alsnog op te nemen in 
de wettekst en in de daaraan gerelateerde AMvB’s. Woorden 
als “invoering wordt overwogen” geven onvoldoende 
investeringszekerheid aan marktpartijen.

Nee In dit wetsvoorstel is gekozen om kwaliteitsregulering van systeembeheerders niet op wettelijk niveau vast te 
leggen maar in een algemene maatregel van bestuur die op grond van artikel 3.8.2 (nieuwe nummering: 3.106), 
derde lid, kan worden vastgesteld. Deze reactie raakt dus de inhoud van deze nog op te stellen algemene 
maatregel van bestuur. Deze ligt op dit moment niet ter consultatie voor. Dit commentaar wordt te zijner tijd bij 
de voorbereiding van de lagere regelgeving betrokken. 

43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Afsluiten 3 3.4.11 Holland Solar & NWEA vragen om een duidelijke omlijning te 
geven van de situaties waarin een systeembeheerder 
aansluitingen kan afsluiten vanwege veiligheid, op welke wijze 
de gevolgen voor de aangeslotenen kunnen worden 
geminimaliseerd en welke schadevergoeding in een dergelijk 
geval passend is.

Nee De extra aandacht voor veiligheid in dit artikel is opgenomen naar aanleiding van het toenemende aantal 
opzeggingen van de gasaansluiting waarbij de eindafnemer permanent van het gas af wil. Het SodM heeft 
geconcludeerd dat het onveilig is om ongebruikte gasaansluitingen van huishoudens te laten liggen. Het vijfde 
lid van dit artikel bevat een grondslag om bij ministeriële regeling nadere regels op te stellen. Dit artikellid is 
aangepast en stelt niet meer dat de onderwerpen afsluiten of verwijderen i.v.m. veiligheid en het zicht op 
hergebruik van aansluitingen zullen worden uitgewerkt bij MR. De specifieke aspecten rond afsluiten van gas in 
het kader van afbouw van gas in de gebouwde omgeving uit het klimaatakkoord worden in een apart 
wetsvoorstel uitgewerkt. Voor het overige kunnen deze aspecten worden uitgewerkt in methoden en 
voorwaarden (zie hoofdstuk 5). 

43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Taken TSB/DSB 3 nvt. Holland Solar & NWEA willen dat systeembeheerders verplicht 
moeten worden periodiek klanttevredenheidsonderzoeken uit 
te voeren, over de resultaten daarvan te rapporteren aan de 
ACM en waar nodig op eigen initiatief of op aanwijzing van de 
ACM een verbeterplan op te stellen.

Nee Het is niet duidelijk dat de toegevoegde waarde van dergelijk periodiek onderzoek opweegt tegen de extra 
uitvoerings- en toezichtlasten daarvan. In tegenstelling tot de meeste commerciële bedrijven is de uitvoering 
van de taken en de kwaliteit van die uitvoering van en door systeembeheerders gereguleerd en onderdeel van 
het wettelijk kader, en is bovendien een toezichthouder specifiek aangewezen voor het toezicht daarop.  

43
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154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Transporttaak 
elektriciteit

3 3.4.14, derde lid Holland Solar & NWEA ondersteunen het voorkomen van 
speculeren met aansluitcapaciteit, maar dringen nadrukkelijk 
aan op helderder geformuleerde regelgeving omtrent het 
vervallen van transportrechten en het opnemen van deze 
regels op wetsniveau, niet een AMvB. Onderdeel van deze 
regels zou moeten zijn een uitstelmogelijkheid bij vertraging 
van het in gebruik nemen van transportcapaciteit door 
overmacht van een aangeslotene. 

Nee Voorafgaand: in deze reactie wordt verondersteld dat in plaats van "aansluitcapaciteit" wordt bedoeld 
"transportcapaciteit". Aansluitcapaciteit is onlosmakelijk verbonden met een aansluiting en kan in de praktijk 
niet worden overgedragen aan andere partijen. De grondslag voor ' UIOLI' is wettelijk vastgelegd. Er is echter 
bewust voor gekozen om de omstandigheden waaronder dit kan vast te leggen bij algemene maatregel van 
bestuur . 

43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Transporttaak 
elektriciteit

3 3.4.14, derde lid, 
onderdeel b

Holland Solar & NWEA een informatieplicht voor de 
systeembeheerder toe te voegen aan artikel 3.4.14 lid 3, sub b. 
Het opnemen van een dergelijke informatieplicht neemt 
volgens Holland Solar & NWEA een deel van de 
investeringsonzekerheid weg bij commerciële partijen.

Nee Deze reactie wordt betrokken bij de uitwerking van de lagere regelgeving. 43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Transporttaak 
elektriciteit

3 3.4.14, derde lid, 
onderdeel b

Holland Solar & NWEA overleggen met de systeembeheerders 
of en hoe een contract voor transportcapaciteit met 
onderbreekbare beschikbaarheid zou kunnen werken en vragen 
om de uitkomst van deze gesprekken mee te nemen in de 
verdere uitwerking van de AMvB.

Nee De uitkomsten van deze gesprekken zullen worden meegenomen bij de uitwerking van de lagere regelgeving. 43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Investeringsplan 3 3.4.5, 3.4.6, 
3.4.7

Holland Solar & NWEA pleiten ervoor het investeringsplan als 
niet-vrijblijvend in de wet op te nemen en ACM een 
toezichthoudende taak te geven.

Nee Uitvoering van het investeringsplan is reeds een wettelijk verplichte taak voor systeembeheerders waar ACM op 
toeziet. Naast algemene handhaving op de uitvoering van deze wettelijke taak, wordt ruimte gecreëerd voor 
invoering van prikkels die systeembeheerders belonen voor tijdige uitvoering van het investeringsplan. Het is 
aan ACM om te kiezen voor de wijze waarop deze prikkel ingevoerd kan worden in de reguleringsmethodiek. 

43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Investeringsplan 3 3.4.5, 3.4.6, 
3.4.7

Holland Solar & NWEA vinden het belangrijk dat in het 
investeringsplan tevens wordt opgenomen: het aantal 
afgewezen transportindicaties, informatie uit de regionale 
energiestrategieën en het potentie van congestiemanagement 
en inzet van flexibiliteit. 

Nee Deze punten worden onderschreven. Voorzien is dat deze elementen worden opgenomen in de lagere 
regelgeving die wordt voorbereid en op grond van artikel 3.4.7 (nieuwe nummering: 3.33) kan worden 
vastgesteld. 

43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Investeringsplan 3 3.4.5, 3.4.6, 
3.4.7

Holland Solar & NWEA Verder stellen voor om in de wet of in 
de AMvB op te nemen dat systeembeheerders de 
investeringsplannen en de onderliggende detailgegevens 
transparant en eenduidig zichtbaar dienen te maken, op één 
platform of website.

Nee Dit kan geregeld worden in lagere regelgeving die op grond van artikel 3.4.7 (nieuwe nummering: 3.33) kan 
worden vastgesteld. Dit commentaar wordt betrokken bij de verdere uitwerking van de lagere regelgeving.

43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Aansluittermijne
n

3 3.4.8, vierde lid Holland Solar & NWEA achten het  noodzakelijk dat er in de 
AMvB bindende aansluittermijnen worden vastgelegd, waar 
initiatiefnemers rechten aan kunnen ontlenen en helderheid 
over de (eventueel financiële) consequenties van 
overschrijding.

Nee Op grond van recente procedures bij het Europees Hof van Justitie en voortschrijdend inzicht ten aanzien van het 
Europees-wettelijk kader is duidelijk geworden dat het vastleggen van (gedifferentieerde) aansluittermijnen 
voor aansluiting op een gas- of elektriciteitssysteem een onafhankelijke bevoegdheid is van de toezichthouder. 
In tegenstelling tot de ontwerpversie van dit wetsvoorstel, zullen de aansluittermijnen zullen daarom worden 
uitgewerkt in zogenaamde methoden en voorwaarden die ACM onder andere goedkeurt op grond van artikel 
5.1.9 (nieuwe nummering: 3.118).

43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Congestie & 
Flexibiliteit

3 3.4.15 Holland Solar & NWEA verzoeken te verduidelijken hoe  artikel 
13 lid 7 van de Europese Verordening 2019/943 
geïnterpreteerd moet worden en duidelijk te maken wanneer 
deze van toepassing is en wanneer sprake is van markt dan wel 
niet-marktgebaseerde redispatch, en wanneer de 
compensatieregeling van de deze verordening van toepassing 
is. 

Nee Het is niet toegestaan aan lidstaten om de inhoud van direct werkende, Europese verordeningen uit te werken 
of te interpreteren. De inhoud daarvan wordt geacht zelfstandig voldoende richting te geven. Dit kan wel nader 
worden uitgewerkt in de methoden en voorwaarden van systeembeheerders.

43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Congestie & 
Flexibiliteit

3 3.4.15, tiende lid Holland Solar & NWEA stellen voor om in het tiende lid van dit 
voorschrift van “kunnen” “zullen” te maken en dit artikel en de 
AMvB verder uit te werken in samenspraak met 
belanghebbende partijen.

Nee De keuze voor "kunnen" in plaats van "zullen" is bewust gemaakt omdat het Europese kader voor 
congestiemanagement uitgebreid is en soms verandert. Ook zijn de nationale methoden en voorwaarden op dit 
punt uitgebreid. Met "kunnen" wordt bewust de mogelijkheid opengehouden dat relatief weinig bij of krachtens 
de wet geregeld hoeft te worden bovenop de Europese regels en nationale codes. Bij de uitwerking van de 
lagere regelgeving zullen alle stakeholders worden betrokken.  

43
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154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Congestie & 
Flexibiliteit

3 3.4.15, zesde lid Holland Solar & NWEA merken  op de toets uit het zesde lid 
(“economisch efficiënt”) inhoudt dat wordt getoetst of de 
systeembeheerder zelf kan voorzien in een dienst tegen een 
lagere kostprijs. Dit heeft het risico dat er alleen gekeken wordt 
naar korte termijn efficiency en niet naar meer dynamische 
overwegingen zoals innovaties. Om de markt een kans te geven 
zou de toets moeten zijn of de markt een redelijke prijs 
hanteert, die in concurrentie tot stand komt.

Nee De bewoording "economisch efficiënt" volgt direct uit de Europese regels. Hoe dit criterium exact beoordeelt 
moet worden door de toezichthouder is echter Europees niet ingevuld. De toezichthouder heeft daarom enige 
ruimte om invulling te geven aan dit begrip. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat vaststelling van een 
"redelijke prijs", inclusief overwegingen rond dynamische efficiëntie, mogelijk moeilijk objectiveerbaar is en 
daarom niet goed bruikbaar is voor dergelijke besluitvorming. 

43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Gesloten 
systemen

3 3.6.23 Holland Solar & NWEA verzoekt om onderzoek naar verruiming 
van de mogelijkheden om duurzame elektriciteitsopwek aan te 
sluiten op gesloten systemen.

Nee In het voorliggend wetsvoorstel bestaan geen belemmeringen voor aansluiting van (duurzame) 
elektriciteitsopwek op gesloten systemen, zo lang een gesloten systeembeheerder daarmee akkoord gaat, 
binnen de Europees toegestane grenzen. Daarmee biedt de wet de absoluut maximale ruimte die mogelijk is. 
Het is op grond van dit commentaar niet duidelijk hoe dit vraagstuk verder onderzocht zou kunnen worden. 

43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Aansluittaak 
elektriciteit

3 3.4.8 Holland Solar & NWEA pleiten ervoor om verzoekers om een 
aansluiting het recht te geven om zelf te bepalen op welk 
spanningsniveau ze aangesloten willen worden en op welke 
plaats in het net, binnen de grenzen van technische 
geschiktheid en aanwezigheid van voldoende capaciteit.

Nee Het voorstel is om net als nu in methoden en voorwaarden uit te werken welke aansluitcapaciteiten geschikt zijn 
voor verschillende spanningsniveaus. In de praktijk kan hier van worden afgeweken, en hier dient het derde lid 
dan ook toe. Maar de indeling van aansluitcapaciteiten en spanningsniveaus dient een maatschappelijk doel: een 
efficiënte ontwikkeling en gebruik van het systeem. Systeembeheerders verplichten om marktpartijen, als zij dat 
wensen, op praktisch ongeschikte spanningsniveaus aan te sluiten leidt tot hoge maatschappelijke kosten. 

43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Aansluittaak 
elektriciteit

3 3.4.8 Holland Solar & NWEA stellen voor om een afwijzing van een 
aansluitverzoek vanwege een gebrek aan transportcapaciteit, 
te koppelen aan een realistische, niet-vrijblijvende planning, 
inclusief boeteclausules voor realisatie van de benodigde 
netuitbreiding en bij overschrijding van de planning. Nadere 
regels hiervoor dienen toegevoegd te worden aan de AMvB van 
lid 5.

Nee Het afwijzen van een aansluitverzoek is niet vrij-blijvend en het zo snel mogelijk oplossen van problematiek om 
alsnog mogelijk te maken volgt uit de verplichtingen in dit wetsvoorstel (artikelen over de investeringsplannen 
en de regulering). 

43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Aansluittaak 
elektriciteit

3 3.4.8, vijfde lid Holland Solar & NWEA merken op: "In de memorie van 
toelichting wordt aangekondigd dat de systeembeheerder 
volgens de AMvB uit lid 5 alternatieve, geschikte 
aansluitpunten in kaart moet brengen waar wel de gevraagde 
transportcapaciteit beschikbaar is, zodat alsnog aansluiting kan 
plaatsvinden. In de AMvB dient dan wel opgenomen te worden 
welke extra aansluitkosten de systeembeheerder voor zo’n 
alternatief aansluitpunt maximaal in rekening mag brengen, of 
wat de maximale afstand mag zijn van de installatie tot het 
alternatieve aansluitpunt."

Nee Dit commentaar wordt te zijner tijd bij de voorbereiding van de lagere regelgeving betrokken. 43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Aansluittaak 
elektriciteit

3 3.4.8, vijfde lid Holland Solar & NWEA raden aan om bij de uitwerking van de 
AMvB voldoende aandacht te besteden aan de wijze waarop 
systeembeheerders aansluitverzoeken behandelen e hoe 
schaarse transportcapaciteit precies wordt verdeeld. 

Nee Dit commentaar wordt betrokken bij de voorbereiding van de algemene maatregel van bestuur. 43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Overig 6 Titel 6.4 [Punten onder het kopje "22. Inspraak bij de verdere 
uitwerking", pagina 13]

Nee Uiteraard wordt bij de ontwikkeling van de lagere regelgeving de sector betrokken bij de lagere regelgeving. Ook 
wordt voorzien in internetconsultatie van de lagere regelgeving. In sommige gevallen wordt tevens voorzien in 
voorhang.

43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Klachtenprocedu
re

3 3.5.18 Holland Solar & NWEA zijn van mening dat hetgeen de 
Energiewet bepaalt over de afhandeling van klachten van 
kleine aangeslotenen van toepassing zou moeten zijn op alle 
aangeslotenen, alsmede partijen die een aansluiting hebben 
gevraagd, en ook op alle systeembeheerders. 

Nee Het wetsvoorstel bevat een delegatiegrondslag tbv het indienen van klachten en het afhandelen van die 
klachten door de transmissie- en distributiesysteembeheerders. Hieronder valt ook het indienen van klachten 
van partijen die een aansluiting hebben gevraagd. 

43
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154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Cable-pooling 3 3.4.14, derde lid Holland Solar & NWEA verzoeken om te onderzoeken of er voor 
PV-systemen op daken uitzonderingen mogelijk zijn op het 
voorschrift "één aansluiting per WOZ-object".

Wet Een oplossing voor sommige voorbeelden van deze casuïstiek kan mogelijk gevonden worden in een uitbreiding 
van het voorschrift over cable-pooling. Hiervoor wordt verwezen naar reactie op voorstellen daaromtrent.

43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Vrije aanleg 
aansluiting

3 3.4.9 Holland Solar & NWEA pleiten voor het opnemen van een 
vergelijkbaar voorschrift in de Energiewet als nu vastgelegd in 
artikel 16c, vijfde lid van de Elektriciteitswet om ook het zelf 
"wijzigen, onderhouden en verwijderen van een aansluiting" 
mogelijk te maken. 

Wet De ervaringen met vrije aanleg van aansluitingen in het elektriciteitsdomein zijn beperkt maar niet 
onverminderd positief. Tegelijkertijd kan niet worden uitgesloten dat de vrije aanleg van aansluitingen mogelijk 
een bijdrage kan leveren aan de versnelde uitrol van infrastructuur en een financieel interessant alternatief is 
voor specifieke marktpartijen. Op korte termijn kan dit vraagstuk echter niet volledig worden uitgewerkt en het 
artikel uit het ontwerpvoorstel wordt daarom (grotendeels) ongewijzigd gehandhaafd. Het Ministerie beziet 
tegelijkertijd hoe dit onderwerp in een later stadium alsnog de nodige aandacht kan krijgen. Daarvoor wordt 
naar mogelijkheden gekeken zowel binnen als buiten het wetgevingstraject van de Energiewet. In de 
voorliggende versie is niettemin wel het "vrij verwijderen" toegevoegd aan het voorschrift. 

43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Investeringsplan 3 3.4.5, 3.4.6, 
3.4.7

Holland Solar & NWEA stellen voor om het vroeg en interactief 
betrekken van  marktpartijen bij investeringsplannen een 
formele basis te geven in de AMvB die genoemd wordt in 
artikel 3.4.7, en dat in lid 1 “kunnen” wordt vervangen door 
“zullen”.

Wet De planningscyclus en stappen voor het betrekken van marktpartijen bij de totstandkoming van het 
investeringsplan worden op grond van artikel 3.4.7 (nieuwe nummering: 3.33) in lagere regelgeving uitgewerkt. 
Dit commentaar wordt te zijner tijd bij de voorbereiding van de lagere regelgeving betrokken. En de bewoording 
"kunnen" is vervangen door "worden". 

43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Cable-pooling 1 1.2 Holland Solar & NWEA wijzen er op dat een voorschrift over 
"cable-pooling" ontbreekt, zoals in de Elektriciteitswet 1998 
geregeld in artikel 1, zevende lid.

Wet Artikel 1, zevende lid, Elektriciteitswet 1998 per abuis niet is overgenomen in de consultatieversie van het 
wetsvoorstel Energiewet. Dit wordt alsnog gedaan. Ook is verhelderd dat bestaande windparken of zonneweides 
samen met een nieuw windpark of een nieuwe zonneweide een verzoek tot "cable-pooling" kunnen doen. 

43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Transporttaak 
elektriciteit

3 3.4.14 Holland Solar & NWEA stellen voor om het de 
systeembeheerder niet toe te staan om een transportverzoek 
af te wijzen en slechts voor een sluitende opsomming van 
situaties een tijdelijke beperking van het contracteren van 
transportcapaciteit toe te staan, gekoppeld aan een niet-
vrijblijvende planning en boeteclausules voor overschrijding 
van termijnen. 

Wet De bewoording in het voorschrift is in enige mate aangepast. Een transportverzoek mag op grond van dit 
wetsvoorstel slechts om een limitatief aantal redenen worden uitgesteld maar de gedetailleerde uitwerking 
daarvan vindt plaats. Voor termijnen voor realisatie van netuitbreidingen worden geen sancties ingesteld, wel 
wordt ruimte gecreëerd voor invoering van prikkels systeembeheerders belonen voor tijdige uitvoering van het 
investeringsplan. Het Ministerie is in gesprek met ACM over de beste wijze waarop deze prikkel ingevoerd kan 
worden in de reguleringsmethodiek. 

43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Congestie & 
Flexibiliteit

3 3.4.15 Holland Solar & NWEA vragen om verduidelijking: waar heeft 
de ontheffing uit dit artikel precies op betrekking, ontheffing 
van de verplichting actie te moeten nemen om congestie te 
voorkomen om een ontheffing voor het zelf uitvoeren van 
flexibiliteitsdiensten?

Wet Het artikel is verhelderd ten aanzien van waarvan de systeembeheerder exact ontheven wordt: "Een transmissie- 
of distributiesysteembeheerder koopt de producten of diensten, bedoeld in het eerste lid, aan volgens 
transparante, niet-discriminerende en marktgebaseerde procedures die deelname van alle in aanmerking 
komende marktdeelnemers faciliteert."

43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Aansluiten 1 1.2 Holland Solar & NWEA merken op dat in artikel 1.2, in het 
opknipverbod, een zinsnede niet is overgenomen uit de 
Elektriciteitswet 1998 die afwijking van het opknipverbod 
mogelijk maakt, en verzoeken deze alsnog op te nemen.

Wet Het voorschrift is aangepast. 43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Aansluittaak 
elektriciteit

3 3.4.8 Holland Solar & NWEA geven aan dat de formulering van lid 3 
haar leden te weinig rechtszekerheid geeft en stellen voor om 
het de systeembeheerder niet toe te staan om een 
aansluitverzoek af te wijzen, maar om hem – voor een 
sluitende opsomming van situaties – tijd te geven om de 
netverzwaring door te voeren. 

Wet Het wetsvoorstel is aangepast. Nu wordt benadrukt dat het gaat om een "uitstel" in plaats van een afwijzing. De 
uitstelrechtvaardigingsgronden zijn in dit artikel beperkt.

43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam ATO 3 3.5.16 Holland Solar & NWEA pleiten er voor om bij ministeriële 
regeling ook regels te stellen over de ATO's tussen 
systeembeheerders en grote aangeslotenen. Volgens Holland 
Solar & NWEA zou het nog beter zijn een modelovereenkomst 
vast te stellen (waar van afgeweken kan worden). 

Nee niet overgenomen. 43
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154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Voorwaarden en 
methoden

5 5.1.9 e.v. [Punten onder het kopje "21. Voorwaarden en methoden", 
pagina 12]

Wet en MvT Conform reactie zijn wetsvoorstel en toelichting aangepast. Deze suggereerden ten onrechte dat veel 
codebepalingen zouden vervallen. Voorts wordt in art. 3.117 (herzien) inspraak geregeld waarvoor het GEN door 
kan blijven gaan.

43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Holland Solar & NWEA geven aan dat de definitie van 
"aansluiting" in de praktijk door systeembeheerders 
verschillend wordt uitgelegd dan "'eén aansluiting per WOZ-
object" en benadrukken dat harmonisatie gewenst is. 

MvT In de artikelsgewijze toelichting van artikel 1.1 wordt uitgebreid ingegaan op het begrip aansluiting. Hierbij 
wordt ook aandacht besteed aan de samenhang met een WOZ-object. 

43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Vrije aanleg 
aansluiting

3 3.4.9 Holland Solar & NWEA geven aan dat veel van haar leden 
voorstander zijn van het verlagen van de grens voor zelfaanleg 
naar 2 MVA. Dit vereist parallel dat de bovengrens voor 
gereguleerde (standaard)tarieven ook wordt verlaagd naar 2 
MVA. 

Nee Om technische redenen is het dusdanig verlagen van de grens voor vrije aanleg geen realistische mogelijkheid. 
De totale kosten voor een kabelverbinding zijn normaliter veel lager dan bij een aansluiting > 10 MVA. De kans 
dat zelfaanleg leidt tot aanzienlijke financiële voordelen is gering. Anders dan bij zelfaanleg > 10 MVA hebben 
problemen met zelfaanleg voor lagere aansluitcategorieën (meestal) direct invloed op de betrouwbaarheid van 
levering bij andere klanten die opgenomen zijn in dezelfde ring. 

43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Cable-pooling 1 1.2 Holland Solar & NWEA pleiten voor het uitbreiden van de 
mogelijkheden voor "cable-pooling" zodat ook combinaties van 
windparken, zonneweides en verbruikende installaties worden 
toegestaan. 

Nee Volledigheidshalve wordt vermeld dat artikel 1, zevende lid, Elektriciteitswet 1998 per abuis niet is 
overgenomen in de consultatieversie van het wetsvoorstel Energiewet. Ook is verhelderd dat bestaande 
windparken of zonneweides samen met een nieuw windpark of een nieuwe zonneweide een verzoek tot "cable-
pooling" kunnen doen. Er is in dit wetsvoorstel echter geen gevolg gegeven aan het vet verzoek voor uitbreiding 
van de reikwijdte van cable-pooling naar andere typen aansluiting. Het wordt erkend dat uitbreiding van "cable-
pooling" mogelijk een bijdrage kan leveren aan de versnelde uitrol van infrastructuur en een financieel 
interessant is voor systeembeheerders en marktpartijen. Tegelijkertijd heeft een dergelijke uitbreiding gevolgen 
die verder strekken dan de Energiewet en heeft deze mogelijk ook impact op (uitvoering van ) regels rond 
subsidiëring van hernieuwbare elektriciteit en de fiscaliteit. Deze gevolgen moeten eerst in kaart gebracht 
worden, voordat een dergelijke uitbreiding kan plaatsvinden. Het Ministerie beziet momenteel hoe dit 
onderwerp in een later stadium alsnog de nodige aandacht kan krijgen. Daarvoor wordt naar mogelijkheden 
gekeken zowel binnen als buiten het wetgevingstraject van de Energiewet.

43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Aansluiten 1 1.1 Holland Solar & NWEA verzoeken om te onderzoeken of er voor 
PV-systemen op daken uitzonderingen mogelijk zijn op het 
voorschrift "één aansluiting per WOZ-object".

Nee Er is in dit wetsvoorstel echter geen gevolg gegeven aan dit verzoek. Dit zou eventueel kunnen via uitbreiding 
van het voorschrift over cable-pooling. Het wordt erkend dat uitbreiding van "cable-pooling" mogelijk een 
bijdrage kan leveren aan de versnelde uitrol van infrastructuur en een financieel interessant is voor 
systeembeheerders en marktpartijen. Tegelijkertijd heeft een dergelijke uitbreiding gevolgen die verder 
strekken dan de Energiewet en heeft deze mogelijk ook impact op (uitvoering van ) regels rond subsidiëring van 
hernieuwbare elektriciteit en de fiscaliteit. Deze gevolgen moeten eerst in kaart gebracht worden, voordat een 
dergelijke uitbreiding kan plaatsvinden. Het Ministerie beziet momenteel hoe dit onderwerp in een later 
stadium alsnog de nodige aandacht kan krijgen. Daarvoor wordt naar mogelijkheden gekeken zowel binnen als 
buiten het wetgevingstraject van de Energiewet.

43

154732 Straathof Holland Solar / 
Nederlandse 
Windenergie 
Associatie 
(NWEA)

Openbaar, met naam Overig Holland Solar & NWEA pleiten voor een structuur van de MvT 
die beter aansluit op de structuur van de wet. De 
concepttoelichting bevat volgens Holland Solar & NWEA veel 
herhaling en logische verwijzingen naar titels, afdelingen en 
artikelen in de wettekst ontbreken.

MvT Er is kennis genomen van deze opmerking.  Met de herziening van de memorie van toelichting zijn, mede 
vanwege het toevoegen van de artikelsgewijze toelichting, verschillende aanpassingen gedaan. 

43

154733 Jansen VEH Openbaar, met naam gevolgen 
consument - 
betaalbaarheid

2 VEH vindt dat in het wetsvoorstel beter rekening moet worden 
gehouden met onzekerheid over gevolgen die het heeft voor de 
consument. VEH pleit er voor de consequenties van de 
energietransitie en dit wetsvoorstel voor verschillende groepen 
huishoudelijke eindafnemers integraal in beeld te brengen via 
een doelgroepanalyse. Ook monitoring hiervan verdient 
aandacht. Daarnaast pleit VEH ervoor om consument niet 
alleen actief te kunnen laten zijn op de markt, maar ook actief 
die rol stimuleren.

Wet De energiewet biedt meer  rechten aan eindafnemers die actief willen worden op de energiemarkt. Los daarvan 
biedt de wet nog meer bescherming dan de huidige wet, ten aanzien van rechten van de consument. 

44
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154733 Jansen VEH Openbaar, met naam Ten onrechte ontbreekt het warmterecht in het wetsvoorstel, 
vindt VEH. Moet  tegenhanger zijn van de komende 
verplichtingen en dwang richting consumenten om hun woning 
van aardgas af te laten sluiten en een alternatieve wijze van 
verwarming toe te passen. Afsluiten van aardgas alleen is 
toegestaan, als de alternatieve wijze van verwarming haalbaar 
en woonlastenneutraal is voor de woningbezitter en dat de 
woningbezitter voldoende betrokken is bij de keuze daarvan

Nee In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over een wetgevingsagenda gebouwde omgeving. Deze afspraken 
vragen een zorgvuldige uitwerking en maken daarom geen onderdeel van dit wetsvoorstel.

44

154733 Jansen VEH Openbaar, met naam sturing op 
woonlastenneutr
aliteit

3 VEH vindt het niet goed dat het wetsvoorstel de rekening van 
verduurzaming simpelweg bij eindafnemers neerlegt. Integrale 
visie hiervoor noodzakelijk. Regulering van nettarieven 
verdient herijking, zodat de kosten niet meer geheel door de 
tarieven worden gedekt. Ook de verwijderingskosten van een 
gasaansluiting moeten niet op voorhand bij eindgebruiker 
neergelegd worden. 

Nee Europese regelgeving vereist dat de nettarieven zijn gebaseerd op de efficiënte kosten. Voor enkele specifieke 
kosten kan overwogen worden om deze te financieren uit de algemene middelen. Deze afweging is aan een 
volgend kabinet en maakt geen onderdeel van dit wetsvoorstel. 

44

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam Gesloten 
systemen

3 3.2.6 Het is onduidelijk waarom hier gekozen is voor de term 
‘aangeslotenen’. In andere artikelen in de wettekst worden 
grenzen aangeduid op basis van het aantal eindafnemers.

Nee Dit artikel is weergave van huidige E&G-wetten. Dit voorkomt dat bestaande GS-beheerders tegen nieuwe 
regelgeving aanlopen.

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam opwekkingsgege
vens

2 2.2.3  (lid 3) Essent vraagt wat de definitie is van opwekkingsgegevens. Gaat 
dit om het stroometiket of gegevens die op het net zijn 
ingevoed? 

Wet Het gaat  om informatie over energiebronnen (tekst is verduidelijkt). 45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam rechten 
eindafnemers

2 2.1.1 De term ‘leveren’ in de titel suggereert dat het hier gaat om het 
leveren van energie door de eindafnemers, terwijl dit artikel 
het leveren van energie aan eindafnemers betre . 
Essent stelt voor ‘leveren’ te vervangen door ‘levering’.

Wet Artikel is aangepast, daarmee ook de naam van het artikel. 45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam eisen factuur 2 2.2.3 (lid 1 en 2) Essent benadrukt dat de gegevens die op een factuur vermeld 
moeten worden enkel de gegevens kunnen zijn die bij de 
facturerende partij bekend zijn, mits dit kan worden gebaseerd 
op allocatiedata. 

Nee Dit artikel is o.a. implementatie van Bijlage I van de ERL. Dit betreffen minimumeisen, die niet altijd direct 
gekoppeld zijn aan allocatiedata. 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam Leveringszekerhe
id 
(huishoudelijke 
afnemers en 
micro-
ondernemingen)

3 3.5.17 Het is ons onduidelijk hoe de distributiesysteembeheerder 
hiervoor gaat zorgen. Krijgt de distributiesysteembeheerder de 
taak toezicht te houden op marktpartijen of gaan ze zich 
mengen met het debiteurenbeheer van de marktpartijen? 
Beide zijn erg onwenselijk. Toezicht is een taak die behoort bij 
het ACM en het debiteurenbeheer ligt bij de marktpartijen.

Nee Onderdeel is vervallen in het wetsvoorstel. 45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam Aansluittaak 
elektriciteit

3 3.4.11 Essent geeft aan dat dit voorschrift niets te maken heeft met 
leverings- aggregator- en BRP- contracten. Essent geeft aan: 
"Contracten gaan immers over transport en levering, niet over 
het technisch beheer van een fysiek systeem."

Nee Er wordt in dit wetsvoorstel bewust een verband gelegd tussen het gebruik van een aansluiting en de afsluittaak 
van de systeembeheerder. Het gebruik van een aansluiting kan niet onvoorwaardelijk zijn. Bij niet-naleving van 
specifieke, fundamentele voorwaarden is van belang dat systeembeheerders een duidelijke bevoegdheid 
hebben om over te gaan tot afsluiting of verwijdering van een aansluiting. Er is geen andere partij dan de 
systeembeheerder die hier logischerwijs toe in staat is (behoudens eventueel vrije aanleg van aansluitingen).

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam Aansluittaak 
elektriciteit

3 3.4.8 De uitzondering beschreven in het tweede lid biedt ons inziens 
onvoldoende ruimte voor het meewegen van de belangen van 
de verzoeker van een aansluiting. Als deze belangen 
onvoldoende worden meegewogen heeft dit impact op de 
investeringszekerheid.
Vraag: Hoe wordt in de wet geborgd dat de belangen van de 
verzoeker van de aansluiting voldoende worden meegewogen?

Nee Het betreft een aanbod van een systeembeheerder dat een marktpartij kan accepteren of afslaan. Het recht op 
een aansluiting blijft onverkort van kracht. 

45
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154747 Gounou Essent Openbaar, met naam Tariefregulering 3 3.8.1 In de wettekst wordt momenteel de cascadering van de OV exit 
niet geregeld. Door dit te regelen in de wet zorgen we voor een 
kostenvermindering voor eindafnemers doordat een 
risicopremie door energieleveranciers niet meer in rekening 
hoeven worden gebracht. De gereguleerde kosten van GTS 
worden hiermee immers 1-op-1 doorbelast waardoor er ook 
geen nadeel plaatsvindt elders in het systeem. Wij stellen voor 
om onder lid 4 het deel “of, in het geval van de 
transmissiesysteembeheerder voor gas, een netgebruiker als 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel 11, van verordening 
715/2009” te schrappen.

Nee Transmissiesysteembeheerders voor gas mogen volgens Europese regels alleen transmissietarieven in rekening 
brengen bij zogenaamde netgebruikers. De tekst die Essent voorstelt om te schrappen volgt direct uit de 
Europese regelgeving. Van de inhoud van die bepaling kan niet worden afgeweken en het schrappen van het 
nationale voorschrift sorteert dan ook geen effect. Volledigheidshalve: als Essent van mening is dat de 
bewoording in het vierde lid in de weg staat aan het in rekening brengen van tarieven door TSB's gas bij DSB's, 
dan staat de Europese regelgeving dat ook en kan aanpassing van nationale regels dat ook niet mogelijk maken. 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam Taken TSB/DSB 3 3.3.6, derde lid Essent vraagt zich af waarom hier alleen de leverancier wordt 
benoemd ? Er zijn namelijk ook andere (commerciële) rollen 
die door partijen vervuld kunnen worden.

Nee De bedoeling van dit voorschrift was oorspronkelijk om te voorkomen dat netbeheerders werkzaamheden bij 
aangeslotenen thuis aan (verbonden) energieleveranciers uitbesteden, zodat die leveringsovereenkomsten 
kunnen proberen aan te gaan. Het voorschrift is echter niet langer relevant en staat bovendien in de weg aan 
wenselijke samenwerking tussen netbeheerders en installatiebedrijven bij de uitrol van de slimme meter. 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam Elektriciteitsopsla
g

3 3.3.7 Essent stelt daarom voor om lid A te schrappen, en alleen de 
mogelijkheid om met ontheffing van de ACM energieopslag 
door een systeembeheerder toe te staan.

Nee Het betreft implementatie van de Elektriciteitsrichtlijn 2019/944 en hier kan niet van worden afgeweken. 45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam Elektriciteitsopsla
g

3 3.3.8 Elke vorm van opslag zal altijd concurreren met andere vormen 
van opslag en flexibiliteit in de markt. Aangezien 
systeembeheerders de mogelijkheid krijgen deze in te kopen 
op de markt, zien wij geen reden waarom een VGNOC een 
aparte status zou moeten genieten. Essent stelt daarom voor 
dit artikel te laten vervallen en aan te sluiten bij de 
beoordelingscriteria van 3.3.9.

Nee Volledig geïntegreerde netwerkcomponenten (waarvan VGNOC's een speciës zijn) zijn vergaand geïntegreerd in 
het elektriciteitssysteem en het gebruik daarvan concurreert doorgaans niet met activiteiten van commerciële 
bedrijven noch kunnen commerciële partijen deze overnemen. Het gaat om een fundamenteel ander type 
opslagactiviteit dan energieopslag door systeembeheerders die is toegestaan op grond van artikel 3.3.9 (nieuwe 
nummering: 3.30), waar de focus "congestiemanagement" is. Een aparte behandeling van VGNOC's ligt voor de 
hand en wordt ook vereist door Elektriciteitsrichtlijn 2019/944.

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam Elektriciteitsopsla
g

3 3.3.9 Ons inziens wordt hiermee wordt eigen opwek gesuggereerd. 
Dit is een markttaak welke de netbeheerder bij de markt kan 
inkopen en hoeft dus niet te worden uitgevoerd door de 
systeembeheerder. Indien dit artikel eigen opwek door 
systeembeheerders betreft stelt Essent voor lid B te schrappen.

Nee "Eigen opwek" is een onduidelijk begrip maar ondermijnt vanzelfsprekend niet het ontvlechtingsverbod. De 
Elektriciteitsrichtlijn 2019/944 - en de Energiewet - kadert strikt in voor welk doeleinde   een systeembeheerder 
opslagcapaciteit mag gebruiken. Het meest voor de hand liggende doeleinde daarbij is congestiebeheer. Ook 
daarvoor geldt dat dit inderdaad in beginsel een markttaak is - de capaciteit kan worden ingekocht bij 
marktpartijen. En om deze reden is dit in beginsel niet toegestaan. Artikel 3.3.9 (nieuwe nummering: 3.30) bevat 
een ingekaderde, beperkte mogelijkheid tot afwijking van dit verbod. Voor verdere toelichting wordt verwezen 
naar pagina 98 van de ontwerp-MvT. 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam Transporttaak 
elektriciteit

3 3.4.14 Om te borgen dat de markt voor flexibiliteit zo goed mogelijk 
wordt benut stellen wij voor om in de wet op te nemen dat er 
altijd eerst op marktgebaseerde manier een oplossing wordt 
gezocht, en pas als is aangetoond (bij de ACM) dat dit niet tot 
een oplossing heeft geleid de mogelijkheid voor 
onderbreekbare transportcapaciteit aan te bieden.

Nee Een dergelijke verplichting is overbodig. Als een marktpartij verzoekt om niet-onderbreekbare 
transportcapaciteit, moet een systeembeheerder dit aanbieden. Het aanbieden van onderbreekbare 
transportcapaciteit is daarvoor geen volwaardig alternatief en vereist dus rechtvaardiging. Voorts is het 
accepteren van onderbreekbare transportcapaciteit een vrijwillige keuze. Nadere regels worden door ACM 
vastgesteld in methoden en voorwaarden.

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam Overig 3 3.4.18, derde lid. Essent onderschrijft dit artikel, maar ziet graag dat toetsing 
door de ACM plaatsvindt op de specificaties van de 
balanceringsdiensten zodat de belangen van alle deelnemers 
aan het systeem worden bewaakt. Voorstel: Aan lid 3 de 
volgende bijzin toevoegen: “… en marktgebaseerde 
procedures, welke zijn goedgekeurd door de ACM, die 
deelname ….”

Nee Het voorstel van Essent is reeds geregeld via artikel 5.1.9 (nieuwe nummering: 3.118) van het ontwerpvoorstel. 45
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154747 Gounou Essent Openbaar, met naam Beheer- en 
ontwikkeltaak

3 3.4.2 Het tijdelijk inkopen van elektriciteits- en vermogensdiensten 
kan zorgen voor ‘extra’ capaciteit totdat er een netuitbreiding 
heeft plaatsgevonden, zodat de energietransitie niet gehinderd 
wordt. Echter stelt Essent dat er aan de manier waarop deze 
diensten worden ingekocht duidelijke voorwaarden moeten 
zitten. Wij stellen voor in lagere regelgeving deze voorwaarden 
nader te bepalen.

Nee De inhoud van algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen ligt op dit moment niet ter 
consultatie voor. Dit commentaar wordt te zijner tijd bij de voorbereiding van de lagere regelgeving betrokken. 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam Tijdelijke taken 3 3.4.34 Dit artikel verlaagt volgens Essent de investeringszekerheid 
voor marktpartijen (omdat zij mogelijk concurrentie kunnen 
verwachten van netbeheerders) waardoor innovatie mogelijk 
minder snel van de grond komt. Voorstel: Om marktpartijen 
meer zekerheid te geven zouden wij een bepaalde mate van 
terughoudendheid willen toevoegen aan dit lid.

Nee Het is inderdaad belangrijk om te voorkomen dat het toekennen van tijdelijke taken aan systeembeheerders 
vergelijkbare investeringen van marktpartijen verdringen. Dit belang wordt onderschreven. Terughoudendheid 
bij het toekennen van tijdelijke taken volgt niettemin al voldoende uit de voorwaardelijkheden vastgelegd in het 
eerste en tweede lid van het desbetreffende voorschrift, en artikel 3.3.6 (nieuwe nummering: 3.17) van het 
ontwerpvoorstel.

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam Congestie & 
Flexibiliteit

3 3.4.15 Evenals bij artikel 3.4.2 vindt Essent het belangrijk om te 
voorkomen dat dit artikel leidt tot marktverstorende effecten. 
Voorstel: Evenals bij artikel 3.4.2 stellen wij voor om in de MvT 
en wettekst een cascadering op te nemen hoe een 
netbeheerder mag komen tot een aangepaste ATO met 
onderbreekbare beschikbaarheid waarbij er een rol voor 
toezicht ligt bij de ACM. De in het 6e lid genoemde ontheffing is 
dan een voorwaarde die daaraan kan worden gesteld.

Nee Het belang om marktverstoring te voorkomen wordt erkend. Daarvoor is het echter niet noodzakelijk om een 
"cascadering" ten aanzien van het aanbieden van ATO's met onderbreekbare transportcapaciteit versus 
congestiemanagement uit te werken. Volledigheidshalve wordt benadrukt: het aanbieden van onderbreekbare 
transportcapaciteit mag altijd en in alle omstandigheden  en een marktpartij mag deze altijd en in alle 
omstandigheden  weigeren en  vasthouden aan een verzoek voor volledige transportcapaciteit. De voorwaarden 
waaronder onbreekbare transportcapaciteit de facto onderbroken wordt, en welke voorwaarden of compensatie 
daar voor gelden, kunnen de systeembeheerder en de aangeslotene samen overeenkomen. Het vastleggen van 
die voorwaarden zou de mogelijkheden daartoe beperken en daar zou juist een marktverstorende werking van 
uit gaan. 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam belemmering en 
discriminatie

2 2.1.3 Essent vraagt wat wordt verstaan onder belemmering en 
discriminatie, en of bv. schade als gevolg van contractbreuk als 
zodanig kwalificeert?

Nee Gelijke gevallen moeten gelijk worden behandeld. Of een leverancier voor bepaalde klanten een hogere kosten 
in rekening mag brengen is aan de toezichthouder. Lidmaatschap van een energiegemeenschap brengt op 
zichzelf nog geen ander risicoprofiel met zich mee voor de leverancier op de aansluiting. 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam vookromen 
opzegging door 
betalingsachterst
anden

2 2.2.21 Essent bepleit een uitzondering op de verantwoordelijkheid tav 
contracten met dynamische e-prijzen. Daarnaast voorstel om 
op te nemen dat secundaire leverancier, eigen BRP of 
aggregator ook bijdragen aan het voorkomen van schulden bij 
de eindafnemer. 

Nee BRP en aggregator leveren niet. Geen reden om uitzondering te maken voor overeenkomsten met dynamische 
elektriciteitsprijzen. 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam facturen 
verstrekken

2 2.2.3 (lid 1) Essent wil graag 'verstrekken' wijzigen in 'ter beschikking 
stellen', dit ivm onmogelijkheid (veel data) alle info fysiek te 
kunnen verstrekken

Nee Verstrekken is term uit de Elektriciteitsrichtlijn. 45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam dynamische 
elektriciteitsprijs

2 2.2.6a Essent stelt voor dit artikel te schrappen, zodat marktpartijen 
de vrijheid houden de producten naar eigen inzicht aan te 
bieden. Type contract bestaat reeds in NL.

Nee de ERL verplicht lidstaten om dit te regelen in nationaal regelgevingskader. 45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam openbaar maken 
data ACM

5 5.1.3 Wat Essent betreft is het openbaar maken van geschatte kosten 
te beperkt. Essent stelt voor artikel 5.1.3 als volgt te wijzigen: 
De ACM maakt het methodebesluit en de onderliggende kosten 
van transmissie- en distributiesysteembeheerders die zij 
gebruikt voor het vaststellen van een inkomstenbesluit …. 
openbaar.

Nee verplichting wordt bij AMvB geregeld krachtens 5.1, tweede lid, onderdeel a (nieuw). 45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam klachten- en 
geschillenproced
ures

5 Om recht te doen aan het belang van de rechtzoekende is 
Essent van mening dat geschillen- en klachtenprocedures op 
een centrale plek in HFD 5 op te nemen ipv op diverse plaatsen. 

Nee Nee, niet overgenomen. 45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam geschilbeslechtin
g BRP door ACM

5 5.1.5 Op grond van lid 2 is een besluit van ACM in een dergelijk 
geschil bindend. Dit leidt ertoe dat uiteindelijk ACM de prijs 
bepaalt. Dat is naar de mening van Essent strijdig Europese 
regelgeving. Essent stelt voor om aan lid 1 toe te voegen: ‘met 
uitzondering van de prijs van de te leveren dienst’.

Nee Geschillen zullen naar verwachting vooral over de prijs gaan. ACM moet daarom kunnen beoordelen of de 
voorgestelde vergoeding redelijk is.  Met het wetsvoorstel kiezen we ook voor een meer gereguleerd model 
(berekeningsmethode wordt bij Ministeriele Regeling vastgesteld). 

45
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154747 Gounou Essent Openbaar, met naam aandacht 
integraliteit E en 
G

1 Elektriciteit en gasmarkt verschillen fundamenteel van elkaar. 
Het EU pakket voor gas is nog in voorbereiding. Graag aandacht 
hiervoor en waar mogelijk het EU pakket voor gas eerst af te 
wachten voordat bepalingen in de wet worden opgenomen. 

Nee Het EU pakket voor gas wordt inderdaad eerst afgewacht. In sommige gevallen is het echter wenselijk om gas en 
elektriciteit gelijk te trekken. In de algemene toelichting staat waarom deze keuze is gemaakt.

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam woordkeuze 
leveringsovereen
koomst 
dynamische 
elektriciteitsprijs

2 2.2.6a Essent vindt dat de termen 'leveringsovereenkomst op basis 
van dynamische elektriciteitsprijs' ervoor zorgt dat leverancier 
de gemaakte kosten onvoldoende in rekening kan brengen. 
Daarnaast onvoldoende geborgd dat bij gebruikmaking van 
dyn. e prijzen de individuele PTE- allocatie een verplichting is. 
Da moet in de MvT worden opgenomen. 

Wet en MvT Zie aanpassingen in wettekst, en zie de artikelsgewijze toelichting. 45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam Klachtbehandelin
g

3 3.5.18 De wet beschrijft niet hoe dit voor andere eindafnemers is 
geregeld.
Voorstel: Graag opnemen dat systeembeheerders voor andere 
eindafnemers ook een procedure inrichten voor de 
behandeling van klachten.

Wet Het wetsvoorstel voorziet in hoofdstuk 3 in een delegatiegrondslag voor o.a. het indienen van klachten door 
aangeslotenen en het afhandelen van die klachten door de transmissie- en distributiesysteembeheerders. 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam marktgebaseerde 
prijzen

2 2.2.1 Essent heeft de voorkeur om 'marktgebaseerde prijzen' weg te 
laten uit het artikel omdat deze termen niet helder zijn voor 
een eindafnemer. 

Wet Artikel is aangepast. 45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam check op type 
afnemer

2 2.2.2 Essent vindt de jaarlijkse controle op type eindafnemer en 
onwenselijk nu dit onnodige administratieve lasten oplevert. 
Voorkeur voor schrappen, en plicht voor leverancier om het 
tijdig aan te passen indien bekend. Meldplicht zou bij 
eindafnemer moeten liggen. 

Wet Wettekst is aangepast. Plicht voor leverancier om bij afsluiting contract het type eindafnemer te registreren en 
desgevraagd de overeenkomst te wijzigen als kwalificatie van type afnemer wijzigt.  

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam Actief worden 2 2.1.4 Essent vraagt wat moet worden verstaan onder 'weerhouden'. 
Gaat het hier bv om extra kosten die leverancier in rekening 
brengt? Zie meer vragen,  p. 11

MvT Gelijke gevallen moeten gelijk worden behandeld. Of een leverancier voor bepaalde klanten hogere kosten in 
rekening mag brengen is aan de toezichthouder. Lidmaatschap van een energiegemeenschap brengt op zichzelf 
nog geen ander risicoprofiel met zich mee voor de leverancier op de aansluiting. 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam Gvo's/Cvo's 2 2.7.4 Essent stelt voor om aan dit artikel toe te voegen dat CertiQ 
verplicht is om ook kleine aansluitingen (al dan niet gebundeld 
door de aggregator) ook toe te staan GvO’s aan te laten maken 
opdat het groene aspect van deze energie behouden blijft. 

Nee Het is in principe voor iedere producent (ongeacht het type aansluiting) mogelijk om garanties van oorsprong 
aan te vragen. Dat een garantie van oorsprong betrekking heeft op een hoeveelheid energie ter grootte van 1 
MWh kan echter belemmerend werken voor kleine aansluitingen. Momenteel wordt verkend hoe deze energie 
door een derde partij door middel van het bundelen van kleinere hoeveelheden energie gecertificeerd zou 
kunnen worden.

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam Informatieverstre
kking

3 3.4.22 In de wet wordt voorgesteld dit in een ministeriële regeling te 
regelen. Ons inziens is de huidige informatiecode hiervoor zeer 
geschikt, aangezien deze momenteel goed werkt. Daarom heeft 
het onze voorkeur als deze ministeriele regeling dichtbij deze 
informatiecode blijft. In dit artikel wordt de 
informatieverstrekking door een distributiesysteembeheerder 
over het gebruik en de mogelijkheden van een slimme 
meetinrichting geregeld. Voorstel: De intentie om in deze 
ministeriele regeling dichtbij de huidige informatiecode te 
blijven vermelden in de MvT.

Nee Eens met de strekking van deze opmerking. In de MvT is op diverse plekken aangegeven dat (1) wordt 
voortgebouwd op de bestaande situatie, i.c. de Informatiecode en (2) dat er deels een 'verschuiving' vanuit de 
Informatiecode zal plaatsvinden. 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam controle van 
gegevens

4 4.4 Essent stelt voor om tav de vastgestelde termijn aan te sluiten 
bij de Algemene Termijnenwet.

Nee Dit voorstel is relevant in de voorbereiding van de onderliggende regelgeving, en kan daar worden 
meegenomen. Dit op wetsniveau vastleggen is niet direct noodzakelijk en perkt sterk in. 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam Primaire 
leverancier en 
ODE/Energiebela
sting

2 2.1.1 jo. 2.2.22 Essent constateert dat er in het wetsvoorstel niet wordt 
bepaald wie de primaire leverancier is, die verantwoordelijk is  
voor de afdracht van de energiebelasting/ODE en het innen van 
de netbeheertarieven. 

Nee De primaire leverancier is de leverancier op het primaire allocatiepunt. 45
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154747 Gounou Essent Openbaar, met naam Leveren/aggrege
ren

2 2.1.2, eerste lid Essent heeft zorgen over de financiële stabiliteit van een 
aggregator, als normen hiervoor in de wet ontbreken. Essent 
pleit voor gelijktrekken rechten en plichten met die van 
leveranciers zodat eindafnemers goed worden beschermd.

Nee Teruglevering is in tegenstelling tot levering geen essentiële dienst. Er is daarom niet gekozen voor een 
vergunningenregime voor aggregatoren die elektriciteit kopen bij of die faciliteren in peer-to-peer-levering ten 
behoeve van kleinverbruikers.  De bepalingen inzake consumentenbescherming zijn wel van toepassing op de 
aggregator. 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam Energiegemeensc
happen

2 2.1.5, lid 1a Essent vraagt wat de consequenties zijn als er in statuten niet 
alle punten geborgd zijn?

Nee Wanneer genoemde zaken niet zijn geborgd in de staturen is er formeel geen sprake van een 
energiegemeenschap en kan er door deze vermeende gemeenschap ook geen aanspraak worden gemaakt op 
rechten onder deze wet. 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam Energiegemeensc
happen

2 2.1.5, lid 2b Essent vraagt hoe  'nabijheid' kan worden gespecificeerd? Nee Dit is niet vastgelegd in de Energiewet. In het kader van de Postcoderegeling wordt uitgegaan van 
postcodegebieden. Kan in lagere regelgeving nader worden uitgewerkt.

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam Leveringsvergun
ning

2 2.2.15 Essent vraagt om vergunning (of vergelijkbaar instrument) ook 
te verplichten voor de uitgezonderde partijen/situaties, om 
onzekerheid over de kwaliteit en bescherming weg te nemen. 

Nee De uitzonderlingen zijn in lijn met de huidige Elektriciteitswet. Voor AA en kleine EG-en is bewust gekozen voor 
een uitzondering op de vergunningplicht, omdat een vergunning een belemmering kan vormen voor deze 
partijen om actief te worden op de energiemarkt. De meeste bepalingen inzake consumentenbescherming 
gelden wel bij levering door een AA of EG. 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam balanceringsverw
antwoordelijkhei
d

2 2.2.9 Essent stelt voor het artikel te wijzigen zodat de eindafnemer 
verantwoordelijk is voor overdracht van 
balanceringsverantwoordelijkheid. Vraag: mag een leverancier 
uitsluitend contracten aanbieden waarin de 
balanceringsverantwoordelijkheid wordt overgenomen?

Nee Met het wetsvoorstel is het aan de eindafnemer (m.u.v. de huishoudelijke eindafnemer of de micro-
ondernemer) om te bepalen waar hij zijn balansverantwoordelijkheid neerlegt. Bij actieve afnemers die HH of en 
MO zijn  is de leverancier wel gehouden om dit aan te bieden.  De leverancier of aggregator mag 
grootverbruikers of actieve  afnemers niet verplichten om de balansverantwoordelijkheid aan hem over te 
dragen. 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam Aggregatie 2 2.3.1 vragen over eisen/kwalificatie aggregator. 1. welke regels  
gelden als eindafnemer zelf flexibiliteit inzet op de markt of 
verkoopt? Wat als er enkel wordt ingevoed en er geen sprake is 
van een eindafnemer?

Nee Voor het zelf verkopen van flexibiliteit (dus zonder aggregator) zijn er in het wetsvoorstel geen regels 
opgenomen. Hier gelden de normale regels van de markt / wat partijen onderling afspreken. Wanneer er vanuit 
een aansluiting enkel wordt ingevoed is sprake van een producent. 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam Balanceren 2 2.5.1 Essent stelt voor om in de wet vast te leggen dat de aggregator 
ook afspraken met de leverancier moet maken zodat de 
afwikkeling van de inzet van flexibiliteit goed door alle 
betrokken partijen kan worden verwerkt. 

Nee In het wetsvoorstel is er voor gekozen deze afspraken via de betrokken BRP's te latenlopen. De leverancier en 
BRP kunnen afspreken hoe zij hier onderling mee omgaan 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam ontbreken van 
level playing field

2 Door  geen gelijkwaardige eisen te stellen aan andere 
marktpartijen  dan leveranciers- zoals aggregators – is er geen 
sprake van een level playing field en brengen we het 
consumentenvertrouwen in gevaar. Essent  vraagt voor elke 
marktdeelnemer gelijke rechten en plichten om zo alle 
eindafnemers voldoende bescherming te bieden.

Nee De rechten en plichten zijn gekoppeld aan de marktrol die de marktpartij speelt. In beginsel zijn de rechten en 
plichten per marktrol gelijk. Wanneer er een uitzondering wordt gemaakt, wordt dit toegelicht. 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam Salderen 
elektriciteit

2 2.2.24 en 2.1.2 Hoe verhoudt dit artikel zich tot artikel 2.1.2, tbv situatie 
waarbij bij eindafnemers ie salderen, de primaire leverancier 
ook de aggregator wordt?

Nee Bij salderen is de leverancier ook de aggregator. Er is dan niet sprake van een onafhankelijke aggregator. De 
afnemer is niet verplicht om terug te leveren aan zijn leverancier. Hij kan ook kiezen voor een onafhankelijke 
aggregator. Door de salderingsregeling is dit financieel niet aantrekkelijk.

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam controle van 
gegevens

4 4.10 Essent stelt voor de taak bij de systeembeheerders en het 
artikel daarop aan te passen. 

Wet Gebleken is dat artikel 4.9/4.10 (consultatieversie) tot verwarring bij stakeholders leidde. Daarom is in artikel 
4.11 (consultatieversie; nieuwe nummering: 4.16) nu een lid opgenomen dat eventuele noodzakelijke inzet 
register regelt, artikel 4.9 en 4.10 zijn vervallen. 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam Balancering gas 3 3.4.19 Lid 3a spreekt van “hij zich overeenkomstig zijn 
balanceringsportfolio gedraagt”. Ons inziens is het onduidelijk 
wat er met deze zinsnede wordt bedoeld.

Wet Het onderdeel is aangepast. De TSB moet informatie verstrekken over de mate waarin de balanceringsportfolio 
en het systeem in evenwicht is

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam algemeen 7 Essent hecht, evenals Energie-Nederland, aan deugdelijk en 
transparant overgangsrecht. Hierbij gaat Essent ervan uit, dat 
de markt ruim voldoende tijd gegeven wordt om alle 
benodigde aanpassingen door te voeren.

Wet in een nieuwe versie van het wetvoorstel is overgangsrecht toegevoegd. 45
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154747 Gounou Essent Openbaar, met naam gegevens en 
processen

4 4.1 lid 3 Essent wil graag in MvT een toelichting over de 
verantwoordelijkheid om onder dit artikel gegevens te 
bewaren en te verwijderen.

Wet en MvT Dit betreffende lid is vervallen, mede omdat veel stakeholders het belang onderstreepten dat er reeds op 
wetsniveau meer duidelijkheid moest komen over 'grondslagen' voor gegevensuitwisselingen. Daarvoor zijn 
verschillende nieuwe artikelen in hoofdstuk 4 toegevoegd, waarbij telkens ook een delegatiegrondslag naar 
onderliggende regelgeving is opgenomen. Voor zover deze opmerking betrekking heeft op 'disputen' (zoals 
opgenomen in de Informatiecode), ook daar is bij de herziening een nieuw artikel in hoofdstuk 4 voor 
opgenomen. 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam algemeen 4 Essent constateert in HFD 4  op belangrijke punten een afstand 
tussen de concept wettekst en (de logica van het) 
Afsprakenstelsel. Zo ontbreken in de tekst de termen MFF en 
BAS geheel. Essent gaat er derhalve vanuit dat daar waar de 
concept wet spreekt over de gegevensuitwisselingsentiteit 
bedoeld worden het MFF en BAS die binnen de reikwijdte van 
de governance van het Afsprakenstelsel samenwerken. Essent 
stelt aantal aanpassingen voor  taken van de 
gegevensuitwisselingsautoriteit in art 4.1 lid 2.

Wet en MvT Verschillende artikelen uit hoofdstuk 4 zijn aangepast, mede naar aanleiding van opmerkingen van en 
vervolggesprekken met sectorpartijen.  De gegevensuitwisselingsentiteit valt inderdaad samen met wat binnen 
de sector als 'BAS' wordt aangeduid. Het Marktfaciliteringsforum (MFF) komt inderdaad niet letterlijk terug in de 
Energiewet, maar artikel 4.12 (consultatieversie; nieuwe nummering: 4.25) vormt hier wel de verbinding mee. 
Ook een entiteit als NEDU kent nu geen expliciete basis in de wetgeving, het is de invulling die sectorpartijen 
hier zelf aan hebben gegeven. 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam identificatie 4 4.16 (lid a) Essent stelt voor dit lid als volgt te wijzigen: van degene die 
gegevens aanlevert ten behoeve de processen als bedoeld in 
artikel 4.1 eerste lid onderdelen 1, 2 en 4.

Wet en MvT Onderdeel 5 in lid 2 van artikel 4.1 is vervallen, wat deels deze opmerking afdekt. Onderdeel 3 van dit zelfde 
artikel valt bewust wel onder de scope. 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam gegevensbescher
ming en 
gegevensbeveilig
ing

4 4.17 (lid 1) Essent stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen: De 
gegevensuitwisselingsentiteit neemt passende, evenredige 
technische en organisatorische maatregelen om de risico’s voor 
de beveiliging van gegevens en bij het verlenen van toegang 
van gegevens ten behoeve van de processen, bedoeld in artikel 
4.1 eerste lid onderdelen 1, 2 en 4 te beheersen.

Wet en MvT Onderdeel 5 in lid 2 van artikel 4.1 is vervallen, wat deels deze opmerking afdekt. Onderdeel 3 van dit zelfde 
artikel valt bewust wel onder de scope. 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam klachtenprocedur
e

4 4.20 Essent stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen:
De gegevensuitwisselingsentiteit voorziet in een transparante 
en eenvoudige procedure voor de behandeling van klachten 
van degene die gegevens aanlevert en die toegang vraagt tot 
gegevens ten behoeve de processen als bedoeld in artikel 4.1. 
eerste lid onderdelen 1, 2 en 4.

Wet en MvT Onderdeel 5 in lid 2 van artikel 4.1 is vervallen, wat deels deze opmerking afdekt. Onderdeel 3 van dit zelfde 
artikel valt bewust wel onder de scope. 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam efficiente en 
gemakkelijke 
toegang

4 4.15 Essent stelt aanpassing voor: De gegevensuitwisselingsentiteit 
neemt passende en evenredige technische en organisatorische 
maatregelen om meerdere partijen gelijktijdig toegang tot 
gegevens te verlenen ten behoeve van de processen, bedoeld 
in artikel 4.1. Eerste lid onderdelen 1, 2 en 4.

Wet en MvT Onderdeel 5 in lid 2 van artikel 4.1 is vervallen, wat deels deze opmerking afdekt. Onderdeel 3 van dit zelfde 
artikel valt bewust wel onder de scope. 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam toegang en 
uitwisseling

4 4.11 Essent wenst verduidelijking van dit artikel: valt GDS 
hieronder?

Wet en MvT Niet duidelijk waarom dit onduidelijk is. Een GS-beheerder classificeert niet als een transmissie- of 
distributiesysteembeheerder, dus dit artikel gaat niet over een GS-beheerder. Overigens, in de herziening van 
het wetsvoorstel is  de GS-beheerder nu wel als registerbeheerder in H4 aangeduid. 

45
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154747 Gounou Essent Openbaar, met naam register 4 4.9 en 4.10 Essent stelt voor dit artikel te schrappen, systeembeheerder 
vervult deze taak cf artikel 4.2

Wet en MvT Deze opmerking berust op een verkeerde interpretatie. Zoals de MvT (consultatieversie, zie o.a. p. 110-111 en p. 
126) duidelijk aan gaf is uitgegaan van een decentraal systeem, waarbij de GUE slechts in zeer beperkte mate 
gegevens in een register diende te verwerken. Desalniettemin is gebleken dat artikel 4.9/4.10 (consultatieversie) 
tot verwarring bij stakeholders leidde. Daarom is in artikel 4.11 (consultatieversie; nieuwe nummering: 4.16) nu 
een lid opgenomen dat dit regelt. De strekking blijft gelijk, maar zorgt waarschijnlijk minder voor verkeerde 
interpretatie.

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam algemeen 4 4.9 en 4.10 bijhouden register behoort niet toe aan BAS, in wet is dit nu 
aan gegev. Uitw. Autoriteit. Taak hoort bij netbeheerder zoals 
opgenomen in art 4.2. Alle overige artikelen die verwijzen naar 
het register van de gegevensuitwisselingsentiteit kunnen 
derhalve worden geschrapt.

Wet en MvT Deze opmerking berust op een verkeerde interpretatie. Zoals de MvT (consultatieversie, zie o.a. p. 110-111 en p. 
126) duidelijk aan gaf is uitgegaan van een decentraal systeem, waarbij de GUE slechts in zeer beperkte mate 
gegevens in een register diende te verwerken. Desalniettemin is gebleken dat artikel 4.9/4.10 (consultatieversie) 
tot verwarring bij stakeholders leidde. Daarom is in artikel 4.11 (consultatieversie; nieuwe nummering: 4.16) nu 
een lid opgenomen dat dit regelt. De strekking blijft gelijk, maar zorgt waarschijnlijk minder voor verkeerde 
interpretatie. 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam Rechten 
eindafnemers

2 2.1.1 (lid 2a) Essent gaat er vanuit dat in lid 2 niet wordt gedoeld op de 
situatie dat er meerdere leveranciers op hetzelfde allocatiepunt 
zijn, dit is namelijk niet mogelijk met 1 slimme meter. Voor 
deze situatie lijkt in lid 3 nu een regeling te worden getroffen 
voor het toerekenen van het verbruik op 1 allocatiepunt aan 
meerdere leveranciers. Vraag: hoeveel verschillende rollen 
kunnen tegelijk actief zijn op 1 allocatiepunt?

Wet en MvT In beginsel kan er maar één marktpartij actief zijn per allocatiepunt. Naast de leverancier of aggregator is er ook 
altijd een BRP verantwoordelijk voor een allocatiepunt.  Uitzondering is de vraagresponsaggregator, deze acteert 
op allocatiepunt waarvoor een leverancier actief is .

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam stroomlijn 
definities

1 Essent constateert dat een aantal definities uit EU richtlijnen en  
verordeningen niet letterlijk overgenomen zij, met gevolg dat 
er nu voor aantal begrippen een veelal beperktere reikwijdte is. 
Graag de EU begrippen onverkort overnemen, tenzij evident 
niet mogelijk is. Geldt ook voor zelfstandig naamwoord 
definities uit EU regels, die de lading beter dekken dan de 
werkwoorden in wetsvoorstel. 

MvT De definities zijn inderdaad niet op alle onderdelen identiek aan de definities uit het Europese recht. Afwijking 
van of aanvulling op de Europese definities is  in sommige gevallen noodzakelijk om tot een binnen de 
Nederlandse context in de praktijk toepasbaar wettelijk systeem te komen. Zie verder de artikelsgewijze 
toelichting op artikel 1.1.

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam begrip 
marktdeelnemer

1 In het wetsvoorstel wordt soms de term marktdeelnemer en 
soms de term marktpartij gehanteerd. Deze inconsistentie leidt 
tot verwarring en onduidelijk is wat hier nu precies wordt 
bedoeld. Geen van beide termen zijn op dit moment namelijk 
gedefinieerd in de voorliggend conceptwet. Essent stelt voor de 
definitie uit VO 2019/943 over te nemen en het begrip 
marktpartij te vervangen door het begrip marktdeelnemer:

Wet In het wetsvoorstel wordt het begrip marktdeelnemer gehanteerd (is ook gedefinieerd). 45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam minder 
complexiteit

1 In de definities is een aantal ‘verzamelbegrippen’ opgenomen, 
zoals certificaat van oorsprong, garantie van oorsprong en 
interconnector. Deze verzamelbegrippen leveren geen bijdrage 
aan het begrip van de wettekst en maken daarom de lijst 
onnodig lang en complex. Essent zou deze verzamelbegrippen 
dan ook willen schrappen. 
Aan het einde van Hoofdstuk 1  is een aantal artikelen 
opgenomen ter nuancering van een aantal begrippen. Deze 
artikelen maken hoofdstuk 1 extra complex, wat niet ten goede 
komt aan de uitvoerbaarheid van de wet. Essent stelt voor de 
inhoud van deze artikelen aan de eerdere definities toe te 
voegen waarmee Hoofdstuk 1 transparanter en eenvoudiger 
wordt.

Wet Is aangepast. 45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam aanvullende 
rechten 
eindafnemer - 
agggregator

2 2.1.2, eerste lid Essent vindt dat afspraken tussen marktpartijen nodig zijn om 
mogelijke risicoverschuivingen betaalbaar te houden voor een 
leverancier en stelt een 3 tal aanpassingen voor (p. 10) 

Nee Voor teruglevering is een apart allocatiepunt vereist. Hierdoor opereren beide marktpartijen (aggregator en 
leverancier) onafhankelijk van elkaar. En daarmee onafhankelijk van de ander, daarom hoeven er geen extra 
afspraken te worden gemaakt. Uitzondering is artikel 2.5.1 (2.40 nieuw). 

45
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154747 Gounou Essent Openbaar, met naam Overzetten bij 
faillissement 
leverancier

3 3.5.19 Het is ons onduidelijk wat dit precies betekent. Worden er 
bijvoorbeeld budgetten ingeruimd voor deze voorziening? 
Daarnaast is onduidelijk wat er precies gebeurt bij een 
faillissement. De tekst wekt nu de Voorstel dat de eindafnemer 
hierbij zelfstandig een nieuwe marktpartij moet vinden.

Nee Bij voorzieningen treffen gaat het om de procedure die is voorgeschreven in de Besluiten leveringszekerheid. Bij 
een faillissement van een niet-vergunninghoudende partij is het inderdaad de bedoeling (is voorzien bij AMvB, 
art. 3.79 (nieuw)) dat de eindafnemer zelf actief op zoek gaat naar een nieuwe marktpartij. De 
systeembeheerder zal hem hierop ook wijzen. 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam Overzetten bij 
faillissement 
leverancier

3 3.5.19, tweede 
lid

In het artikel ontbreken de andere marktrollen die er 
momenteel zijn zoals die van de aggregator. Aangezien de 
aggregator ook een financiële relatie krijgt met de afnemer zou 
deze moeten worden toegevoegd.
Voorstel: Wij stellen voor de rol van aggregator toe te voegen 
aan dit artikel.

Wet In de aangepaste tekst wordt de term 'marktdeelnemer' gehanteerd. 45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam samenwerking 
gegevensuitwisse
lingsentiteit

4 4.12 Essent stelt een aantal aanpassingen voor zodat het duidelijker 
beschrijft dat de systeembeheerder afspraken maakt en niet de 
entiteit, en taak van entiteit ter ondersteuning van het MFF (p. 
29).

Wet Eens met strekking van de opmerking. De betreffende wettekst (artikel 4.12 consultatieversie; nieuwe 
nummering: 4.25) is, mede naar aanleiding van de opmerkingen en suggesties van andere stakeholders, 
gewijzigd. 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam gegevensbeveilig
ing

4 4.6 Essent stelt voor om ook bij GDS'en de eisen tav 
risicobeheersing te laten gelden

Wet Eens met de strekking van deze opmerking. In hoofdstuk 4 heeft de GS-beheerder nu een duidelijke plek 
gekregen als registerbeheerder, waar ook specifieke eisen/verantwoordelijkheden aan zijn gekoppeld. 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam gegevensuitwisse
lingsentiteit

4 4.8 Essent vindt de reikwijdte onduidelijk, valt GDS er onder? Nee Niet duidelijk waarom dit onduidelijk is. Een GS-beheerder classificeert niet als een transmissie- of 
distributiesysteembeheerder, dus dit artikel gaat niet over een GS-beheerder. Overigens, in de herziening van 
het wetsvoorstel is  de GS-beheerder nu wel als registerbeheerder in H4 aangeduid. 

45

154747 Gounou Essent Openbaar, met naam GDS 4 4.6 en 4.8 Graag verduidelijking tav GDS in art 4.6 en 4.8 tbv gelijk 
speelveld. 

Wet Eens met de strekking van deze opmerking. In hoofdstuk 4 heeft de GS-beheerder nu een duidelijke plek 
gekregen als registerbeheerder en worden aan de GS-beheerder specifieke verantwoordelijkheden opgelegd. 
Gelet op het bijzondere karakter van het gesloten systeem, is wel een uitzondering gemaakt indien de 
aangeslotenen op het gesloten systeem en de beheerder behoren tot hetzelfde bedrijf. 

45

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aansluittaak gas 3 3.4.10 Tenslotte wordt verzocht in de MvT te verduidelijken dat de 
betrokken systeembeheerders t.b.v. de mogelijkheid genoemd 
in lid 3 mogen overleggen en de kosten m.b.t. de verschillende 
opties mogen vergelijken (dit om discussies over de 
mededingingsrechtelijke/regulatorische toelaatbaarheid 
daarvan te voorkomen). 

MvT Dit wordt gedekt door artikel 3.5.6, eerste lid, onderdeel b van het ontwerpwetsvoorstel (nieuwe nummering 
UHT-versie: 3.77, tweede lid). In het algemeen deel van de toelichting is dit als volgt toegelicht: " TSB’s en DSB’s 
hebben op grond van hetzelfde voorschrift een verplichting om met elkaar samen te werken en informatie uit te 
wisselen, ten behoeve van uitvoering van al hun wettelijke taken en verplichtingen." 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aansluittaak 
elektriciteit

3 3.4.8 De enige genoemde reden om een aansluitverzoek te 
weigeren, is het ontbreken van voldoende transportcapaciteit. 
Het komt tevens voor dat verzoeken op een door verzoeker 
gewenst punt in het systeem niet kunnen worden ingewilligd 
omdat er op dat punt in het systeem (station) geen fysieke 
ruimte is om in een nieuw aansluitveld te voorzien, dan wel dat 
als gevolg van het aansluitverzoek problemen ten aanzien van 
kortsluitvermogens of spanningshuishouding ontstaan. Deze 
redenen zouden daarom tevens als reden moeten worden 
opgenomen om een aansluitverzoek te weigeren. 

MvT In de Memorie van Toelichting zal worden toegelicht dat "geschikt punt" zowel te maken heeft met de 
technische geschiktheid van het punt als de technische, ruimtelijke inpasbaarheid van extra aansluiting op dat 
punt. Ten aanzien van spanningskwaliteit en kortsluitvermogen: dergelijke problematiek wordt in feite 
veroorzaakt door een gebrek aan transportcapaciteit en de problematiek kan worden opgelost door uitbreiding 
van de transportcapaciteit en een uitstel en wordt in feite veroorzaakt door een gebrek aan transportcapaciteit, 
zoals bedoeld in artikel 3.4.8 (nieuwe nummering: 3.34) van het ontwerpvoorstel.
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aansluittaak 
elektriciteit

3 3.4.8, eerste lid Moet in lid 1 niet komen te staan: doet op verzoek 
“overeenkomstig de vastgestelde of goedgekeurde 
voorwaarden en methoden als bedoeld in hoofdstuk 5” een 
aanbod? Wij begrijpen dat een andere formulering van het 
punt van aansluiting wordt voorgesteld, maar dat geen 
materiële wijziging wordt beoogd. Wij verzoeken dit in de 
toelichting expliciet te vermelden, omdat de formulering “dat 
de laagste aansluitkosten oplevert voor de verzoeker” een 
vertaling van het Ministerie van de huidige jurisprudentie is en 
deze formulering thans niet voorkomt en tot vragen leidt.

MvT Een verwijzing naar vaststelling van methoden en voorwaarden hier is niet nodig want dit is al geregeld in artikel 
5.1.9, tweede en derde lid (nieuwe nummering: 3.116, derde lid). Dit zal worden toegelicht in de artikelsgewijze 
toelichting. Daar zal ook in worden verduidelijkt dat met de gewijzigde beschrijving van het desbetreffende 
aansluitpunt geen materiële wijziging is beoogd.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Infrastructuurgro
ep

3 Overigens lagen de punten op pagina 84 van de MvT 
aanvankelijk helemaal niet ten grondslag aan de toegestane 
handelingen en activiteiten en vinden wij dat sommige hiervan 
ten onrechte de indruk wekken dat er geen sprake is van 
eerlijke concurrentie tussen een infrastructuurbedrijf en 
bedrijven die geen onderdeel zijn van een infrastructuurgroep. 
Er zijn zo veel waarborgen dat een tsb en dsb een 
groepsmaatschappij niet mogen bevoordelen, dat een 
infrastructuurbedrijf zich niet onderscheidt van een onderdeel 
van een willekeurig ander middelgroot tot groot concern. Wij 
verzoeken daarom de betreffende passage aan te passen. In 
het wetsvoorstel zijn mogelijke wijzigingen vanwege het 
wetsvoorstel collectieve warmtevoorziening (WCW) nog niet 
meegenomen. 

MvT De Memorie van Toelichting is aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aansluittaak gas 3 3.4.10 Overigens wordt in de MvT (pag. 88) ten aanzien van 
elektriciteit verduidelijkt dat het bij “laagste kosten voor 
verzoeker” enkel gaat om de bijdrage in de kosten tot het 
overdrachtspunt. Graag dit op pag. 90 in de MvT ook voor gas 
zo toelichten. Aangeslotenen van de tsb gas betalen als gevolg 
van NC TAR geen bijdrage voor wijzigingen van de aansluiting, 
en aangeslotenen van dsb’s betalen hier wel voor. Laat het 
artikel dit verschil toe? 

MvT In de toelichting zal de tekst zoals verzocht verduidelijkt worden ten aanzien van de definitie van "laagste kosten 
voor aansluiting voor de verzoeker". Voorts staat het artikel een verschil in behandeling van tariefstructuren bij 
wijziging van aansluitingen tussen typen systeembeheerders niet in de weg.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aansluittaak gas 3 3.4.11 Netbeheer Nederland geeft aan: "Deze bepaling regelt een deel 
van hetgeen de aansluit- en transportovereenkomst regelt. De 
tsb’s en dsb’s gaan ervan uit dat met de bepaling niet beoogd is 
de bestaande aansluiten transportovereenkomsten in 2 
overeenkomsten te splitsen. Graag dat in de MvT 
verduidelijken."

MvT Deze verduidelijking is opgenomen in de artikelsgewijze toelichting. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Informatieverstre
kking

3 3.5.6 Lid 1, sub c gaat over open data. Hoe verhoudt zich dit artikel 
tot bijvoorbeeld 4.22? Nadere onderlinge afstemming tussen 
deze twee artikelen lijkt noodzakelijk. Wellicht kan sub c hier 
geschrapt worden. Wij hebben sowieso behoefte aan 
verduidelijking welke informatie openbaar gemaakt moet 
worden en aan bevestiging dat wij ook gerechtigd zijn tegen 
vergoeding van kosten non-discriminatoir maatwerk-informatie 
te verstrekken. 

MvT Artikelen 4.22 en 3.5.6 (nieuwe nummering: 3.77 en 3.78) zijn herschreven om verplichtingen en verboden rond 
informatieuitwisseling door systeembeheerders te verduidelijken. Verdere toelichting is opgenomen in de 
artikelsgewijze toelichting. 
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Methodebesluit 3 3.8.5, vierde lid, 
onderdeel a

Het is de bedoeling dat bij dsb's alleen gebruikt wordt gemaakt 
van de kan-bepaling als volumeontwikkelingen substantieel 
afwijken van kostenontwikkelingen. Het is immers niet gewenst 
als wel wordt gecorrigeerd voor gestegen volumes en niet voor 
gestegen kosten. Tekstsuggestie voor toelichting: Indien de 
toezichthouder gebruik maakt van de kan-bepaling in artikel 
3.8.5 lid 4 sub a ligt het in de rede dat dit op consistente wijze 
gebeurt, zowel bij afwijkingen naar boven als naar beneden, en 
slechts indien die afwijkingen substantieel zijn. 

MvT In de artikelsgewijze toelichting is benadrukt dat de aanpassing zowel omhoog als omlaag kan plaatsvinden. Dat 
ACM consistent moet zijn in de wijze waarop zij invulling geeft aan haar taken, vereist geen zelfstandige 
vermelding.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Investeringsplan 3 3.4.6 Lid 7: In dit artikel wordt gesteld dat investeringen die zijn 
opgenomen in het investeringsplan noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van de wettelijke taken, op p.87 van de toelichting 
staat echter ook dat de investeringen die zijn opgenomen in het 
investeringsplan "kunnen" worden aangemerkt als 
noodzakelijk. Op p.48 van de toelichting staat tevens dat de 
dsb’s hebben aangegeven dat de regulering voor hen niet in de 
weg staat aan anticiperende investeringen. Dat ligt wat 
subtieler en is afhankelijk van de manier waarop de ACM de 
regulering vormt geeft. 

MvT Het gebruik van het woord "kunnen" is in de toelichting aangepast. Ook is verduidelijkt dat door DSB's is 
gerefereerd aan de "huidige" regulering in plaats van "regulering in algemene zin". 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Methodebesluit 3 3.8.3 Zoals aangegeven in artikel 3.8.1 lid 2 en artikel 3.8.4 worden 
toegestane inkomsten voorafgaand aan het eerste jaar van een 
reguleringsperiode vastgesteld. Dit betekent dat efficiënte 
kosten moeten worden vastgesteld op basis van schattingen. 
Het is van belang dat deze schattingen niet alleen zijn 
gebaseerd op historische kosten maar ook op verwachte 
ontwikkelingen tijdens de reguleringsperiode. Tekstsuggestie 
(voor extra lid): Bij de schattingen ten behoeve van de 
efficiënte kosten worden verwachte ontwikkelingen van de 
kosten tijdens de reguleringsperiode meegenomen. 

Nee In dit wetsvoorstel wordt ruimte geboden voor ACM om historische dan wel verwachte kosten te gebruiken als 
uitgangspunt voor inschatting van de efficiënte kostenniveaus. Dit in tegenstelling tot de Elektriciteitswet 1998 
en de Gaswet, die uitsluitend historische kosten als uitgangspunt beschrijven (bijvoorbeeld artikel 41, vijfde lid, 
Elektriciteitswet 1998). Het ministerie kan niet voorschrijven in welke mate de toezichthouder in haar 
reguleringsmethode moet uitgaan van historische of verwachte kosten. Op grond van Europese regels is de 
bevoegdheid voor de wetgever om regels te stellen binnen het domein van de tariefregulering immers zeer 
beperkt. Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de omzetting van de richtlijnen 2009/72 
en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, zaak C-718/18, Commissie/Duitsland) benadrukt dat de 
toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de berekeningsmethoden voor de tarieven vast te stellen, 
onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de doelen en criteria 
die in het Europese regelgevingskader zijn vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet nader invullen voor 
de toezichthouder, behoudens enkele specifieke situaties waarin de Europese regels daar ruimte voor laten. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Methodebesluit 3 3.8.3 In de MvT wordt aangegeven (6.4.2 pagina 102) dat ruimte 
moet worden behouden voor een toekomstige afstap van het 
zogenaamde 'capaciteitstarief' voor kleine aansluitingen. 
Hierover is niets opgenomen in de wettekst. De 
tariefreguleringsmethode dient zodanig flexibel te zijn dat een 
dergelijke overstap gedurende een reguleringsperiode kan 
worden gemaakt (= niet hoeft te worden gewacht tot het begin 
van een nieuwe reguleringsperiode). 

Nee Op grond van Europese regels is de bevoegdheid voor de wetgever om regels te stellen binnen het domein van 
de tariefregulering zeer beperkt. Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de omzetting van 
de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, zaak C-718/18, Commissie/Duitsland) 
benadrukt dat de toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de berekeningsmethoden voor de tarieven 
vast te stellen, onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de 
doelen en criteria die in het Europese regelgevingskader zijn vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet 
nader invullen voor de toezichthouder, behoudens enkele specifieke situaties waarin de Europese regels daar 
ruimte voor laten. Om deze reden is dan ook niet opgenomen over het capaciteitstarief in de wetstekst. Het is 
aan ACM om te kiezen voor en afstap of instandhouding van het capaciteitstarief, en ook om eventuele ruimte in 
te bouwen voor een tussentijdse afstap, tijdens een reguleringsperiode. Het voorliggend wetsvoorstel staat daar 
in elk geval niet aan in de weg.
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Methodebesluit 3 3.8.3, derde lid Beoogde inkomsten dienen ook in de tijd in de pas te lopen met 
de efficiënte kosten. Tekstsuggestie: De 
tariefreguleringsmethode bepaalt de wijze waarop de per jaar 
toegestane of beoogde inkomsten ter dekking van de jaarlijkse 
efficiënte kosten, bedoeld in het tweede lid, worden 
vastgesteld en, ten behoeve daarvan, in ieder geval: ….. 

Nee Het inkomstenbesluit is geïntroduceerd om de toezichthouder meer ruimte te geven om de inkomsten per jaar 
onafhankelijk van elkaar vast te stellen (en niet op basis van het x-factorbesluit en de bestaande, wettelijke 
formule). Het is in beginsel aan ACM om te bepalen hoe de jaarlijkse inkomsten worden vastgesteld en of zij 
daarbij voornamelijk naar efficiënte kosten in individuele jaren kijkt of een spreiding van kosten over de 
reguleringsperiode nastreeft. Op grond van Europese regels is de bevoegdheid voor de wetgever om regels te 
stellen binnen het domein van de tariefregulering immers zeer beperkt. Een recente uitspraak van het Europees 
Hof van Justitie over de omzetting van de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, 
zaak C-718/18, Commissie/Duitsland) benadrukt dat de toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de 
berekeningsmethoden voor de tarieven vast te stellen, onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De 
toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de doelen en criteria die in het Europese regelgevingskader zijn 
vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet nader invullen voor de toezichthouder, behoudens enkele 
specifieke situaties waarin de Europese regels daar ruimte voor laten. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Methodebesluit 3 3.8.3, tweede lid Er wordt gesteld dat de methode van regulering een 
betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening 
dient. EZK dient in de toelichting in ieder geval duidelijk te 
maken hoe de methode een duurzame energievoorziening zou 
moeten dienen.

Nee Op grond van Europese regels is de bevoegdheid voor de wetgever om regels te stellen binnen het domein van 
de tariefregulering zeer beperkt. Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de omzetting van 
de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, zaak C-718/18, Commissie/Duitsland) 
benadrukt dat de toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de berekeningsmethoden voor de tarieven 
vast te stellen, onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de 
doelen en criteria die in het Europese regelgevingskader zijn vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet 
nader invullen voor de toezichthouder, behoudens enkele specifieke situaties waarin de Europese regels daar 
ruimte voor laten. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Methodebesluit 3 3.8.3, vijfde lid Dit lid gaat over de tsb’s, maar zou gedeeltelijk ook van 
toepassing moeten zijn op de (nationale) benchmark van dsb’s. 
Tekstsuggestie: Indien de Autoriteit Consument en Markt in de 
tariefreguleringsmethode voor een transmissie of 
distributiesysteembeheerder gebruikt maakt van een 
vergelijking met een of meer andere transmissie of 
distributiesysteembeheerders, houdt de Autoriteit Consument 
en Markt indien van toepassing in ieder geval rekening met: ...

Nee Op grond van Europese regels is de bevoegdheid voor de wetgever om regels te stellen binnen het domein van 
de tariefregulering zeer beperkt. Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de omzetting van 
de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, zaak C-718/18, Commissie/Duitsland) 
benadrukt dat de toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de berekeningsmethoden voor de tarieven 
vast te stellen, onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de 
doelen en criteria die in het Europese regelgevingskader zijn vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet 
nader invullen voor de toezichthouder, behoudens enkele specifieke situaties waarin de Europese regels daar 
ruimte voor laten. Naar aanleiding van  deze uitspraak van het Hof is artikel 3.83, vijfde lid, niet langer 
opgenomen in de nieuwste versie van het wetsvoorstel.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Methodebesluit 3 3.8.3, vijfde lid, 
onderdeel b

Voor de dsb's dienen hier objectiveerbaar regionale verschillen 
te worden toegevoegd. Tekstsuggestie: kosten die betrekking 
hebben op land specifieke kenmerken (voor 
transmissiesysteembeheerders) en objectiveerbaar regionale 
verschillen (voor distributiesysteembeheerders); 

Nee Op grond van Europese regels is de bevoegdheid voor de wetgever om regels te stellen binnen het domein van 
de tariefregulering zeer beperkt. Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de omzetting van 
de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, zaak C-718/18, Commissie/Duitsland) 
benadrukt dat de toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de berekeningsmethoden voor de tarieven 
vast te stellen, onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de 
doelen en criteria die in het Europese regelgevingskader zijn vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet 
nader invullen voor de toezichthouder, behoudens enkele specifieke situaties waarin de Europese regels daar 
ruimte voor laten. De wetgever heeft geen ruimte om het gebruik van objectiveerbare regionale verschillen in 
de reguleringsmethode te vereisen.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Methodebesluit 3 3.8.3, vijfde lid, 
onderdeel d

Financierbaarheid is ook van belang voor dsb's. Daarnaast is het 
van belang dat er voldoende vermogen (zowel eigen als 
vreemd vermogen) t.b.v. de energietransitie kan worden 
aangetrokken en dat het mogelijk blijft om te voldoen aan de 
voor de financiering benodigde financiële ratio's. NBNL doet 
een tekstsuggestie.

Nee Op grond van Europese regels is de bevoegdheid voor de wetgever om regels te stellen binnen het domein van 
de tariefregulering zeer beperkt. Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de omzetting van 
de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, zaak C-718/18, Commissie/Duitsland) 
benadrukt dat de toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de berekeningsmethoden voor de tarieven 
vast te stellen, onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de 
doelen en criteria die in het Europese regelgevingskader zijn vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet 
nader invullen voor de toezichthouder, behoudens enkele specifieke situaties waarin de Europese regels daar 
ruimte voor laten. De wetgever kan dit criterium daarom niet opnemen als eis en onderdeel van de 
reguleringsmethode.
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Methodebesluit 3 3.8.3, zesde lid Een lange reguleringsperiode zorgt voor zekerheid en 
stabiliteit, maar i.v.m. de onzekerheid m.b.t. energietransitie is 
het ook van belang dat schattingen tussentijds kunnen worden 
verbeterd. NBNL doet een tekstsuggestie.

Nee Op grond van Europese regels is de bevoegdheid voor de wetgever om regels te stellen binnen het domein van 
de tariefregulering zeer beperkt. Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de omzetting van 
de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, zaak C-718/18, Commissie/Duitsland) 
benadrukt dat de toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de berekeningsmethoden voor de tarieven 
vast te stellen, onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de 
doelen en criteria die in het Europese regelgevingskader zijn vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet 
nader invullen voor de toezichthouder, behoudens enkele specifieke situaties waarin de Europese regels daar 
ruimte voor laten. De tekstsuggestie van NBNL kan daarom niet worden opgenomen.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Methodebesluit 3 3.8.5 In de huidige wet is vastgelegd hoe de cpi moet worden 
bepaald. Tekstsuggestie: de relatieve wijziging van de 
consumentenprijsindex (alle huishoudelijke eindafnemers), 
berekend uit het quotiënt van deze prijsindex, gepubliceerd in 
de vierde maand voorafgaande aan het jaar, en van deze 
prijsindex, gepubliceerd in de zestiende maand voorafgaande 
aan het jaar, zoals deze maandelijks wordt vastgesteld door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek; 

Nee Op grond van Europese regels is de bevoegdheid voor de wetgever om regels te stellen binnen het domein van 
de tariefregulering zeer beperkt. Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de omzetting van 
de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, zaak C-718/18, Commissie/Duitsland) 
benadrukt dat de toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de berekeningsmethoden voor de tarieven 
vast te stellen, onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de 
doelen en criteria die in het Europese regelgevingskader zijn vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet 
nader invullen voor de toezichthouder, behoudens enkele specifieke situaties waarin de Europese regels daar 
ruimte voor laten. De wetgever heeft geen ruimte om te specificeren hoe de consumentenprijsindex exact moet 
worden betrokken in haar reguleringsmethode.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Beheer- en 
ontwikkeltaak

3 3.4.2 De bedoeling van lid 3, sub d “dat de taken van een dsb mede 
het realiseren van aansluitingen op de andere 
distributiesystemen omvat” begrijpen wij niet, omdat het 
realiseren van aansluitingen op zijn systeem toch een primaire 
taak van iedere dsb is en er toch geen reden is om bepaalde 
aansluitingen anders te behandelen. 

Nee De reden voor het apart noemen van onderdeel d is dat systeembeheerders niet elkaar verzoeken om een 
aanbod tot aansluiting, zoals op grond van 3.4.8 en 3.4.10 (consultatieversie) gebruikelijk is, maar wel een plicht 
hebben om met het oog op de ontwikkeling van systemen koppelingen tussen systemen te maken. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aansluittaak 
elektriciteit

3 3.4.8 [In de inbreng van NBNL staat een aangepast artikel 3.4.8.] Nee De voorgestelde tekstuele wijzigingen worden in aparte punten behandeld in het document met uitzondering 
van de tekstuele wijziging van het vijfde lid, onderdeel c. Het betreft een suggestie van NBNL voor formulering 
van het voorschrift rond "aansluiten op een aansluiting".  Hier worden geen specifieke regels voor gesteld: een 
aansluiting op een aansluiting is een aansluiting op een (deel van) het systeem van een systeembeheerder en 
vergelijkbare regels zijn daarom van toepassing. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aansluittaak 
elektriciteit

3 3.4.8 De nieuwe artikelen voor de aansluit en transporttaak getuigen 
van begrip voor de uitdagingen en moeilijkheden waarmee de 
systeembeheerders op dit moment geconfronteerd worden. 
Daar zijn wij blij mee. Wij blijven echter ook aandacht vragen 
voor het ons niet toe te rekenen ontbreken van aanbod van 
technisch geschoold personeel en het niet tijdig verkrijgen van 
vergunningen en dat wij ons ter zake op overmacht (moeten 
kunnen) beroepen. Gelet op het maatschappelijk belang 
verzoeken wij het ministerie ook te helpen deze problemen op 
te lossen. 

Nee Er is geen hardheidsclausule opgenomen in het wetsvoorstel. Dit is onderdeel van de voorwaarden voor 
aansluiting die de ACM moet goedkeuren. De rest van het verzoek van NBNL zal los van het wetsvoorstel worden 
behandeld

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Tariefregulering 3 3.8.1, vierde lid Is het o.b.v. de definitie van een netgebruiker in de 
Verordening duidelijk dat een dsb niet als netgebruiker wordt 
aangemerkt? De tarieven van GTS lopen immers niet via een 
dsb. 

Nee Het is in beginsel niet toegestaan bij wet invulling te geven van Europees-wettelijke definities uit Europese 
verordeningen. Dat gezegd hebbende, is het niet duidelijk dat de Europese wetgever heeft beoogd om 
distributiesysteembeheerders onder de definitie "netgebruiker" te vatten. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aansluittaak gas 3 3.4.10 Om toekomstige ontwikkelingen niet uit te sluiten verdient het 
aanbeveling in lid 7 ook te voorzien in de mogelijkheid bij 
AMvB de grenzen genoemd in lid 2 te wijzigen. 

Nee De grenzen zullen bij MR worden vastgelegd. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aansluittaak gas 3 3.4.10, vijfde lid Het gestelde in lid 5 is verder alleen handhaafbaar indien de tsb 
gas of de ACM wettelijk verplicht wordt de namen van de 
betreffende aangeslotenen door te geven aan de dsb’s.

Nee Verplichting tot het delen van deze informatie volgt uit artikel 3.5.6, eerste lid, (nieuwe nummering: 3.77, 
tweede lid) van het ontwerpvoorstel. 
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Vrije aanleg 
aansluiting

3 3.4.9 Lid 2 loopt helaas nog niet goed en zou zich evenals lid 1 
moeten beperken tot het realiseren van de verbinding(en) van 
de (potentiële) aansluiting. Het bepaalde in de leden 1 en 2 zou 
uitgebreid mogen worden met het verwijderen van de 
bedoelde verbindingen en aansluitingen. 

Nee De voorschriften zijn aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Tariefregulering 3 3.8.3 Financierbaarheid: In het wetsontwerp wordt teveel open 
gelaten hoe de toekomstige tariefregulering de duurzaamheid 
zal gaan stimuleren. - p. 3

Nee In de inbreng van Netbeheer Nederland zijn specifieke punten ingebracht in het kader van de financierbaarheid. 
Op die punten staan afzonderlijke reacties. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aansluittaak gas 3 3.4.10 De gezamenlijke netbeheerders vinden het positief dat de 
aansluittaak van GTS beperkt wordt tot aansluitingen die qua 
druk of capaciteit passen bij een gastransmissiesysteem. Een 
heldere grondslag voor de transmissiesystembeheerder gas om 
evident ondoelmatig of onredelijke verzoeken tot wijziging van 
een aansluiting te kunnen afwijzen ontbreekt evenwel nog. Als 
gevolg van de specifieke tariefregulering van GTS ontbreekt 
een prijsprikkel voor aangeslotenen en dus moet een dergelijke 
grondslag nog worden opgenomen in de wet. 

Nee Vooropgesteld: de noodzaak voor een weigeringsgrondslag voor "niet functionele of doelmatige aansluitingen" 
bestaat onzes inziens slechts vanwege de effecten van de tarievenstructuur van de TSB gas, welke op voorstel 
van de systeembeheerders is vastgesteld door de toezichthouder. Dergelijke verzoeken zouden kunnen worden 
afgehouden als beoogd aangeslotenen zelf de kosten van de aansluiting zouden dragen. Een 
weigeringsgrondslag op basis van "functionaliteit" of "doelmatigheid" is bovendien zeer moeilijk om te 
concretiseren op een wijze die transparant is en netgebruikers rechtszekerheid biedt.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Infrastructuurgro
ep

3 3.3.10 Ad laadinfrastructuur: Verschillende netwerkbedrijven 
verrichten ook handelingen en activiteiten met betrekking tot 
laadinfrastructuur. Zij richten zich niet op huishoudens maar op 
zakelijke klanten. De activiteiten van de betreffende 
netwerkbedrijven beperken zich conform de huidige wetgeving 
tot infrastructurele aangelegenheden. De betreffende 
netwerkbedrijven bemoeien zich niet met de exploitatie van de 
laadpalen; de contracten daarover en de afwikkeling daarvan 
lopen geheel buiten hen om. De activiteiten ter zake zijn geheel 
in lijn met de andere voor netwerkbedrijven toegestane 
handelingen en activiteiten en zijn (voor een groot deel) ook 
onder andere uitzonderingen toegestaan. 

Nee In dit wetsvoorstel is bewust gekozen om de toestemming voor het infrastructuurbedrijf om aanleg van 
laadapparatuur voor elektrisch vervoer, voor zowel kleine als grote aansluitingen, als activiteit uit te voeren niet 
op te nemen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan motie die in de Tweede Kamer is aangenomen door de 
leden Yesilgöz-Zegerius en Bisschop (Kamerstukken II 2017/18, 34627, nr. 41). Aanleg en onderhoud van 
installaties (achter de meter) die elektrisch laden mogelijk maken, is toegestaan. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aanwijzing en 
certificering

3 3.2.1 Verder gaan de teksten ervan uit dat de tsb’s en dsb’s eigenaar 
van hun systeem zijn. Graag in de toelichting benadrukken dat 
dit niet betekent dat geëist wordt dat alle onderdelen van het 
systeem in eigendom moeten zijn.

Nee In bilateraal overleg is helder geworden dat het desbetreffende voorschrift gehandhaafd kan blijven. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Congestie & 
Flexibiliteit

3 3.4.15 Omdat bij het ontbreken van mogelijkheden tot 
marktgebaseerd congestiemanagement overgegaan moet 
kunnen worden naar verplicht congestiemanagement, 
verzoeken wij tenslotte aangeslotenen boven een nader te 
bepalen aansluitcapaciteit, die niet tot "vitale bedrijven" 
behoren, te verplichten monitorings-en sturingsfaciliteiten te 
installeren en de tsb en dsb's elektriciteit in staat te stellen 
deze te bedienen. 

Nee Dit valt onder de aansluit- en transportvoorwaarden en moet daarom in methoden en voorwaarden worden 
geregeld, niet de wet. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam ATO 3 3.5.16 Gaarne vernemen wij wat de reden is om regels te stellen over 
de inhoud van de aansluit- en transportovereenkomst. 

Nee Het gaat niet om het vastleggen van de inhoud van de overeenkomst, maar slechts de informatievoorziening 
richting aangeslotenen met een kleine aansluiting.
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aanwijzing en 
certificering

3 3.2.1 De dsb’s zien vanuit de publieke belangen die het wetsvoorstel 
beoogt te dienen, geen enkele noodzaak of reden nu ook voor 
dsb’s de eis van certificering te stellen. De eisen zullen veel 
extra werk en extra kosten met zich meebrengen. De dsb's 
staan in verband met de energietransitie en het gebrek aan 
technisch personeel al voor enorme uitdagingen en vragen zich 
af wat certificering toevoegt en verzoeken van deze extra eis af 
te zien.

Nee De rol en het takenpakket van distributiesysteembeheerders is door de energietransitie aan veranderingen 
onderhevig. Dat maakt aansluiting bij het regime dat nu geldt voor TSB's en het waarborgen van de 
marktordening juist logischer en belangrijker. Een certificeringsvereiste voor DSB's sluit daar bij aan. Daarbij 
wordt opgemerkt dat ten gevolge van deze verplichting naar verwachting geen  of zeer beperkte administratieve 
lasten  worden verwacht. Bestaande DSB's in Nederland hoeven immers niet gecertificeerd te worden op grond 
van dit wetsvoorstel, zij beschikken immers al over een aanwijzing. Bovendien wordt met dit wetsvoorstel de 
aanwijzing verlengd van 10 jaar tot een termijn voor "onbepaalde tijd". 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aanwijzing en 
certificering

3 3.2.2 Zie overigens ook de opmerking gemaakt over de definitie in 
hoofdstuk 1, waarom moet een GDS een GS worden en kan niet 
volstaan worden met de huidige benaming die reeds in lijn is 
met het Europese recht?

Nee De reden hiervoor is dat in Nederland thans gesloten systemen bestaan op 110 kilovolt. Volgens de Nederlandse 
definitie zijn systemen vanaf 110 kilovolt transmissiesystemen.  Vasthouden aan de terminologie "gesloten 
distributiesysteem" leidt tot een incoherent stelsel van definities. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het 
Europese definitiekader het toestaat om systemen van 110 kilovolt aan te merken als zowel distributie- als 
transmissiesystemen. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Directe lijn 3 3.2.8 Bepleit wordt toe te voegen dat de ACM moet toetsen of er 
daadwerkelijk sprake is van een directe lijn.

Nee Er is bewust voor gekozen om ACM geen materiële toets uit te laten voeren. Marktpartijen kunnen zelf 
inschatten of een stelsel van leidingen valt onder de definitie van een directe lijn en dragen zelf het risico van de 
juridische gevolgen van een onjuiste inschatting. Toetsing door ACM heeft geen duidelijke toegevoegde waarde 
maar brengt wel hoge toezichtslasten met zich mee. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aansluittaak gas 3 3.4.10 Moet in lid 1 niet staan: … doet op verzoek “overeenkomstig de 
vastgestelde of goedgekeurde voorwaarden en methoden als 
bedoeld in hoofdstuk 5” een aanbod? 

Nee Dit is al geregeld in artikel 5.1.9, tweede en derde lid (nieuwe nummering: 3.116, derde lid) . 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aansluittaak gas 3 3.4.10 Lid 3 Verzocht wordt in lid 3 te verduidelijken dat op verzoek 
van de dsb de tsb de aansluiting aan kan bieden in dit geval dat 
de totale kosten lager zijn bij aansluiting door de tsb. 

Nee Als de DSB het beter lijkt dat een verzoeker een aansluiting krijgt bij de TSB, dan kan hij de verzoeker naar de TSB 
verwijzen.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aansluittaak gas 3 3.4.11 Netbeheer Nederland merkt op dat, ook voor de situatie als 
bedoeld in lid 3 (verwijdering gasaansluiting indien het in 
gebruik geven van de aansluiting is beëindigd etc.) nog moet 
worden vastgelegd worden of de kosten hiervan in rekening 
gebracht moeten worden bij de (voormalige) aangeslotene 
(ook als deze niet om verwijdering verzoekt) of dat en hoe deze 
kosten eventueel gesocialiseerd moeten worden. Wij gaan 
ervan uit dat hierover eerst nog nader overleg met ons zal 
plaatsvinden alvorens dit wordt vastgelegd. 

Nee Dit is onderdeel van de tarievenstructuur en wordt uitgewerkt in de lagere regelgeving en/of methoden en 
voorwaarden. Zie ook de grondslag in artikel 3.8.2 (nieuwe nummering: 3.106), derde lid, en artikel 5.1.9 
(nieuwe nummering: 3.116), eerste lid. Voor invulling van de lagere regelgeving zullen stakeholders 
vanzelfsprekend worden geraadpleegd. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aansluittaak gas 3 3.4.11, 3.8.2 Netbeheer Nederland dringt er verder op aan ergens in het 
wetsvoorstel vast te leggen dat de tsb’s en dsb’s in gevallen als 
bedoeld in lid 2 kosten bij de aangeslotene in rekening kunnen 
brengen. Omdat dat voor meerdere gevallen nog 
verduidelijking behoeft, is een generieke bepaling te verkiezen. 

Nee Dit is onderdeel van de tarievenstructuur en wordt uitgewerkt in de lagere regelgeving en/of methoden en 
voorwaarden. Zie ook de grondslag in artikel 3.8.2 (nieuwe nummering: 3.106), derde lid, en artikel 5.1.9 
(nieuwe nummering: 3.116), eerste lid. Voor invulling van de lagere regelgeving zullen stakeholders 
vanzelfsprekend worden geraadpleegd. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Transporttaak 
elektriciteit

3 3.4.14 Moet in lid 1 niet worden toegevoegd: “overeenkomstig de 
vastgestelde of goedgekeurde voorwaarden en methoden als 
bedoeld in hoofdstuk 5”?

Nee Deze verplichting volgt al uit artikel 5.1.9 (nieuwe nummering: 3.116) van het ontwerpvoorstel en hoeft niet ook 
in artikel 3.4.14 (nieuwe nummering: 3.43) te worden opgenomen. 

46

Pagina 61 van 144



ReactieID

Achternaam Bedrijfsnaam Publicatievorm? Onderwerp Wet - 
Hfd

Wet -
Artikel 
(consultatieversi
e)

Opmerking respondent (samengevat) Aanpassing? [nee], 
[wet], [MvT] of 
[wet en MvT]

Reactie EZK op opmerking respondent Nr

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Transporttaak 
elektriciteit

3 3.4.14 Lid 3: Wij waarderen het dat wij voortaan onder nader bij AMvB 
te bepalen voorwaarden ook transport met geheel of 
gedeeltelijke onderbreekbare beschikbaarheid van 
transportcapaciteit kunnen aanbieden en dat wij niet gebruikte 
transportcapaciteit kunnen inperken. De tsb en dsb’s 
elektriciteit willen graag betrokken worden bij de uitwerking 
van de AMvB. Vooral bij congestie zouden zij graag de 
mogelijkheid willen hebben om transportcapaciteit aan te 
bieden onder de voorwaarde dat totdat het net verzwaard is de 
aanvrager verplicht is tegen direct bij het aangaan van de 
aansluiten transportovereenkomst overeen te komen 
vergoeding en voorwaarden bepaalde flexibiliteit te leveren. 
Graag willen de betreffende systeembeheerders met het 
Ministerie de mogelijkheden bespreken dit als tijdelijke non-
firm ato mogelijk te maken onder de voorziene AMvB. 

Nee De lagere regelgeving zal in nauw overleg met stakeholders - waaronder Netbeheer Nederland - worden 
uitgewerkt. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Transporttaak 
elektriciteit

3 3.4.14 NBNL merkt op: "Het wetsvoorstel laat ruimte om op vrijwillige 
basis permanente non-firm ato's aan te gaan. Omdat 
producenten geen transporttarief hebben, zien de tsb's en dsb's 
op dit moment geen mogelijkheden voor volledig vrijwillige 
differentiatie in kwaliteit transportdienst voor deze groep. 
Graag zouden wij zien dat ook producenten transporttarief in 
rekening kan worden gebracht. Verzocht wordt dit zo nodig in 
de EU aan te kaarten."

Nee De Europese wetgever laat slechts beperkt ruimte voor het in rekening brengen van transporttarieven aan 
producenten (op transmissieniveau, zie Verordening EU 838/2010). De desbetreffende Verordening is relatief 
oud. Het departement zal in overweging nemen dit vraagstuk aanhangig te maken bij de Europese Commissie. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Congestie & 
Flexibiliteit

3 3.4.15 Lid 1: In 3.4.2, lid 2 staat: …neemt bij de ontwikkeling van het 
systeem in overweging of de inkoop van elektriciteits en 
vermogensdiensten, de verzwaring van het systeem kan 
voorkomen. Dit is een correcte formulering. Lid 1 van artikel 
3.4.15 is daarom veel te strikt geformuleerd. In onze ogen 
zouden de leden 1 en 4 als volgt gecombineerd dienen te 
worden: Indien de tsb’s en dsb’s voor elektriciteit, elektriciteit 
of vermogen of elektriciteit of vermogensdiensten kopen a. ter 
beperking van de gevolgen van congestie; b. met het oog op 
het efficiënter beheer……… of c. ter dekking van 
systeemverschillen, dan doen zij dit volgens transparante…….

Nee De verplichting om elektriciteit, vermogen, elektriciteit of vermogensdiensten in te kopen is niet onbegrensd: dit 
doet een systeembeheerder "met het oog op het voorkomen van congestie of met het oog op het efficiënter 
beheer en de efficiëntere ontwikkeling van het systeem". Het bepaalde onder onderdeel a is dus ook in enige 
mate verzacht. Het is aan de systeembeheerder om zelf te beoordelen wanneer sprake is van deze oogmerken, 
maar het voorschrift is bewust geformuleerd om de systeembeheerder te dwingen deze inschatting te maken. 
(In het nieuwe versie heten deze diensten "congestie- en systeembeheersdiensten".

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Transporttaak 
gas

3 3.4.16 Ingeval van invoeding op een systeem van een dsb, is er met 
name in de zomer regelmatig in bepaalde netdelen een 
probleem dat er onvoldoende gasafname is voor het in te 
voeden gas. Nu mogen wij op grond van de door de ACM 
vastgestelde codes invoeding op de betreffende momenten 
verbieden. Kan deze praktijk gehandhaafd worden? Kan in de 
wet worden opgenomen dat een invoeder op een 
distributiesysteem gedurende minimaal 8000 uur per jaar recht 
heeft op invoeding (om investeringen in een booster voor 
enkele uren per jaar te voorkomen)? Of worden wij gerechtigd 
invoeders in deze zin een aansluiten transportovereenkomst 
aan te bieden met geheel of gedeeltelijk onderbreekbare 
beschikbaarheid?

Nee In dit wetsvoorstel is verhelderd dat distributiesysteembeheerders voor gas ter accommodatie van invoeding 
van hernieuwbare gassen een beperkte investeringstaak hebben. Dit is opgenomen in de artikelen over het 
investeringsplan, artikel 3.4.5 (nieuwe nummering: 3.31), derde lid. Daarmee is beoogd dat de huidige praktijk 
gehandhaafd kan worden, maar op grond van een duidelijkere, juridische basis. Het aanbieden van een 
transportovereenkomst gedeeltelijk onderbreekbare beschikbaarheid kan in dat geval uitkomst bieden. 
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Beheer- en 
ontwikkeltaak

3 3.4.2 Lid 1: In de MvT wordt benadrukt dat de beheren ontwikkeltaak 
mede behelst dat de tsb’s en dsb’s kunnen samenwerken bij 
het opstellen van de regionale energiestrategieën. Wij zijn blij 
dat aldus wordt bevestigd dat deze samenwerking mogelijk is. 
Om hun beheren ontwikkeltaak, mede in het licht van de 
energietransitie, goed te kunnen uitvoeren moeten de tsb’s en 
dsb’s met alle partijen die activiteiten verrichten of betrokken 
zijn bij besluitvormingsprocessen die van substantiële invloed 
zijn op de uiteindelijke behoefte aan aansluitingen en 
transportcapaciteit in een gebied of juist het vervallen van 
behoefte daarvan, kunnen samenwerken (dus niet alleen 
overheden en overheidsbedrijven, maar ook bijvoorbeeld 
havenbedrijven, projectontwikkelaars, 
woningbouwverenigingen etc.). Enerzijds vinden wij ook dat dit 
daarom al valt onder de beheren ontwikkeltaak. Anderzijds zijn 
wij bang voor discussies en geschillen ter zake. Wij zouden 
daarom het liefst zien dat deze samenwerkingsmogelijkheid 
expliciet in de wettekst wordt benoemd en dringen erop aan 
indien dit niet mogelijk is ten minste de hiervoor bedoelde 
passage in de toelichting te verbreden. 

Nee In artikel 3.24 (nieuw) is opgenomen dat TSB's en DSB's voor de uitvoering van al hun wettelijke taken moeten 
samenwerken. Aangezien het adviseren over de regionale energiestrategieën onderdeel is van de beheer- en 
ontwikkeltaak, is samenwerking tussen TSB's en DSB's daarbij ook toegestaan.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Beheer- en 
ontwikkeltaak

3 3.4.2 Verder verzoeken wij in lid 3 sub a “leidingen” te vervangen 
door “kabels en leidingen” en “permanent” te schrappen, 
omdat dit woord tot discussies aanleiding kan geven. 

Nee "Leidingen"  kunnen zowel voor het transport van gas als het transport van elektriciteit functioneren. Het begrip 
" kabels" is in de meeste voorschriften bewust uitgefaseerd. Het is aan de systeembeheerder om te besluiten of 
een netdeel permanent buiten gebruik gesteld wordt. In dat geval geldt een verplichting tot verwijderen, maar 
anders niet. Dit is nader toegelicht in de artikelsgewijze toelichting. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Investeringsplan 3 3.4.6 Leidt de toets van ACM ertoe dat de betreffende investeringen 
als noodzakelijke investeringen beschouwd worden, die 
vergoed worden? 

Nee Nee. Dit zou een ongeoorloofde inmenging zijn van de onafhankelijke bevoegdheden van de toezichthouder, die 
zelfstandig moet kunnen beoordelen in welke mate investeringen van systeembeheerders efficiënt zijn. Het ligt 
niettemin wel voor de hand dat ACM bij haar inschatting van de efficiënte kosten van systeembeheerders in acht 
neemt dat uitvoering van investeringen in het investeringsplan een verplichting zijn voor systeembeheerders.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Taken TSB/DSB 3 3.5.2 Ook op grond van EU-regelgeving moeten tsb’s enerzijds en 
dsb’s anderzijds samenwerken. Valt die samenwerking hier ook 
onder? 

Nee De formulering verplicht samenwerking tussen transmissiesysteembeheerders, tussen 
transmissiesysteembeheerders en distributiesysteembeheerders en tussen transmissiesysteembeheerders en 
distributiesysteembeheerders. Die samenwerking valt daar dus ook onder.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam NFOD's 3 3.5.3 NBNL verzoekt in de MvT te vermelden dat het voor de tsb en 
dsb’s elektriciteit wel mogelijk blijft om zelf te voorzien in het 
benodigde blindvermogen door bijvoorbeeld het installeren 
van smoorspoelen en condensatorbanken.

Nee Deze verduidelijking kan niet worden opgenomen. Snelle blindstroominjecties zijn onderdeel van de definitie 
van niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten in de richtlijn 2019/944. Het voorzien van deze dienst 
valt onder het regime voor 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Afzonderlijke 
boekhouding

3 3.5.9 Voor de werkzaamheden die een tsb/dsb voor een andere 
systeembeheerder verricht, moet een aparte boekhouding 
worden bijgehouden. Waarom is dit toegevoegd? Wat is hier 
bedoeld met aparte boekhouding? Is het voldoende dat de 
kosten en vergoedingen ter zake apart worden geregistreerd? 

Nee Het is in beginsel voldoende dat kosten en vergoedingen ter zake apart worden geregistreerd. Dit zal nader 
worden toegelicht in de toelichting bij de voorgenomen lagere regelgeving.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Tarievenstructuu
r

3 3.8.2,  derde lid In lid 3 wordt de basis gelegd voor de AMvB tariefstructuren. 
De opsomming van de uitgangspunten die daarin moeten 
worden opgenomen, bevat een term die niet eenduidig is: 
kostenelementen. Wat wordt verstaan onder 
kostenelementen? De netbeheerders pleiten er op voorhand 
voor om in de AMvB tariefstructuren een aantal aanpassingen 
te doen aan de tarievenstructuur: introductie van een 
invoedingstarief; afschaffing van de volumecorrectiefactor; 
meer ruimte voor afwijkingsmogelijkheden indien sprake is van 
overeenstemming daarover tussen klant en netbeheerder. 

Nee Op grond van Europese regels is de bevoegdheid voor de wetgever om regels te stellen binnen het domein van 
de tariefregulering zeer beperkt. Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de omzetting van 
de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, zaak C-718/18, Commissie/Duitsland) 
benadrukt dat de toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de berekeningsmethoden voor de tarieven 
vast te stellen, onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de 
doelen en criteria die in het Europese regelgevingskader zijn vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet 
nader invullen voor de toezichthouder, behoudens enkele specifieke situaties waarin de Europese regels daar 
ruimte voor laten. Deze aanpassingen van de tarievenstructuur kan de wetgever niet voorschrijven. Naar 
aanleiding van deze uitspraak van het Hof is de grondslag voor de AMvB in de nieuwste versie van het 
wetsvoorstel dan ook aangepast en ingeperkt. 
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Tarievenstructuu
r

3 3.8.2,  tweede 
lid

Commentaar 1 (lid 2) De toevoeging 'en niet dubbel worden 
vergoed' is overbodig en suggestief. Als de tarieven de kosten 
reflecteren, dan is er namelijk geen sprake van dubbele 
vergoeding. 

Nee Als specifieke taken en de kosten die met die taken gepaard gaan niet ondubbelzinnig aan één taakverrichting of 
één tarief kunnen worden toegerekend, kan een risico op dubbele vergoeding ontstaan.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Methodebesluit 3 3.8.3 De ACM publiceert alleen reguleringsdata van de dsb's als 
onderdeel van de berekeningen m.b.t. de nieuwe 
reguleringsperiode. Ter stimulering van de 
maatstafconcurrentie is het gewenst dat reguleringsdata 
jaarlijks worden gepubliceerd. Aangezien iedere dsb streeft 
naar efficiënter presteren dan de maatstaf, is het immers van 
belang dat de positie ten opzichte van de maatstaf bekend is. 
De dsb die beter presteert dan de maatstaf zal deze voorsprong 
wensen te behouden of zelfs te vergroten en de dsb die minder 
efficiënt is zal een extra inspanning doen om het verschil met 
de maatstaf te verkleinen. 

Nee Een dergelijk lid past niet in het wetsvoorstel omdat het wetsvoorstel geen maatstafconcurrentie voorschrijft. 
Het is aan ACM om te kiezen om deze informatie vrij te geven. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Tariefregulering 3 3.8.7, tweede lid De toevoeging 'en vermijdt dubbele vergoeding van kosten' is 
overbodig en suggestief. Als de tarieven de kosten reflecteren, 
dan is er namelijk geen sprake van dubbele vergoeding. 
Tekstsuggestie: … voor zover deze kosten efficiënt zijn, en 
vermijdt dubbele vergoeding van kosten. 

Nee Als specifieke taken en de kosten die met die taken gepaard gaan niet ondubbelzinnig aan één taakverrichting of 
één tarief kunnen worden toegerekend, kan een risico op dubbele vergoeding ontstaan. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Methodebesluit 3 3.8.3, derde lid, 
onderdeel b

Het is ook van belang dat het redelijk rendement ook 
daadwerkelijk kan worden behaald. De grote verschillen in 
WACC tussen de verschillende Europese landen zijn in strijd 
met de MvT (6.4.1 pagina waarin staat dat het wetsvoorstel 
beoogt de relatie tot Europese voorschriften over 
tariefregulering te verduidelijken. Tekstsuggestie: het 
rendement dat in het economische verkeer gebruikelijk en 
vergelijkbaar met andere Europese landen is en de wijze 
waarop zeker wordt gesteld dat dit rendement ook kan worden 
behaald. 

Nee De voorschriften uit artikel 18 van Verordening 2019/943 hebben directe werking. Aanpassing van de toelichting 
is daarom niet nodig. Volledigheidshalve wordt vermeld dat Europese regels vereisen dat toezichthouders de 
efficiënte kosten inschatting op basis van een "structureel vergelijkbare systeembeheerder", niet dat het 
toegekende rendement vergelijkbaar moet zijn met dat van systeembeheerders in andere, Europese landen. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Tariefregulering 3 3.8.7, vijfde lid In dit lid wordt voorzien dat de tariefbetaler een verzoek kan 
doen aan de ACM om het in rekening gebrachte tarief te laten 
toetsen door de ACM. Die toets ziet op de conformiteit met de 
geldende berekeningsmethode die de ACM heeft vastgesteld. 
Een dergelijke verzoekprocedure kent overlap met de 
geschillenregeling zoals opgenomen in artikel 5.1.4 (in de 
Elektriciteitswet artikel 51). 

Nee De procedures overlappen niet geheel, omdat de hier voorliggende procedure ook kan leiden tot rechtstreekse 
aanpassing van de tarieven. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Methodebesluit 3 3.8.3, vierde lid De tariefreguleringsmethode mag niet prikkelen tot acties 
waardoor de veiligheid (bijv. bij gas) wordt aangetast. M.b.t. 
overwogen kwaliteitsregulering m.b.t. aansluitsnelheid (MvT 
6.4.2 pagina 103) is het van belang dat dat beperkt wordt tot 
beïnvloedbare resultaten en dat deze objectief kunnen worden 
gemeten. 

Nee Het voornemen is om deze vraagstukken uit te werken in de lagere regelgeving waarvoor grondslagen zijn 
gelegd in het voorliggend conceptwetsvoorstel. De lagere regelgeving ligt op dit moment niet ter consultatie 
voor. Dit commentaar wordt te zijner tijd bij de voorbereiding van de lagere regelgeving betrokken. 
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Methodebesluit 3 3.8.4 In de MvT wordt aangegeven (6.4.2 pagina 103) dat het 
voordeel van het inkomstenbesluit is dat het meer flexibiliteit 
biedt voor de wijze waarop nieuwe kosten of 
kostenbesparingen, die zich specifiek in één of enkele jaren van 
de reguleringsperiode voordoen, verwerkt kunnen worden in 
de tarieven. Dit is in strijd met de bepaling in dit artikel dat de 
toegestane inkomsten al voorafgaand aan het eerste jaar van 
een reguleringsperiode voor elk jaar van die periode worden 
vastgesteld. Netbeheer Nederland stelt voor de MvT op dit 
punt aan te passen en aan te vullen met de noodzaak om 
gedurende een reguleringsperiode aanpassingen te doen aan 
de toegestane tariefinkomsten indien de omstandigheden 
daarom vragen (bijv. meer investeringen gerealiseerd dan 
vooraf in de methode is aangenomen). 

Nee Er is geen strijdigheid tussen deze voorschriften. Het betreft nieuwe kosten of kostenbesparingen die 
voorafgaand aan het vaststellen van de toegestane inkomsten al bekend zijn, niet onverwachte  nieuwe kosten. 
Dat geeft meer vrijheid dan onder de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet, waarin de wettelijke formule 
voorschrijft hoe kosten binnen een reguleringsperiode, per jaar, moeten worden verdeeld. Volledigheidshalve: 
voor onverwachte  nieuwe kosten gerelateerd aan nieuwe taken bestaan in voorkomende gevallen 
mogelijkheden deze in de totale, toegestane inkomsten te verrekenen op basis van het voorschrift over het 
tarievenbesluit (artikel 3.8.5 (nieuwe nummering: 3.109), tweede lid, d & vierde lid). 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Tariefregulering 3 3.8.1, vierde lid Tarieven kunnen ook via de leverancier in rekening worden 
gebracht. Tekstsuggestie: Een transmissie of 
distributiesysteembeheerder brengt de tarieven, eventueel via 
de leverancier, in rekening bij aangeslotenen op zijn systeem 
of, in het geval van transmissiesysteembeheerder voor gas, een 
netgebruiker als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel 11, 
van verordening 715/2009. 

Nee Voor wat betreft de transmissiesysteembeheerder voor gas: het in rekening brengen van tarieven kan alleen bij 
netgebruikers.  Voor wat betreft de distributiesysteembeheerders is een dergelijke toevoeging niet noodzakelijk 
voor het in stand houden van het zogenaamde "leveranciersmodel". 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Tijdelijke taken 3 3.8.8, tweede lid Het is overbodig te vermelden dat kosten die kunnen worden 
toegerekend aan andere taken, buiten beschouwing worden 
gelaten. NBNL doet een tekstsuggestie. 

Nee Als specifieke taken en de kosten die met die taken gepaard gaan niet ondubbelzinnig aan één taakverrichting of 
één tarief kunnen worden toegerekend, kan een risico op dubbele vergoeding ontstaan. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Congestie & 
Flexibiliteit

3 3.4.15 Naar aanleiding van lid 5 verzoeken wij in de MvT op te nemen 
dat bij gebruikmaking van een beurs zoals GOPACS of een voor 
alle marktdeelnemers toegankelijk platform geacht wordt te 
worden voldaan aan het bepaalde in lid 5. 

Nee Een verwijzing naar specifieke platforms of samenwerkingsverbanden is niet mogelijk. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Transporttaak 
gas

3 3.4.16 Moet in lid 1 niet worden toegevoegd: “overeenkomstig de 
vastgestelde of goedgekeurde voorwaarden en methoden als 
bedoeld in hoofdstuk 5”? 

Nee Een verwijzing naar vaststelling van methoden en voorwaarden hier is niet nodig want dit is al geregeld in artikel 
5.1.9, tweede en derde lid (nieuwe nummering: 3.116, tweede lid). 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Financieel 
beheer 
netbeheerder

3 3.5.10 Op grond van het huidige Besluit financieel beheer 
netbeheerder is een kredietwaardigheidsverklaring een 
alternatief voor de verplichting om te voldoen aan de financiële 
ratio’s. Het voorgestelde artikel 3.5.10 stelt een 
kredietwaardigheidsverklaring verplicht. De netbeheerders 
willen de mogelijkheid behouden om door middel van het 
voldoen aan de financiële ratio’s (zonder over een 
kredietwaardigheidsverklaring te beschikken) te voldoen aan 
de wettelijke eisen met betrekking tot het financieel beheer. 

Nee Het voorstel om naast een rating de kredietwaardigheid aan te tonen via een of meerder ratio’s wordt niet 
overgenomen. Netbeheerders worden via een rating langs de zelfde lat gelegd door een professionele partij die 
gespecialiseerd is in het verstrekken van een dergelijk oordeel. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Gesloten 
systemen

3 3.5.2 In 3.6.22 staat dat het bepaalde bij of krachtens artikel 3.5.2 
van overeenkomstige toepassing is op een beheerder van een 
gesloten systeem voor elektriciteit. Wat is met dit laatste 
beoogd? 

Nee Het betreft implementatie van de Elektriciteitsrichtlijn 2019/944, artikel 31, negende lid. Dit artikel is in beginsel 
ook van toepassing op gesloten systeembeheerders. 
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Geschilbeslechtin
g

5 5.1.4 NBNL geeft een tekstsuggestie: wederkerig maken opdat ook 
TSB's en DSB's de mogelijkheid krijgen om een geschil met 
aangeslotenen en andere systeemgebruikers aanhangig te 
maken bij ACM. Daarnaast zou het de rechtszekerheid en 
rechtseenheid alsmede de snelle ontwikkeling van de betekenis 
van de Energiewet ten goede komen indien ook de tsb’s en 
dsb’s geschillen met aangeslotenen en systeemgebruikers over 
verplichtingen conform de Energiewet aan de ACM zouden 
kunnen voorleggen. Tot slot stelt NBNL voor om klacht i.p.v. 
aanvraag te gebruiken. - p. 61

Nee De geschilbeslechtingsmogelijkheid is er voor de afnemer vanwege de monopolistische positie van de 
systeembeheerder. De systeembeheerder heeft de mogelijkheid om de dienst te weigeren of kan het pad naar 
de civiele rechter bewandelen. Het past niet in de (ook) Europees gekozen marktordening  om de 
systeembeheerder ook een geschil aanhangig te laten maken.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Uitvoering 5 5.2.4 NBNL geeft de suggestie om een beperking in de termijn van 
een stille curator toevoegen. - p. 62

Nee Leidt niet tot aanpassingen. Een vaste termijn is niet wenselijk, en geeft geen flexibiliteit omdat elke situatie 
waarbij het betreffende artikel wordt toegepast verschillend is. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Toezicht 5 5.3.2 De term "mede belast" kan discussie oproepen tussen ACM en 
SodM: wie is nu de eerst verantwoordelijke toezichthouder 
voor het kwaliteitssysteem? ACM? NBNL stelt voor om het 
artikel aan te scherpen zodat ACM primair verantwoordelijk is 
met uitzondering van de specifieke delen die betrekking 
hebben op veiligheid gas. - p. 62

Nee Dit wordt tzt in onderliggende Besluiten duidelijk gemaakt, net zoals dat nu ook het geval is. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Handhaving 5 5.4.1 Lid 2 is ingevoerd door de Wet VET; lid 3 is nu extra ingevoegd. 
Wat is de toegevoegde waarde van dit derde lid? Kan EZK dit 
verduidelijken?

Nee Bij het opleggen van een last, hoort ook de mogelijkheid deze te kunnen invorderen. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Handhaving 5 5.4.3 De Boetecode ACM 2014 dient aangepast te worden (E en G-
wet boetes er uit halen). Boetecategorie in Energiewet dient 
hooguit gelijkwaardig te zijn aan de categorie zoals nu in de 
Boetecode ACM 2014. - p. 63

Nee De Boetecode moet inderdaad worden aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Verstrekken en 
gebruiken van 
gegevens en 
inlichtingen

5 5.5.1 Er staat nu “Onze minister kan een termijn stellen … .” Concrete 
tekstsuggestie: Onze minister kan een redelijke termijn stellen. - 
p. 63

Nee Tekst is aangepast, suggestie overgenomen. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Verstrekken en 
gebruiken van 
gegevens en 
inlichtingen

5 5.5.2 NBNL is er voorstander van om alle rapportageverplichtingen in 
één AMvB op te nemen. NBNL vraagt alvast aandacht voor de 
administratieve lasten die voor de TSB's en DSB's jaarlijks 
blijven stijgen. Verder is het goed om aan een 
rapportageverplichting een termijn toe te voegen (jaarlijks, 2-
jaarlijks o.i.d.). Hierop kunnen de TSB's en DSB's hun 
organisatie dan inrichten. - p. 63

Nee Er zullen naar verwachting per hoofdstuk van de wet 1 of meerdere AMvB's worden opgesteld waarbij aandacht 
wordt besteed aan de administratieve lasten die ermee gepaard gaan voor de betrokken partijen. Eventuele 
termijn worden in die AMvB (s) meegenomen.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Algemeen 5 Op diverse plaatsen wordt verwezen naar: Bij AMvB wordt …, 
Bij MR wordt …, Bij AMvB kunnen …., Bij MR kunnen … NBNL 
vraagt wanneer de "wordt"-documenten in concept 
beschikbaar komen en wat de verwachtingen zijn t.a.v. het 
daadwerkelijk opstellen/consulteren van de "kunnen" 
documenten. - 63

Nee Vraagt lijkt breder gesteld dan enkel hoofdstuk 5. Het traject voor het opstellen van lagere regelgeving wordt 
zsm gestart en de sector zal hier waar nodig bij worden betrokken. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Algemeen 5 Er is behoefte aan een heldere transponeringstabel om goed in 
beeld te krijgen of er niet onbedoeld zaken tussen wal en schip 
vallen. - p. 63

Nee Vraagt lijkt breder gesteld dan enkel hoofdstuk 5. Het traject voor het opstellen van lagere regelgeving wordt 
zsm gestart en de sector zal hier waar nodig bij worden betrokken. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Leveranciersmod
el

2 2.2.22 De systeembeheerder heeft een overeenkomst met een 
aangeslotene. Dus niet eindafnemer, maar de aangeslotene is 
tarieven verschuldigd. NLBNL geeft een tekstvoorstel. - p. 29

Nee Aangeslotene hoeft niet de afnemer te zijn die een leveringsovereenkomst heeft gesloten. Dus niet logisch om 
voorstel op dit punt over te nemen. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 NBNL vindt het begrip eindafnemer onduidelijk. oa lijkt het 
begrip eindafnemer geen producenten te omvatten.- p. 9

Nee De Energiewet beoogt geen wijzigingen aan te brengen in de definitie van producent. Indien een producent ook 
elektriciteit afneemt bij haar activiteiten, zal zij bij die hoedanigheid kwalificeren als eindafnemer. 
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 1.3 NBNL stelt dat in artikel 1.3 naar een verzoek aan de 
systeembeheerder wordt verwezen en vraagt zich af of dit 
artikel niet alleen voor tsb’s en dsb’s moet gelden? - p. 25

Nee niet overgenomen. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Warmte 3 3.3.1 In het wetsvoorstel zijn mogelijke wijzigingen vanwege het 
wetsvoorstel collectieve warmtevoorziening nog niet 
meegenomen. Afhankelijk van hoe het laatstgenoemde 
wetsvoorstel uiteindelijk komt te luiden, is het noodzakelijk om 
in de Energiewet meer mogelijkheden voor 
infrastructuurbedrijven te creëren t.a.v. warmte. 

Nee Op het moment van consulteren was het wetsvoorstel collectieve warmtevoorziening nog niet bij de Tweede 
Kamer ingediend. Er is expliciet een knip gemaakt om alleen wetsvoorstel die al ingediend zijn mee te nemen. 
Uiteraard zal er voorzien worden in een samenloopbepaling, zodat wijzigingen in het wetsvoorstel collectieve 
warmtevoorziening  van dit wetsvoorstel uiteindelijk goed worden overgenomen. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Toezicht 5 5.3.1 In artikel 5.3.1 worden bepalingen genoemd waar ACM geen 
toezicht op zal houden, maar het zal wel duidelijk moeten zijn 
wie dan wel het toezicht op de betreffende bepalingen gaat 
doen: de in 5.3.1 genoemde uitzonderingen komen niet terug 
in 5.3.2. - p. 62

Nee Op de uitgezonderde bepalingen geldt inderdaad geen bestuursrechtelijk toezicht.  omdat bij deze artikelen 
publiek toezicht door ACM minder zinvol is vanwege de afsluitbevoegdheid van de systeembeheerder die in het 
wetsvoorstel is geregeld.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Beheer- en 
ontwikkeltaak

3 3.4.2 Lid 3: Eenmaal gerealiseerde aansluitingen maken deel uit van 
het systeem. Het is wenselijk dat dit duidelijk uit de MvT blijkt, 
zodat duidelijk is dat het verwijderen van aansluitingen of 
delen daarvan ook onder het bepaalde in lid 3, sub a valt. Wij 
verzoeken verder in de inleidende zin van lid 3 het woord “ten 
minste” toe te voegen, omdat de ervaring leert dat dit soort 
omschrijvingen in de praktijk nogal eens heel restrictief worden 
uitgelegd en er bovendien aan voorbij gaat dat er ook uit 
andere wetgeving verplichtingen voor de tsb’s en dsb’s 
voortvloeien (denk bijvoorbeeld aan milieuwetgeving die tot 
het moeten verwijderen van delen van het systeem kan leiden). 

Wet en MvT De opsomming in het derde lid is niet uitputtend; dit is verduidelijkt in de aanhef van het artikellid. Dat 
aansluitingen onderdeel zijn van het systeem zal worden toegelicht in de artikelsgewijze toelichting. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Leveren aan 
eindafnemers

2 NBNL mist in hoofdstuk 2 voor de leverancier een 
identificatieplicht van de aangeslotene bij het aangaan van een 
leveringsovereenkomst. Dit is vereist om voor toestemming 
voor andere processen zo nodig de aangeslotene te kunnen 
authentiseren.

Wet en MvT Eens dat het belangrijk is om met oog op de verschillende gegevensprocessen te kunnen nagaan of iemand is die 
hij zegt te zijn. Ten opzichte van de consultatieversie is dit nu in H4 van het wetsvoorstel opgenomen: een 
leverancier moet gegevens aanleveren m.b.t. de eindafnemer. Dit fungeert dan vervolgens als basis bij het 
identificatieproces (I&A&A), bijv. als deze persoon gegevens wenst te delen met een prijsvergelijker.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Invoedspecificati
es en WQA Gas

3 3.4.12 Mede in verband met mogelijke toekomstige ontwikkelingen 
met waterstof verzoeken de dsb’s een lid toe te voegen: Bij 
AMvB kunnen dsb’s onder daarbij te regelen voorwaarden ook 
worden toegestaan gas te bewerken, te behandelen of te 
mengen met andere stoffen of gassen. Zie ter zake ook ons 
antwoord op de open vraag inzake de randvoorwaarden 
waaronder netbeheerders zouden kunnen experimenteren met 
waterstof. 

Wet In het wetsvoorstel is voorzien in de mogelijkheid om waterstof en biogas in te voeden in het systeem. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Methodebesluit 3 3.8.5, vijfde lid De zin loopt niet. Is het de bedoeling dat hier een opsomming 
volgt of gaat het alleen over de doorberekening van de kosten 
van bovenliggende netbeheerders cf. het amendement Zijlstra. 
Netbeheer Nederland pleit ervoor dat deze kostenpost (en ook 
de kosten van andere toezichthouders) weer wordt opgenomen 
in lid 5 als kosten die volledig moeten kunnen worden 
doorberekend in de inkomsten. Toezichtkosten kunnen niet 
door de tsb's en dsb's worden beïnvloed en zouden geen 
onderdeel mogen uitmaken van enige efficiencydoelstellingen 
die de toezichthouder in de methode opneemt. 

Wet Op grond van Europese regels is de bevoegdheid voor de wetgever om regels te stellen binnen het domein van 
de tariefregulering zeer beperkt. Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de omzetting van 
de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, zaak C-718/18, Commissie/Duitsland) 
benadrukt dat de toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de berekeningsmethoden voor de tarieven 
vast te stellen, onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de 
doelen en criteria die in het Europese regelgevingskader zijn vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet 
nader invullen voor de toezichthouder, behoudens enkele specifieke situaties waarin de Europese regels daar 
ruimte voor laten. De wetgever heeft geen ruimte om voor te schrijven hoe ACM de efficiëntie van specifieke 
kosten moet beoordelen.

46
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aansluittaak gas 3 3.4.11, tweede 
lid

Netbeheer Nederland verzoektlid 2 te wijzigen in: " c. het in 
gebruik geven van de aansluiting aan de aangeslotene is 
beëindigd; d. dit noodzakelijk is vanwege veiligheid of 
milieueisen; e. er sprake is van wanbetaling, fraude, handelen 
in strijd met het bepaalde in of krachtens deze wet of de 
voorwaarden of methoden als bedoeld in 5.1.9, lid 5.".  Het 
moet derhalve in ieder geval geen limitatieve opsomming zijn. 
De systeembeheerder moet ter zake verder ook enige 
beleidsvrijheid houden, omdat niet iedere “overtreding” direct 
een of dezelfde sanctie rechtvaardigt en het uiteindelijk aan de 
rechter of geschillenbeslechter is om ter zake een oordeel te 
vellen. Wij dringen er in het verlengde hiervan daarom op aan 
de leden 3 en 5 te schrappen. 

Wet Deze suggestie wordt overgenomen, maar deze bepalingen zijn in de nieuwe UHT-versie gedelegeerde naar 
lagere regelgeving op grond van artikel 3.40, tweede ne derde lid . De wet staat "beleidsvrijheid" bij het afsluiten 
of verwijderen door systeembeheerders niet in de weg en kan bovendien nader worden ingevuld via methoden 
en voorwaarden. De specifieke aspecten rond afsluiten van gas in het kader van afbouw van gas in de gebouwde 
omgeving uit het klimaatakkoord worden in een apart wetsvoorstel uitgewerkt; voor het overige kunnen deze 
aspecten worden uitgewerkt in methoden en voorwaarden (zie hoofdstuk 5 van de geconsulteerde versie; 
paragraaf 3.6.5 in de nieuwe nummering van de UHT-versie).

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Leveranciersmod
el

2 2.2.22 Zo lang het leveranciersmodel blijft bestaan (en dus de 
leverancier het enige aanspreekpunt geacht wordt te zijn voor 
aangeslotenen met een kleine aansluiting) verzoeken wij in de 
wet of bij AMvB te regelen dat de leverancier verplicht is 
aangeslotenen met een kleine aansluiting, de aansluit- en 
transportovereenkomst met de toepasselijke voorwaarden en 
tarieven van de betrokken dsb's bij inhuizingen te verstrekken. - 
p. 28

Wet Wettekst is aangepast. Zie artt. 2.28 (UHT-versie). De leverancier die actief is op een primair allocatiepunt 
faciliteert de totstandkoming en wijziging van een aansluit- of transportovereenkomsten tussen de 
distributiesysteembeheerder en een aangeslotene en de informatieverstrekking tussen beide partijen. Tevens 
moet informatie over o.a. de ATO en de eindafnemer worden verstrekt aan de registerbeheerder (artikelen 4.3 
en 4.6 UHT-versie).

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Gebiedsindeling 3 3.1.1 BNL geeft aan: Lid 3 zou verder gewijzigd moeten worden in: 
Een transmissie- of
distributiesysteembeheerder verricht geen werkzaamheden 
buiten het gebied dat hem krachtens het eerste lid is 
toegewezen, tenzij het werkzaamheden voor een andere 
transmissie- of distributiesysteembeheerder betreft.

Wet Het wetsvoorstel wordt op basis van deze reactie aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aansluittaak 
elektriciteit

3 3.4.8 Omdat de netbeheerders verschillende netvlakken met een 
zelfde spanningsniveau kennen, verzoeken wij in lid 1 sub a te 
verduidelijken dat het (zoals ook bevestigd in de jurisprudentie) 
gaat om aansluiting op een voor aansluiting bestemd punt op 
een geschikt netvlak met een bij die aansluiting passend 
spanningsniveau dat de laagste aansluitkosten oplevert voor de 
verzoeker. 

Wet Het wetsvoorstel is hiervoor aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aansluittaak 
elektriciteit

3 3.4.8 Verder verzoeken wij de tsb’s en dsb’s te verplichten “indien 
mogelijk” alternatieve aansluitpunten aan te bieden, omdat bij 
de huidige netcapaciteitsproblemen redelijke alternatieven 
vaak helemaal niet voorhanden zijn (en dan alternatieven 
zouden resulteren die de gehanteerde nettopologie aantasten, 
tot hele lange en dure verbindingen voor een enkele 
aansluiting leiden die in de beperkte ruimte in de ondergrond 
ook niet wenselijk zijn of waarmee congestieproblemen alleen 
maar worden verplaatst etc.).

Wet Het wetsvoorstel is hier op aangepast.  In de artikelsgewijze toelichting zal dit worden toegelicht. 46
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Tariefregulering 3 3.8.1, vierde lid Er ontbreekt een algemene bepaling op grond waarvan een 
transmissie of distributiesysteembeheerder de kosten bij de 
veroorzaker (meestal de aangeslotene) in rekening kan 
brengen voor een handeling of activiteit die hij op grond van 
het bepaalde in of krachtens de Energiewet of Europese 
regelgeving moet of mag doen en waarvoor geen tarieven of 
berekeningsmethodiek wordt vastgesteld. Een dergelijke 
bepaling draagt er zorg voor dat specifieke partijen de kosten 
dragen die voor hen worden gemaakt en die kosten dus niet 
gesocialiseerd worden. 

Wet Hiervoor is een aanpassing gedaan van artikel 3.8.1 (nieuwe nummering: 3.105) van het ontwerpvoorstel. In de 
artikelsgewijze toelichting wordt dit toegelicht

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Infrastructuurgro
ep

3 3.3.10 Ad “drinkwater-activiteiten”: de betreffende activiteiten zijn in 
het verleden zeer bewust door de toenmalige minister van 
Economische Zaken als toegelaten activiteiten aangemerkt. 
Onderschreven wordt dat infrastructuurbedrijven zich niet 
(meer) bezig mogen houden met de levering en productie van 
water, maar wij kunnen ons niet voorstellen dat het nu de 
bedoeling is van het wetsvoorstel om alle handelingen en 
activiteiten m.b.t. infrastructuur voor water te verbieden. Met 
name moet het in onze ogen mogelijk blijven dat 
infrastructuurbedrijven operationeel samenwerken met andere 
netwerkbedrijven ("grondroerders") en bepaalde 
werkzaamheden voor die andere netwerkbedrijven kunnen 
blijven doen (op het gebied van tekeningen, onderzoeken, 
vergunningaanvragen, projectleiderschap).

Wet In het artikel over toegestane nevenactiviteiten van infrastructuurbedrijven is een nieuw lid toegevoegd ten 
aanzien van de samenwerking tussen drinkwaterbedrijven en infrastructuurbedrijven. Voor vergaande, 
operationele samenwerking met andere grondroerders is geen aanpassing gedaan van het wetsvoorstel.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Gebiedsindeling 3 3.1.1 NBNL geeft aan:  Wij verzoeken, bijvoorbeeld in verband met 
de komst van nieuwe eilanden ook voor elektriciteit de 
mogelijkheid op te nemen gebieden uit te zonderen van de 
aansluitplicht, tenzij de verzoeker alle doelmatige kosten 
betaalt. 

Wet Een mogelijkheid hiervoor is gecreëerd in het wetsvoorstel. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Gebiedsindeling 3 3.1.1 Niet te beoordelen is overigens of er geen verschillen tussen de 
huidige gebiedsindelingen en de nieuwe zullen zijn en of in 
verband hiermee overgangsbepalingen vereist zijn. 

Wet Het voorschrift is aangepast om te verhelderen dat het uitsluitend om het recht op nieuwe aansluitingen gaat. In 
overgangsrecht zal geregeld worden dat de indeling vastgesteld in het coderegime wordt geacht te zijn 
vastgesteld onder artikel 3.1.1 (nieuwe nummering: 3.35).

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Taken TSB/DSB 3 3.3.6 Lid 3 dat uitbesteding verbiedt aan een onderneming waar een 
leverancier onderdeel van uitmaakt, is eveneens te restrictief 
geformuleerd. Dsb’s moeten bijvoorbeeld voor het plaatsen 
van slimme kv-meters wel gebruik kunnen maken van 
installatiebedrijven in een groep met een energieleverancier. 
Bedoeling is ooit geweest te voorkomen dat netbeheerders 
werkzaamheden bij aangeslotenen aan energieleveranciers 
uitbesteden, zodat die leveringsovereenkomsten kunnen 
proberen aan te gaan. Daar zou het lid zich toe moeten 
beperken. 

Wet Het voorschrift is aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Tijdelijke taken 3 3.4.34 Lid 1: De maximale termijn van 5 jaar is te kort. Partijen nemen 
geen investeringsbesluit als het mogelijk is dat een project na 5 
jaar noodgedwongen moet ophouden. Bepleit wordt ruimte te 
laten om afhankelijk van de hoogte van de vereiste 
investeringen, een langere termijn mogelijk te maken. 

Wet Het voorstel is aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Gesloten 
systemen

3 3.2.6 Onduidelijk is verder waarom ACM niet langer toetst of de 
betrouwbaarheid van het systeem voldoende gewaarborgd is 
(lid 1, sub g).  

Wet Dit is per abuis vervallen en is gerepareerd. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Investeringsplan 3 3.4.6 Het gestelde in het tweede lid moet ook voor GTS worden 
geregeld (zie ook pag 87 MvT). 

Wet Het voorschrift is aangepast. 46
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Investeringsplan 3 3.4.6 Lid 6 bepaalt dat bij significante wijzigingen de procedure 
opnieuw gevolgd moet worden. Wanneer is er sprake van een 
significante wijziging? Dit moet in ieder geval niet te snel 
worden aangenomen, omdat anders de voorbereiding van een 
nieuw investeringsplan en aanpassing van het bestaande 
investeringsplan door elkaar gaan lopen. 

Wet  Het zesde lid is bij nader inzien geschrapt. Het is moeilijk af te bakenen wat "een significante wijziging" precies 
inhoudt en het is niet uitvoerbaar voor systeembeheerders om, tussen de tweejaarlijkse investeringsplannen 
door, de stappen de in het eerste tot het vijfde lid zijn beschreven ook nog eens voor "significante wijzigingen" 
uit te voeren.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Informatieverstre
kking

3 3.5.6 Lid 1, sub d; ook ten aanzien van dit onderdeel hebben wij 
behoefte aan verduidelijking van welke informatie op grond 
hiervan gepubliceerd moet worden (vooral m.b.t. koppelingen 
tussen de systemen en gebruik van de systemen), mede omdat 
het vitale infrastructuur betreft.

Wet De bewoording "koppelingen tussen de systemen" wordt verwijderd. De verwijzing naar "het gebruik van 
systemen en de toewijzing van transportcapaciteit" wordt bedoeld dat systeembeheerders informatie 
verschaffen over de mate van congestie in netgebieden en de hoeveel transportcapaciteit die is toegewezen of 
nog toegewezen kan worden.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Gebiedsindeling 3 3.1.1 Tenslotte dringen wij erop aan een bepaling toe te voegen in de 
zin van: In incidentele gevallen kunnen dsb’s in onderling 
overleg afwijken van de voor hun geldende gebiedsindeling 
indien dit uit een oogpunt van de bestaande infrastructuur 
technisch of economisch grote voordelen heeft.

Wet Het wetsvoorstel voorziet in een mogelijkheid voor systeembeheerders om andere systeembeheerders een 
opdracht te geven tot uitvoering van werkzaamheden binnen hun gebied in artikel 3.3.6 (nieuwe nummering: 
3.17). In artikel 3.1.1 (nieuwe nummering: 3.35) is afgezwakt tot het niet verrichten van zijn taak buiten zijn 
gebied. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aanwijzing en 
certificering

3 3.2.2 In lid 1 moet het zijn: onderneming die eigenaar is van Wet Het artikel is aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aanwijzing en 
certificering

3 3.2.2 Lid 2 sub a en b: elders wordt gebruikt een “systeem”, zoals in 
3.2.1 en 3.2.6. 

Wet De gebruikte definities in de artikelen zijn aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aanwijzing en 
certificering

3 3.2.2 Lid 5 loopt nog niet goed. Wet Dit inhoud van dit artikel is verplaatst naar een nieuw artikel en de tekst is aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aanwijzing en 
certificering

3 3.2.4 Lid 3: is opnieuw certificering vereist bij overname van een 
systeem? Dat is niet wenselijk. 

Wet Er is bewust gekozen om certificering opnieuw te vereisen bij overname omdat de onderneming die het systeem 
overneemt dient te voldoen aan de ontvlechtingseisen. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aanwijzing en 
certificering

3 3.2.5 In lid 2, sub a moet verwezen worden naar het vierde lid van 
3.2.4. 

Wet Het artikel is aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Gesloten 
systemen

3 3.2.6 Verder loopt het artikel niet goed, omdat nu niet alleen een tsb 
en dsb systeembeheerder zijn. In lid 1, sub a wordt gesteld dat 
de eigenaar van een gesloten systeem niet aangewezen mag 
zijn als systeembeheerder. En in lid 1, sub b staat dat de 
eigenaar van een gesloten systeem geen onderdeel mag zijn 
van een infrastructuurgroep, maar de definitie van een 
infrastructuurgroep is ook van toepassing op alle 
systeembeheerders. 

Wet De definitie van "infrastructuurgroep" is hiertoe aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Infrastructuurgro
ep

3 3.3.10 Ook infrastructuurbedrijven met een dsb willen/dienen zich 
bezig te kunnen blijven houden met aanleg en beheer van 
antenne-opstelpunten t.b.v. ethercommunicatie en 
certificering van hernieuwbare energie. Voor wat de antenne-
opstelpunten betreft moeten de infrastructuurbedrijven 
hiermee vanwege hun telecomnetwerken en de verplichtingen 
die ter zake uit de Telecommunicatiewet voortvloeien beslist 
mee door kunnen gaan. 

Wet Certificering van hernieuwbare energie is een exclusieve taak voor infrastructuurbedrijven van 
transmissiesysteembeheerders. Bevoegdheid voor aanleg en beheer van antenne-opstelpunten wordt opnieuw 
verbreedt tot infrastructuurbedrijven van distributiesysteembeheerders.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Infrastructuurgro
ep

3 3.3.12 Aan lid 2 toevoegen: of krachtens de Energiewet is toegestaan. 
Er zijn in de Energiewet immers bepalingen opgenomen op 
grond waarvan ook een infrastructuurbedrijf commercieel 
gevoelige gegevens van de tsb/dsb kan ontvangen.

Wet De inhoud van dit voorschrift wordt verplaatst naar algemene maatregel van bestuur. Tevens zijn artikelen 4.22 
(nieuwe nummering: 3.82) en 3.5.6 (nieuwe nummering: 3.77) herschreven om verplichtingen en verboden rond 
informatieuitwisseling door systeembeheerders te verduidelijken. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Elektriciteitsopsla
g

3 3.3.8 Lid 2 loopt nog niet goed. Nu de criteria al in lid 1 staan, graag 
wijzigen in: Bij of krachtens AMvB kunnen nadere regels 
worden gesteld …

Wet De bewoording is aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Elektriciteitsopsla
g

3 3.3.9 Lid 1, sub c graag conform artikel 36 van de elektriciteitsrichtlijn 
2019/944 wijzigen in: de tsb of dsb heeft aangetoond dat 
anderen deze faciliteiten niet tegen redelijke kosten en binnen 
een redelijke termijn kunnen of willen aanbieden. 

Wet De bewoording is aangepast. 46
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aansluittaak gas 3 3.4.10 Lid 2: Wij onderschrijven de wens te regelen wanneer iemand 
recht heeft op een aansluiting op het systeem van de tsb en 
wanneer op het systeem van de dsb. De bedoeling is nu 
duidelijk. De grens is echter: boven 8 bar en boven 2500 m3/h 
wordt de aansluiting door de tsb verzorgd. Nu staat er vanaf die 
grens. De vraag rijst bovendien of nu het omgekeerde van 
hetgeen in lid 2 staat niet ook nog voor de dsb geregeld moet 
worden. Is het niet beter aan lid 1 iets toe te voegen in de zin 
van: met dien verstande dat aansluitingen voor en wijzigingen 
van aansluitingen naar een drukniveau van meer dan 8 bar of 
meer dan 2.500 m3/h invoeding door een 
transmissiesysteembeheerder worden gerealiseerd en andere 
door de distributiesysteembeheerder. 

Wet Het tweede lid wordt aangepast zodat de TSB voor gas aansluitverzoeken van 8 bar of minder, en met een 
aansluitcapaciteit van 2500 m3/h of minder, moet weigeren. Geen verdere aanpassingen worden gedaan. Het 
eerste lid en tweede lid zijn bewust zo geformuleerd dat in voorkomende gevallen aansluitverzoeken van meer 
dan 8 bar of met een aansluitcapaciteit vanaf 2500 m3/h of meer ook door een DSB kunnen worden 
geaccepteerd, mits voldaan is aan de vereisten van het eerste lid, onderdeel a (geschikt punt, passend 
drukniveau, etc.)

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aansluittaak gas 3 3.4.10, vierde lid Lid 4 moet luiden: In afwijking van het eerste lid ….. (“lid” is in 
het voorstel weggevallen).

Wet Deze correctie is doorgevoerd in de wetstekst. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aansluittaak gas 3 3.4.10, zesde lid Het laatste deel van lid 6 zou moeten komen te luiden: na 
acceptatie van het aanbod. Verder kunnen wij ons voorstellen 
dat net als bij elektriciteit, ter zake in een AMvB wordt 
voorzien, waarbij de redelijke termijnen kunnen verschillen 
afhankelijk van aansluitcapaciteit, drukniveau en type 
aangeslotene.

Wet Het zesde lid is in lijn met deze suggestie aangepast. Wat betreft de nadere uitwerking van de aansluittermijnen: 
dit moet in methoden en voorwaarden worden uitgewerkt. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Congestie & 
Flexibiliteit

3 3.4.15 Conform lid 9 stelt de ACM ten minste de specificaties voor het 
inkopen van elektriciteits en vermogensdiensten, en indien van 
toepassing, gestandaardiseerde marktproducten voor deze 
diensten in de vast te stellen methoden en voorwaarden vast. 
Conform artikel 32 van de elektriciteitsrichtlijn gaat het in ieder 
geval niet om systeemverliezen en gaat het hoogstens om 
goedkeuring. Wij verzoeken daarom het gestelde in lid 9 te 
beperken tot de inkoop van flexibiliteit (en evt. congestie) en te 
verwijzen naar 5.1.14. 

Wet De verwijzing naar systeemverliezen is verplaatst naar een apart artikel. Wat betreft artikel 5.1.14: dit 
voorschrift ziet op de specifieke situaties waarin Verordening 715/2009 of Verordening 2019/943 bepaalt dat 
ACM de bij of krachtens die Verordeningen vastgestelde methoden of voorwaarden moet goedkeuren. (Door de 
aanpassingen in het wetsvoorstel is artikel 5.1.14 mede opgenomen in artikel 3.118) Voor de taak beschreven in 
art. 3.4.15 (nieuwe nummering: 3.44) geldt de procedure uit artikel 5.1.9 (nieuwe nummering: 3.116 en 3.118). 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Tariefregulering 3 3.8.7, tweede lid Het woord “reflecteren” suggereert dat het niet de werkelijke 
(voorcalculatorische) kosten hoeven te zijn van een specifieke 
maatwerkaansluiting. Begrijpen we het goed dat er gewerkt 
mag worden met een gemiddeld tarief? 

Wet Dat is een mogelijkheid. Dit moet vanzelfsprekend dan in de berekeningsmethodiek worden uitgewerkt en ACM 
moet dat goedkeuren. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Informatieverstre
kking

3 3.5.6 Lid 4 zou verder wat genuanceerd moeten worden, in de zin 
van: Een tsb/dsb die bij de uitvoering van zijn taak de 
beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke 
karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot 
geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover hij in 
of krachtens een wettelijk voorschrift tot mededeling verplicht 
is, uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit of er 
sprake is van toestemming van degene op wie de gegevens 
betrekking hebben.

Wet Artikel 3.5.6 en artikel 4.22 (nieuwe nummering: 3.77 en 3.78) zijn herzien. Bij die herziening is ook dit 
commentaar verwerkt. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Kwaliteitsborging
ssysteem

3 3.5.7 Lid 1: aan onderdeel a moet net als thans worden toegevoegd: 
krachtens de Energiewet. (Het kwaliteitsborgingssysteem heeft 
geen betrekking op andere wettelijke verplichtingen, 
bijvoorbeeld uit hoofde van BW, milieuwetgeving etc. etc.). 

Wet Dit is aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Kwaliteitsborging
ssysteem

3 3.5.7 Ook in lid 2 moet het gaan om de op grond van de Energiewet 
toegekende taken. 

Wet Dit is aangepast. 46

Pagina 71 van 144



ReactieID

Achternaam Bedrijfsnaam Publicatievorm? Onderwerp Wet - 
Hfd

Wet -
Artikel 
(consultatieversi
e)

Opmerking respondent (samengevat) Aanpassing? [nee], 
[wet], [MvT] of 
[wet en MvT]

Reactie EZK op opmerking respondent Nr

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Methodebesluit 3 3.8.5, vierde lid, 
onderdeel c

Volgens de huidige formulering kan ook worden gecorrigeerd 
als de tsb of dsb minder kosten (ofwel efficiënter heeft 
gewerkt) heeft gemaakt. Dat is niet de bedoeling. Correctie is 
enkel nodig voor vervallen taken. Tekstsuggestie: zijn of 
worden vastgesteld met gebruikmaking van gegevens omtrent 
kosten voor taken, die zijn vervallen de systeembeheerder niet 
heeft uitgevoerd of waarvoor de systeembeheerder geen of 
minder kosten heeft gemaakt. 

Wet Het voorschrift is aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Tijdelijke taken 3 3.8.8, eerste en 
derde lid

Een tijdelijke taak kan ook betrekking hebben op elektriciteit en 
ook worden toegekend aan een RNB. Aan het einde wordt de 
distributiesysteembeheerder wel expliciet genoemd. 

Wet In het eerste lid wordt een onderscheid gemaakt tussen  gebruikers van een tijdelijke taak. Bij de TSB gas 
moeten dat "netgebruikers" zijn, en bij DSB's en de TSB elektriciteit moeten dat "aangeslotenen" zijn. Dit is 
aangepast. Zie ook artikel 3.8.1, vierde lid (nieuwe nummering: 3.105, eerste lid). 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Klachtbehandelin
g

3 3.5.18 Voor wat klachtbehandeling betreft (3.5.18), kan in de MvT 
worden benadrukt dat alle aangeslotenen met klachten over de 
nakoming door een tsb of dsb van zijn wettelijke taken, een 
klacht bij de ACM kunnen indienen. Die procedure voldoet 
immers ook reeds aan de criteria van artikel 3.5.18, lid 1.

Wet Het wetsvoorstel voorziet in hoofdstuk 3 in een delegatiegrondslag voor o.a. het indienen van klachten door 
aangeslotenen en het afhandelen van die klachten door de transmissie- en distributiesysteembeheerders. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Verstrekken en 
gebruiken van 
gegevens en 
inlichtingen

5 5.5.3 NBNL stelt voor: “van betekenis zijn of kunnen zijn” wijzigen in: 
“redelijkerwijs noodzakelijk zijn”. - p. 63

Wet Het eerste lid is aangepast en sluit nu beter aan op artikel 7 van de Instellingswet ACM. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Consumentenbes
cherming

2 2.2.20 NBNL lijkt een koppeling aan kleine aansluitingen beter dan aan 
huishoudelijke eindafnemers en micro-ondernemingen. - p. 28

Wet zie boven. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Consumentenbes
cherming

2 2.2.21 Ook hier pleit NBNL voor een regeling voor alleen kleine 
aansluitingen, te meer omdat voor de dsb’s ter zake ook eisen 
gelden. - p. 29

Wet zie boven. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Consumentenbes
cherming

2 2.2.23 Dit artikel is onder andere opgenomen vanwege het verplichte 
leveranciersmodel. In dit artikel moet daarom naar een dsb 
worden verwezen en niet naar een systeembeheerder. - p. 29

Wet Het artikel is aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Leveranciersmod
el

2 2.2.15 + 2.2.22 NBNL stelt voor om de groep waar het leveranciersmodel 
verplicht voor is te stroomlijnen met de groep waar een 
leveringsvergunning voor vereist is, zoals thans ook het geval is, 
anders dreigt er onnodige complexiteit die de uitvoering van 
het leveranciersmodel sterk bemoeilijkt. - p. 9

Wet Wet tekst is aangepast, leveringsvergunning verplicht voor leveren aan eindafnemers met een kleine aansluiting. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 1.4 NBNL vraagt zich af of tekstueel gezien “de aangeslotene” niet 
moet beschikken over een kleine aansluiting in plaats van "dat 
gebouw"? Het is NBNL onduidelijk wat de strekking c.q. de 
toegevoegde waarde is van artikel 1.4. - p. 25

Wet Artikel is vervallen. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Accommoderen 
overstap

3 3.5.15 Verder verzoeken wij “eindafnemer” te vervangen door 
“aangeslotene”. 

Wet artikel is aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Leveringsvergun
ning

2 2.2.15 NBNL dringt er op aan - conform de MvT - in lid 1 op te nemen 
dat het verboden is zonder vergunning elektriciteit of gas te 
leveren aan aangeslotene met een kleine aansluiting op het 
systeem van een distributiesysteembeheerder (tenzij …). In lid 
2 zou sub d. dan kunnen vervallen en zou sub. e. iets anders 
geformuleerd moeten worden. - p. 28

Wet Wet tekst is aangepast, leveringsvergunning verplicht voor leveren aan eindafnemers met een kleine aansluiting. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Leveringsvergun
ning

2 2.2.15 Lid 2d Gesloten distributiesysteem of gesloten systeem?; 
Voorstel van NBNL is om  “gesloten systeem” te gebruiken. - p.; 
28

Wet In het wetsvoorstel wordt de term 'gesloten systeem gehanteerd. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Gas uit 
Groningen

3 3.9.6 In het eerste lid zou de verwijzing moeten zijn naar artikel 3.9.4 
i.p.v. naar 3.9.5. 

Wet artikel is aangepast. 46
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Taken TSB/DSB 3 3.9.1 NBNL geeft aan: "Dit artikel moet alleen betrekking hebben op 
tsb’s en dsb’s. Verder moet dit artikel in lijn worden gebracht 
met 3.4.9. Het is niet wenselijk dat aangeslotenen 
werkzaamheden aan het systeem van de netbeheerder 
verrichten. De mogelijk door aangeslotenen zelf te verrichten 
werkzaamheden te beperken tot de verbinding(en) van de 
aansluiting onderschrijven wij."

Wet Dit artikel is aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Algemene 
voorwaarden

3 3.5.14 Wij dringen er met klem op aan verplichtingen voor de tsb’s en 
dsb’s te beperken tot aangeslotenen met een kleine 
aansluiting. Tsb’s en dsb’s kennen geen micro ondernemingen 
en kunnen hen niet onderscheiden. Bovendien is het een 
wisselende verzameling. De geldende Europese regels brengen 
ook niet met zich mee dat lid 2 ook voor micro-ondernemingen 
met grote aansluitingen moet wordt opgenomen. Anderzijds is 
het vreemd dat kleine aansluitingen niet zijnde huishoudelijke 
eindafnemers of micro ondernemingen, de betreffende 
bescherming niet zouden krijgen. 

Wet Artikel is aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aansluittaak 
elektriciteit

3 3.4.8 Wij onderschrijven het voorstel om bij AMvB regels te stellen 
over de redelijke aansluittermijnen. Uit de MvT leiden wij af dat 
daarbij ook voorschriften voor de volgorde van afhandeling van 
aanvragen, worden overwogen en dat het de bedoeling is 
hiervoor "in beginsel op volgorde van binnenkomst" te 
hanteren. Uiteraard juichen wij dit toe. 

Nee Deze reactie wordt ter kennisgeving aangenomen. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aansluittaak 
elektriciteit

3 3.4.8 In de MvT wordt ook goed toegelicht hoe het first come, first 
served beginsel werkt. Desalniettemin geven wij in overweging 
in lid 5, sub b ook onderscheid tussen type aangeslotenen 
mogelijk te maken om voor de toekomst ook niet uit te sluiten 
bij AMvB bijvoorbeeld toch bepaalde aanvragers (zoals 
eigenaren van ziekenhuizen) om gegronde redenen voorrang te 
kunnen geven. 

Nee "First come, first served" impliceert dat reeds toegekende transportcapaciteit voorrang heeft over nog niet 
toegekende transportcapaciteit. Deze vraag lijkt echter te gaan over de volgorde van behandeling van meerdere, 
nieuwe aansluit- of transportverzoeken. Behandeling van dergelijke verzoeken moet op grond van Europese 
vereisten non-discriminatoir plaatsvinden. Wij zien hier geen ruimte duidelijke ruimte voor prioritering. Dit laat 
overigens onverlet dat in noodsituaties, wanneer de systeembeheerder gedwongen wordt in te grijpen in de 
transporten van marktpartijen, wel degelijk voorrang is voor specifieke afnemers, zoals ziekenhuizen. Dit is ook 
onderdeel van het Europese, wettelijke kader. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Systeemverliezen 3 3.4.17 Systeemverliezen op een gasdistributiesysteem zijn 
voornamelijk verschillen door onzuiverheden in de gasmeting 
en met zeer beperkt fysieke verliezen in de zomer is er 
rekenkundig een overschot in het systeem. Door de 
systeembeheerder nu verantwoordelijk te maken voor de 
onbalans, wordt hij (administratief) gasproducent; dit is 
onwenselijk. Daarom bij voorkeur methodiek ongewijzigd laten 
conform de huidige praktijk met uitwerking in de Allocatiecode

Nee Artikel 3.47, tweede lid, (nieuwe nummering) ziet op aankoop van gas ten behoeve van systeemverliezen. Dit 
maakt een TSB geen producent. 

46

154753

Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Burger Energie 
Gemeenschappe
n

3 3.4.2  Artikel 16 van de nieuwe elektriciteitsrichtlijn 944 bepaalt dat 
lidstaten voorzien in een ondersteunend regelgevingskader 
voor energiegemeenschappen van burgers waarbij ervoor 
wordt gezorgd dat …. ) de desbetreffende 
distributiesysteembeheerder tegen een compensatie die als 
billijk is beoordeeld door de regulerende instantie, met 
energiegemeenschappen van burgers samenwerkt om 
elektriciteitsoverdracht binnen energiegemeenschappen van 
burgers te faciliteren. Waarom is dit niet in het wetsvoorstel 
verwerkt? 

Nee Netbeheerders faciliteren de uitwisseling tussen alle marktpartijen (door aansluiten, transporten, meten, 
alloceren, reconciliëren etc). Voor de uitwisseling van energie via het openbare net ten behoeve van 
energiegemeenschappen is geen nader ondersteunend regelgevingskader nodig.  

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Accommoderen 
overstap

3 3.5.15 Wij verzoeken de titel te wijzigen in: accommoderen overstap 
en andere marktprocessen. 

Nee Artikel is aangepast. 46
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 NBNL geeft suggesties om definities aan te passen van 
installatie, eindafnemer, aangeslotene, distributiesysteem gas, 
gas, kleine en grote aansluiting, kleine en micro-onderneming, 
interconnectiepunt, systeemkoppeling, productie-installatie, 
productie-installatie voor duurzame elektriciteit op te nemen, 
volledig geïntegreerde netwerkopslagcomponent en windpark 
aan te passen. 

Wet Mede op basis van de suggesties zijn een aantal definities aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aansluiten gas 3 3.4.10, vierde lid Op grond van lid 4 vervalt de aansluitplicht voor een kleine 
aansluiting voor een gebouw dat na 1 januari 2015 is 
gerealiseerd. Deze formulering zal veel discussie opleveren. 
Wanneer is  dit? Hoe moet dit worden aangetoond? Thans was 
het criterium of er een omgevingsvergunning vóór 1 juli 2018 
was aangevraagd. Dit is wel handhaafbaar. 

Wet In het wetsartikel is opgenomen dat de aansluitplicht wel geldt voor nieuw te bouwen bouwwerken waar voor 1 
juli 2018 is aangevraagd. Dit is in lijn met de huidige gaswet. In aanvulling wordt in het wetsvoorstel voorgesteld 
om de gasaansluitplicht te laten vervallen voor bestaande gebouwen dat na 1 januari 2015 is gerealiseerd. In de 
basisregistratie adressen en gebouwen wordt het bouwjaar van gebouwen geregistreerd. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Congestie & 
Flexibiliteit

3 3.4.15 In lid 4 lezen wij dat wij een balanceringsverantwoordelijke 
moeten contracteren bij inkoop van elektriciteit voor 
systeemverliezen. Is dat correct? 

Wet Onderdeel is aangepast 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Balancering gas 3 3.4.19 Lid 3, onderdeel a: De tekst klopt niet, want volgens de definitie 
is een balanceringsportfolio een resultante. De tekst zou bijv. 
wel kunnen luiden: “De mate waarin zijn balanceringsportfolio 
is evenwicht is”.  

Wet Onderdeel is aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Meerdere 3 3.5.16,-3.5.19 Ook ten aanzien van deze artikelen dringen wij er met klem op 
aan deze artikelen betrekking te laten hebben op alle 
aangeslotenen op het systeem van een dsb (en niet op een 
gesloten systeem) met een kleine aansluiting (en niet op 
huishoudelijke afnemers en micro ondernemingen). (Zie 
argumenten onder 3.5.15.).

Wet Artikel is aangepast (aangeslotene met een kleine aansluiting) 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Leveringszekerhe
id

3 3.5.17 Gelet op de inhoud van 3.5.17 zou de titel van dit artikel “het 
voorkomen van afsluiting vanwege betalingsachterstand” 
moeten zijn (en niet leveringszekerheid). 

Wet Artikel is aangepast 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Overzetten bij 
faillissement 
leverancier

3 3.5.19 Artikel 3.5.19 behoeft verduidelijking. Wie wordt wat en 
wanneer nu geacht precies te doen? Moeten leveranciers 
zonder vergunning en aggregators niet op dezelfde manier 
behandeld worden? Hoe weet een tsb/dsb echter dat een 
leverancier zonder vergunning of aggregator of 
meetverantwoordelijke failliet is gegaan? Moet er eventueel 
onderscheid worden gemaakt tussen primaire en additionele 
allocatiepunten? De verwijzing in lid 4 naar systeemgebruikers, 
is ook onduidelijk. 

Wet Artikel is aangepast 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Tijdelijke taken 3 3.4.34 Het wetsvoorstel voorziet nog niet in de mogelijkheid tot 
transport etc. van waterstof of tot bijvoorbeeld meer 
bijmengen van waterstof. Wij gaan ervan uit dat de tsb’s en 
dsb’s gas alsnog mogelijkheden hiertoe krijgen. In dat verband 
dringen wij er nu reeds op aan voor gas maximale ruimte en 
flexibiliteit in te bouwen voor tijdelijke taken en in artikel 
3.4.12 bij AMvB te kunnen regelen dat dsb’s onder daarbij te 
regelen voorwaarden ook worden toegestaan gas te bewerken, 
te behandelen of te mengen met andere stoffen of gassen. 

Wet en MvT Het bijmengen van waterstof is opgenomen in artikel 3.46 (herzien) over invoed en afleverspecificaties. 
Transport en distributie van waterstof zijn toegestaan aan het netwerkbedrijf.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Gesloten 
systemen

3 3.2.6 Waarom wordt voorgesteld het potentiële aantal 
aangeslotenen van 500 te verhogen naar 1.000? 

Nee Het ophogen van de grens voorkomt dat GDS-beheerders in de toekomst tegen onnodige beperkingen aanlopen. 
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de grens van 500 voldoende is voor bestaande gesloten 
distributiesystemen, en dat het ophogen van deze ondergrens geen nadelen kent. 

46
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Accommoderen 
overstap

3 3.5.15 Tevens verzoeken wij lid 3 te schrappen of te veralgemeniseren 
naar alle aangeslotenen. Waarom zijn hier slechts een paar 
processen benoemd en bijvoorbeeld niet: innen uithuizing en 
einde levering? Kan de tekst niet beter veralgemeniseerd 
worden? In ieder geval verdient bij een opsomming 
aanbeveling toe te voegen: bij algemene maatregel van bestuur 
kunnen tsb’s en dsb’s elektriciteit en gas worden opgedragen 
onder daarbij te stellen regels ook andere markprocessen te 
faciliteren. Zie verder onze opmerkingen bij 3.5.5 over de 
noodzaak dat de tsb’s en dsb’s expliciet de wettelijke 
verplichting krijgen om ten behoeve van nader aangeduide 
marktprocessen gegevens te verzamelen, te bewerken, te 
registreren en aan marktpartijen te verstrekken. 

Wet Artikel is aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Infrastructuurgro
ep, warmte

3 3.3.10 Op basis van de herziene teksten van de WCW die eind 2020 
door EZK zijn gedeeld, is het noodzakelijk om de toegestane 
handelingen en activiteiten voor infrastructuurbedrijven aan te 
passen en m.b.t. warmte expliciet te maken. Concreet gaat het 
om het wettelijk toestaan dat een netwerkbedrijf van een 
infrastructuurgroep deel kan nemen in een warmtebedrijf zoals 
gedefinieerd in de WCW (en daarmee verantwoordelijkheid 
kan dragen voor alle taken die een warmtebedrijf conform 
WCW dient te verrichten), ook als de samenwerkingspartner 
tot een groep behoort waartoe ook een elektriciteit of 
gasleverancier, -handelaar of –producent behoort. Deelname 
moet, naast het verrichten van infrastructuurtaken t.a.v. 
warmte (benoemd in art. 2.28b van WCW) en met expliciete 
uitsluiting van het zelf produceren, handelen & leveren door 
het netwerkbedrijf, invulling kunnen krijgen in de vorm van 
(niet uitputtend) aandeelhouderschap, deelname in het bestuur 
en RvC zonder meerderheidszeggenschap, alsmede het 
beschikken over het economisch eigendom van de 
infrastructuur (benoemd in art. 2.28b van WCW). 

Nee Dit betreft afwegingen van de WCW. Dit wetsvoorstel kent sinds de Internetconsultatie een nieuwe dynamiek, 
waardoor het te vroeg is het wetsvoorstel Energiewet hierop aan te passen. Afhankelijk van de uitkomst van de 
WCW wordt het wetsvoorstel Energiewet later bijgesteld, of gewijzigd bij inwerkingtreding WCW. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Kruisparticipaties 3 3.3.4 Er wordt in lid 1 alleen naar de elektriciteitsrichtlijn verwezen 
en niet naar de gasrichtlijn.

Wet Dit is per abuis vervallen en is gerepareerd. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Algemene 
werkzaamheden 
& uitbesteding

3 3.3.6 Moet dit artikel zich niet beperken tot tsb’s en dsb’s? Wet Dit is aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Elektriciteitsopsla
g

3 3.3.7 In 3.3.7 tussen sub a en sub b graag voor de duidelijkheid het 
woord “of” toevoegen.

Wet Dit is aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Elektriciteitsopsla
g

3 3.3.9 In lid 1, sub a moet verwezen worden naar 3.4.2. Wet Dit is aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Elektriciteitsopsla
g

3 3.3.9 In lid 5 “Commissie en het Acer” vervangen door: de Europese 
Commissie en ACER. 

Wet Dit is aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Verhouding 
Europees recht

3 3.4.1 In lid 4 wordt verder ten onrechte voor de dsb gas verwezen 
naar een elektriciteitsverordening. 

Wet Dit is aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Investeringsplan 3 3.4.7 In lid 2 moet voor gas “of een verschillend drukniveau” worden 
toegevoegd. 

Wet Dit is aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam NFOD's 3 3.5.3 In lid 1 moet “of elektriciteit ter dekking van systeemverliezen” 
worden geschrapt, omdat dit al elders is geregeld. 

Wet Dit is aangepast. 46
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam NFOD's 3 3.5.3 Verder voor de duidelijkheid na lid 2, sub a het woord “of” 
toevoegen, om te verduidelijken dat ingeval van een volledig 
geïntegreerde netwerkcomponent geen ontheffing hoeft te 
worden gevraagd.

Wet Dit is aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Bijhouden 
gegevens

3 3.5.5 Het gestelde in lid 2 moet voor beide tsb’s en alle dsb’s gelden. Wet Dit is aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Informatieverstre
kking

3 3.5.6 De gebruikte termen in onderdeel a overlappen elkaar 
(eindafnemer is bijvoorbeeld altijd een aangeslotene). 

Wet Dit is aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Overdrachtspunt
en, 
allocatiepunten

3 3.4.13 Voor gas kennen we geen allocatiepunten. Voorgesteld wordt 
de tekst te wijzigen (NB Indien een elektriciteitsaansluiting uit 
meerdere verbindingen bestaat, kunnen er meerdere 
overdrachtspunten zijn) (p6 en verdieping op p 41 v/d reactie)

Wet Begrip voor huidige praktijk, maar juist vanwege integratie elektriciteit en gas toch wens om dit zoveel mogelijk 
op één uniforme manier te regelen. Mede gelet op deze praktijk in de gasmarkt, is (1) de definitie van 
allocatiepunt aangepast en (2) de tekst van artikel 3.4.13 (consultatieversie nieuwe nummering: 3.41) 
aangepast. De aanpassing van het begrip 'allocatiepunt' betekent dat een  allocatiepunt zich niet persé in de 
installatie moet bevinden (wat eerst wel het geval was). Dit biedt voor de gasmarkt de ruimte om te blijven 
werken met de entry- en exitpunten (allocatiepunten), waar ook marktdeelnemers aan gekoppeld kunnen 
worden. Een verwijzing naar 5.1.9 (nieuwe nummering: 3.116) is overbodig. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Allocatie, 
reconciliatie

3 3.4.19a De huidige omschrijving is onvolledig. Met name de taak van 
tsb en dsb’s om dit proces te organiseren en faciliteren 
ontbreekt. Wij missen verwijzing naar vastgestelde of 
goedgekeurde voorwaarden overeenkomstig hoofdstuk 5 
(ervan uitgaande dat de huidige regels uit de Netcode 
elektriciteit en de Allocatiecode gas daarin terug zullen komen). 
De verwijzing naar 4.1 lijkt juist niet goed. Graag denken wij 
mee over een betere omschrijving. 

Wet Eens met deze opmerking en hier is nadien aanvullend overleg met NBNL over gevoerd. Dit heeft ertoe geleid 
dat dit specifieke artikel is vervallen en dat in artikel 3.4.18/19 (consultatieversie nieuwe nummering: 3.48 en 
3.49) aanpassingen zijn gedaan. Ook in H4 zijn aanpassingen gedaan om het gebruik van gegevens te 
verduidelijken. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Meten 3 3.4.20 De verplichting uit lid 1 en lid 2 moet niet gelden indien het 
plaatsen van een slimme meetinrichting (nog steeds) technisch 
onmogelijk is of indien het alleen om gas zou gaan indien het 
niet kosten-efficiënt zou zijn (huidige eisen).

Nee Eens met redenering, maar dat is qua systematiek afgedekt met 2.6.1. (consultatieversie;  nieuwe nummering: 
2.44 en 2.46)

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Meten 3 3.4.20 Verder gaan wij ervan uit dat bij een verzoek de kosten in 
rekening gebracht kunnen worden. Dit is nu niet duidelijk.

Nee Dat past hier ook niet, dat is onderdeel van artikel 3.8.1. (consultatieversie; nieuwe nummering: 3.105) 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Meten 3 3.4.20 Voor wat betreft lid 3 dringen wij er elders op aan de 
betreffende aansluitingen als grote aansluitingen aan te 
merken. Dan zou lid 3 kunnen vervallen. 

Wet Eens met de strekking van de reactie. Nu ervoor gekozen om dit 'generiek' in artikel 1.2 (nieuwe nummering: 
1.3) te regelen, waardoor dit onderdeel hier kan vervallen. 

46
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Meten 3 3.4.20 Ten aanzien van de meetinricnting verschillende opmerkingen: 
(1) Het lijkt ons wenselijk een bepaling toe te voegen in de zin 
van: "Bij AMvB kunnen voor additionele allocatiepunten die 
zich achter een primair allocatiepunt bevinden andere meters 
worden toegelaten en kan worden bepaald dat anderen dan de 
distributiesysteembeheerder verplicht of bevoegd zijn deze ter 
beschikking te stellen." (NB Om zo veel mogelijk ruimte te laten 
voor toekomstige ontwikkelingen waarin ook bijvoorbeeld 
meters in laadpalen afdoende zijn, lijkt dit “haakje” wenselijk. 
(2) Voor additionele allocatiepunten parallel aan het primaire 
allocatiepunt, zou de distributiesysteembeheerder in ieder 
geval wel exclusief bevoegd moeten blijven tot het beschikbaar 
stellen van een meetinrichting.) 
(3) Verder zou de wettekst voor wat ons betreft ook niet 
moeten uitsluiten dat er slimme meetinrichtingen op het 
primaire allocatiepunt kunnen komen die meting op secundaire 
allocatiepunten geheel of gedeeltelijk onnodig zouden kunnen 
maken.

wet Hier komen verschillende zaken aan bod: 
(1/2) In generieke zin eens met de redenering, waarbij in wetsvoorstel (consultatieversie) nog onvoldoende was 
geregeld 'wie' die meters beheert. In 2.6.2 (herzien; nieuwe nummering: 2.44) wordt nu mogelijkheid gecreëerd 
om hier onderscheid in te maken, waarbij vervolgens ook artikel 3.4.20 (beheer meetinrichting door DSB; 
nieuwe nummering: 3.50) en artikel 4.2 (gegevensuitwisseling; nieuwe nummering: 4.3) hieraan gekoppeld zijn. 
(3) Huidige opzet sluit dat niet uit: via artikel 2.6.2, 2.6.3. en 3.4.24; nieuwe nummering: 2.44, 2.45 en 3.53) zou 
daar in toekomst  ruimte voor een dergelijke oplossing gecreëerd kunnen worden.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Meten 3 3.4.20 e.v. Netbeheer Nederland verzoekt om in de Energiewet een 
heldere grondslag te geven aan de 
transmissiesysteembeheerder gas om de nodige metingen in 
haar systeem te verrichten ten aanzien van gassamenstelling 
ten behoeve van de calorische waardebepaling. Deze metingen 
zijn onder meer nodig als input voor vaststelling van de energie-
inhoud van het afgeleverde gas. 

Wet Eens met opmerking, er zijn aanpassingen gedaan (o.a. in artikel 3.4.31 (consultatieversie >> 3.61 herzien) 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Meten 3 3.4.23 We betreuren het nog steeds dat het niet voldoende is om 
aangeslotenen met een kleine aansluiting de mogelijkheid te 
bieden om de elektronische communicatiefunctionaliteit uit te 
zetten, maar dat wij nog steeds desgewenst een andere 
meetinrichting moeten blijven aanbieden (gevolg: meer 
voorraden/meer verschillende processen etc.). 

Nee Begrijpelijk punt, maar wordt niet overgenomen. Is afweging die EZK maakt. Wel is dit nu ingeperkt tot enkel 
huishoudelijke eindafnemers en micro-ondernemingen. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Meten 3 3.4.23 Dit artikel gaat over de mogelijkheid om bij slimme meters de 
communicatiefaciliteit uit te schakelen. Dit moet zijn 
administratief uitschakelen en zou ook in de titel van het artikel 
aangepast moeten worden. Voor de goede orde lezen 
netbeheerders dan geen standen meer uit, maar wel andere 
mogelijke events / en ook willen we firmware updates kunnen 
blijven sturen; vandaar administratief. 

Wet Eens, titel aangepast 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Meten 3 3.4.24 Onder g. dient “meters” te worden toegevoegd. Nee Eens, maar is nu anders opgelost 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Meten 3 3.4.24 Artikel 3.4.28 gaat over tsb gas. Dus graag verduidelijken dat 
3.4.24 daar niet over gaat. 

Wet Akkoord; formulering is aangepast 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Meten 3 3.4.26 In sub a moet het zijn: “bij” aangeslotenen. Wet Akkoord; formulering is aangepast 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Meten 3 3.4.26 Ten aanzien van onderdeel c rijst de vraag of dit niet krachtens 
de Metrologiewet geregeld moet worden. 

Nee Huidige inschatting is dat dat niet het geval is 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Meten 3 3.4.28 Het lijkt ons zinvol om conform art. 3.2.24, sub b ook de 
categorie “verschillende soorten aangeslotenen” op te nemen, 
omdat er bijvoorbeeld voor invoeders mogelijk specifieke 
zaken moeten worden gemeten. 

Wet Akkoord; formulering is aangepast 46
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Meten 3 3.4.30 Is nu ook voldoende geregeld waarvoor de meetgegevens 
gebruikt mogen worden en is nu met name ook geborgd dat de 
dsb's deze meetgegevens voor hun facturering kunnen 
gebruiken zodra het capaciteitstarief zou worden verlaten? 

Wet In beginsel was artikel 4.1 bedoeld als grondslag om een gegevensproces zoals facturering mogelijk te maken, 
waarbij nadere regels in de onderliggende regelgeving worden opgenomen. Gelet op deze opmerking, maar ook 
de opmerkingen van andere stakeholders, zijn nieuwe artikelen toegevoegd om meer duiding/invulling te geven 
aan deze gegevensprocessen. Ondermeer is nu vastgelegd dat dat een TSB/DSB gegevens uit zijn register mag 
gebruiken voor "het uitvoeren van aansluit- en transportovereenkomsten" en "het berekenen van tarieven".

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Meten 3 3.4.30 Wij missen verder nog steeds een expliciete bepaling op grond 
waarvan tsb’s en dsb’s bevoegd zijn gegevens uit hun 
bedrijfsvoering en meetgegevens te verzamelen en te 
gebruiken voor de goede uitvoering van hun wettelijke taken 
(dus voor bijvoorbeeld het vaststellen van de 
spanningskwaliteit, doen van analyses en onderzoeken voor 
belastingprognoses, opsporen van leverancierloze afname). Op 
grond van pagina 24 van de concept-MvT beoogt het 
wetsvoorstel wel om de meetgegevens uit de slimme 
meetinrichtingen ook daadwerkelijk in te gaan zetten voor i) 
het optimaliseren van het beheer en het onderhoud van de 
systemen. 

Wet Het wetsvoorstel (consultatieversie) beoogde dat reeds te borgen via artikel 4.1. Op basis van deze opmerking, 
alsmede andere opmerkingen, zijn in H4 nu verschillende artikelen opgenomen die duidelijk(er) maken waar de 
gegevens voor gebruikt mogen/moeten worden. Onder meer wordt nu gesproken over (1) verzamelen van 
meetgegevens en (2) gebruik voor 'beheren en onderhouden van zijn systeem', met de mogelijkheid daar in 
onderliggende regelgeving nadere regels aan te koppelen.  

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Meten 3 3.4.30 Op dit moment worden bij kleine aansluitingen alleen 
additionele allocatiepunten toegekend parallel aan het 
primaire allocatiepunt. Zo lang dat het geval is, is artikel 3.4.30 
lid 1 prima. Voor de situatie dat ook additionele 
allocatiepunten achter het primaire allocatiepunt worden 
toegestaan en daar ook andere meters worden toegestaan, 
klopt de huidige formulering niet meer. Graag bespreken wij 
nader wat daarvoor geregeld zou kunnen worden. 

Wet Eens met strekking van deze opmerking. In wetsvoorstel (consultatieversie) nog onvoldoende was geregeld 'wie' 
die alternatieve meters beheert. In 2.6.2 (herzien: 2.44) wordt nu mogelijkheid gecreëerd om hier onderscheid 
in te maken, waarbij vervolgens ook artikel 3.4.20 (consultatieversie, 3.50 herzien) aan gekoppeld is. In 3.4.30 
(consultatieversie, 3.59 herzien) wordt vervolgens bepaald dat de DSB hier ook moet meten. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Meten 3 3.4.30 Mogen wij ervan uitgaan dat conform lid 2, sub a geregeld gaat 
worden dat “in beide richtingen” gemeten moet worden. 

Nee Dat is correct 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Meten 3 3.4.30 Waar moeten wij aan denken bij “nauwkeurigheidseisen bij het 
collecteren van meetgegevens” als bedoeld in lid 2, sub d? 

Nee Zoals de huidige technische (meet-) codes veel bepalingen bevatten die zien op de kwaliteit van de meting, 
zullen soortgelijke bepalingen ook in onderliggende regelgeving worden opgenomen. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Meten 3 3.4.30 Verder graag verduidelijken dat het hier niet gaat om 
meetgegevens van tsb gas gezien 3.4.31. 

Nee Lid 1 startte reeds met 'Een distributiesysteembeheerder...'. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Meten 3 3.5.22 Onduidelijk is wat van de tsb’s en dsb’s verwacht wordt. Nee Uitwerking volgt in onderliggende regelgeving (lid 2) 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Informatieverstre
kking

3 3.5.5 Daarnaast moet de wet een zodanige duidelijke wettelijke taak 
voor tsb’s en dsb’s bevatten dat zij in de zin van de AVG over 
een wettelijke verplichting beschikken om marktpartijen die 
daarvoor een grondslag hebben, in het kader van in of 
krachtens de Energiewet aangeduide marktprocessen gegevens 
te verstrekken, en ten behoeve van deze marktprocessen 
respectievelijk ten behoeve van marktpartijen gegevens te 
verzamelen, te registreren en te bewerken. Een deel van 
laatstbedoelde is in het wetsvoorstel wel geregeld, maar gelet 
op de jurisprudentie is dit ons inziens nog niet voldoende. 
Gaarne worden wij betrokken bij de concretisering van deze 
verplichting. Gelet op de discussies die hierover al jaren lopen 
verzoeken wij voorts een voorstel hiervoor mede af te 
stemmen met de Autoriteit Persoonsgegevens zodat er geen 
discussies meer over de wettelijke verplichting van de 
systeembeheerders ontstaan. 

Wet Dit artikel is herzien, lid 2 is vervallen. Andere artikelen (o.a. H4) vullen dit nu aan. 46
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Gesloten 
systemen

3 3.6.22 Zodra meegedaan wordt met het geautomatiseerde 
berichtenverkeer worden op dit moment aangeslotenen op een 
gesloten systeem aangemerkt als aangeslotenen met een grote 
aansluiting en moeten deze aangeslotenen voor wat betreft 
aanwezige meetinrichting en voor wat betreft meting voldoen 
aan de eisen die aan aangeslotenen met een grote aansluiting 
worden gesteld in verband met het allocatie en 
reconciliatieproces. Het is wenselijk dat dit gecontinueerd kan 
worden. 

Nee Het wetsvoorstel dekt dit af, hoewel anders ingestoken. Aangesloten op een gesloten systeem moeten (met 
enkele uitzonderingen) ook voldoen aan de gestelde eisen qua meetinrichtingen, metingen en 
gegevensdoorgifte. Dit loopt via de meetbedrijven. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Conversie 3 3.4.33 Wie is ingeval van conversie als bedoeld in sub c 
verantwoordelijk: de tsb/dsb voor elektriciteit of de tsb/dsb 
voor gas? 

Wet De definitie van conversie is vervallen en verwerkt in de relevante artikelteksten (met betrekking tot het openen 
van een rekening en met betrekking tot de vaststelling van de meetinrichting). Daarnaast is de tekst aangepast 
zodat conversie zowel op hernieuwbare als niet-hernieuwbare energie kan zien. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Lagere 
regelgeving

NBNL pleit voor snelle uitwerking van lagere regelgeving, in 
ieder geval vóórdat het wetsvoorstel wordt voorgelegd aan het 
parlement. - p. 2

Nee Streven is om lagere regelgeving te consulteren gelijktijdig met indiening bij parlement. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Algemeen Het raamwerk van de Energiewet is nu nog niet toereikend op 
bijvoorbeeld het gebied van waterstof en systeemintegratie en 
in het algemeen ten aanzien van de mogelijkheid tot 
experimenteren. - p. 2

Nee Experimenteren kan op basis van de CHW en straks de Omgevingswet. Daarnaast biedt het wettelijk kader veel 
meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Overwogen is om daarnaast een experimenteerbepaling in het 
wetsvoorstel op te nemen. Deze zou een exacte kopie worden van de bepaling in de CHW en biedt daarmee 
geen meerwaarde, omdat dit wettelijk dus al geregeld is. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Algemeen Netbeheer Nederland maakt een opmerking over instrumenten 
om te komen tot een integraal ontwerp van het 
energiesysteem. - p. 2

Nee Het wetsvoorstel maakt de energiedragers elektriciteit en gas gereed voor een toekomstig integraal ontwerp 
van het energiesysteem. Het is niet mogelijk om op dit moment al met alle ontwikkelingen en andere 
energiedragers rekening te houden, omdat de ontwikkelingen zich snel opvolgen. Dit zal de komende jaren 
steeds helderder worden, waarop de wetgeving zich daarop kan aanpassen.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Algemeen Spelregels die leiden tot een maatschappelijk afgestemde 
planning en prioritering m.b.t. energie-infrastructuur: de 
voorgestelde wet biedt echter nog onvoldoende ruimte om 
lokale overheden en anderen optimaal te ondersteunen. - p. 3

Nee Dit valt ook buiten de scope van het wetsvoorstel. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Algemeen NBNL stelt voor om ieder jaar ruimte te maken voor een 
wetgevingstraject waarbinnen problemen die sectorbreed 
spelen en worden erkend kunnen worden opgelost. - p. 3

Nee De energietransitie zorgt er inderdaad voor dat wetgeving steeds moet worden aangepast aan nieuwe 
ontwikkelingen. Hoewel geprobeerd is om snelle aanpassingen te voorkomen, door veel in lagere regelgeving 
vast te leggen, voorzien wij ook regelmatig aanpassing van de wetteksten zelf. De volgende wijziging is al 
voorzien zodra de gasrichtlijn opnieuw geïmplementeerd moet worden.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Wat na nul 3 3.9.3 In lid 1 moet het alleen gaat over het transmissiesysteem. 
Verder lijkt de verwijzing naar “die aansluiting” niet goed. Het 
is toch niet de bedoeling ruimte te geven om via een nieuwe 
(andere) aansluiting wel L-gas te kunnen onttrekken? 

Nee Er is voorzien een goede samenloop met het wetgevingstraject Wat na nul. Dit wetsvoorstel zal tot een wijziging 
van de Gaswet leiden, dat overgenomen wordt in het wetsvoorstel Energiewet.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Wat na nul 3 3.9.9 Tussen het derde en vierde lid moet nog een nieuw lid worden 
toegevoegd: “T.b.v. het kunnen naleven van het verbod 
bedoeld in artikel 3.4.10, vijfde lid, informeert …… (de tsb gas of 
de ACM) de dsb’s wie de eindafnemers bedoeld in het derde lid 
zijn.” 

Nee Er is voorzien een goede samenloop met het wetgevingstraject Wat na nul. Dit wetsvoorstel zal tot een wijziging 
van de Gaswet leiden, dat overgenomen wordt in het wetsvoorstel Energiewet.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Wat na nul 3 3.9.9, zesde lid Lid 6: deze informatie is alleen (potentieel) zinvol als de 
gezamenlijke capaciteit van deze aansluitingen boven de 100 
mln m3 ligt. Daarom graag de tekst als volgt aanpassen: “…. zijn 
voorzien, en waarvan de gezamenlijke capaciteit van deze 
aansluitingen hoger is dan 100 mln m3, informeert hij ACM.” 

Nee Er is voorzien een goede samenloop met het wetgevingstraject Wat na nul. Dit wetsvoorstel zal tot een wijziging 
van de Gaswet leiden, dat overgenomen wordt in het wetsvoorstel Energiewet.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Wat na nul 3 3.9.9, zevende 
lid

Lid 7: Zie opmerking bij het zesde lid. Ook hier onderstreepte 
tekst toevoegen. “…. zijn voorzien, en waarvan het denkbaar is 
dat de gezamenlijke capaciteit van deze aansluitingen hoger is 
dan 100 mln m3, informeert hij ….” 

Nee Er is voorzien een goede samenloop met het wetgevingstraject Wat na nul. Dit wetsvoorstel zal tot een wijziging 
van de Gaswet leiden, dat overgenomen wordt in het wetsvoorstel Energiewet.

46
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Gedoogverplichti
ng systeem

NBNL merkt op: "Thans worden netten voor de toepassing van 
de Belemmeringenwet Privaatrecht en Belemmeringenwet 
Verordeningen aangemerkt als werken van algemeen nut. Een 
dergelijk artikel ontbreekt in het voorstel voor de Energiewet. 
Dit houdt mogelijk verband met artikel 10, lid 14 van de nog 
niet in werking getreden Omgevingswet.[...] Graag willen wij 
nader met het Ministerie overleggen of en zo ja ter zake 
verbeteringen mogelijk zijn die tot versnelling leiden."

Nee Dat wordt opgelost met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Algemene 
werkzaamheden 
& uitbesteding

3 3.3.6 Lid 1 dat een systeembeheerder alleen noodzakelijke 
werkzaamheden mag doen, is te restrictief geformuleerd. 
Graag “noodzakelijk” wijzigen in: “redelijkerwijs nodig zijn”. 

Nee Niet overgenomen: inhoudelijk zijn het identieke begrippen. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Verhouding 
Europees recht

3 3.4.1 In dit artikel wordt slechts naar bepaalde van toepassing zijnde 
verordeningen verwezen. Hoe zit het dan met de diverse 
Europese Netcodes en/of andere Europese verordeningen op 
grond waarvan de tsb’s en dsb’s ook bepaalde taken hebben. 
Moet daar ook niet ergens naar verwezen worden? Een 
willekeurig voorbeeld is de Rfg. Hoe zit het verder met de 
mogelijkheid kosten in rekening te brengen voor op basis 
daarvan te verrichten werkzaamheden? Daar moet een 
algemene wettelijke grondslag voor zijn. 

Nee Europese taken zijn ook wettelijke taken, kosten hiervoor mogen in rekening worden gebracht. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aansluittaak gas 3 3.4.11 Verder verzoekt Netbeheer Nederland een nieuw lid toe te 
voegen, inhoudende: “Het bepaalde in lid 2 is van 
overeenkomstige toepassing op een allocatiepunt.” Vooralsnog 
gaan wij er van uit dat de systeembeheerder alleen een 
contract (aansluiten transportovereenkomst) heeft/houdt met 
de aangeslotene (zijnde de contractant op het primaire 
allocatiepunt), ongeacht de eventuele gebruikers van 
allocatiepunten. Er komen in de toekomst zoals het er naar 
uitziet veel meer allocatiepunten voor elektriciteit. Het artikel 
mag daarom in ieder geval niet uitsluiten dat een tsb/dsb ook 
alleen een of meer additionele allocatiepunten kan 
opzeggen/intrekken en ingeval daar een meetinrichting of 
meter van de systeembeheerder aanwezig is deze op  kosten 
van de aangeslotene kan afschakelen of verwijderen. Dit graag 
aan het onderhavige artikel toevoegen.

Nee  De systeembeheerder wijst op verzoek een (administratief) allocatiepunt toe aan een aansluiting en kan deze op 
verzoek, of wanneer deze niet aan de eisen voldoen ook weer (administratief) verwijderen. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Tariefregulering 3 3.8.3, tweede lid Het is ook van belang dat efficiënte kosten tijdig worden 
vergoed. Dus niet doorschuiven naar de lange termijn. Dit is 
bovendien de aangewezen plek om iets op te nemen over het 
feit dat het slagen van de energietransitie zwaarder weegt dan 
efficiëntie. NBNL doet hiervoor een tekstsuggestie. Ter 
ondersteuning van de tekstsuggestie in lid 2 verzoekt NBNL de 
toelichting aan te vullen met een beschrijving inhoudende dat 
de methode van de toezichthouder niet alleen moet zien op het 
stimuleren van een efficiënte bedrijfsvoering maar tevens moet 
stimuleren dat de beheerders efficiënte kosten kunnen maken 
ten behoeve van het faciliteren van de overgang naar een 
duurzaam energiesysteem. Daarbij kan worden aangesloten op 
elementen uit de bepaling van artikel 18 lid 2 van de 
Verordening: 

Nee Europeesrechtelijk heeft de toezichthouder de bevoegdheid gekregen om zelf vast te stellen hoe zij invulling 
geeft aan haar taak om systeembeheerders te reguleren. Op grond van Europese regels is de bevoegdheid voor 
de wetgever om regels te stellen binnen het domein van de tariefregulering zeer beperkt. Een recente uitspraak 
van het Europees Hof van Justitie over de omzetting van de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 
september 2021, zaak C-718/18, Commissie/Duitsland) benadrukt dat de toezichthouder zijn bevoegdheid om 
de tarieven of de berekeningsmethoden voor de tarieven vast te stellen, onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. 
De toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de doelen en criteria die in het Europese regelgevingskader 
zijn vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet nader invullen voor de toezichthouder, behoudens enkele 
specifieke situaties waarin de Europese regels daar ruimte voor laten. 
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Taken TSB/DSB 3 3.4 (Titel) Ontwikkel-, beheer-, aansluit- en transporttaak: Het ontbreken 
van een wettelijke basis voor onder andere het maken van 
transportprognoses is nog een omissie. - p. 4

Nee Dit kan nader worden uitgewerkt in de lagere regelgeving, verband houdend met de beheer- en ontwikkeltaak. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Tariefregulering 3 3.8.2 Ontwikkel-, beheer-, aansluit- en transporttaak: NBNL betreurt 
het ontbreken van een invoedingstarief waardoor producenten 
op geen enkele wijze worden gestimuleerd tot efficiënt 
netgebruik. Netbeheer Nederland verzoekt de Minister dit punt 
aanhangig te maken in de EU. - p. 5

Nee Dit punt wordt ter kennisgeving aangenomen en het voorstel om dit punt aanhangig te maken in Europese 
gremia zal in overweging worden genomen.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Leveringsvergun
ning

2 2.2.15 Nieuwe marktrollen: Voor NBNL is het belangrijk dat er op het 
primaire allocatiepunt altijd een leverancier en BRP 
gecontracteerd is en dat dit bij kleine aansluitingen een 
leverancier met een leveringsvergunning moet zijn, die 
verantwoordelijk wordt voor het innen en afdragen van de 
periodieke netbeheerderskosten. - p. 5

Wet Wettekst is aangepast: In beginsel is een leveringsvergunning verplicht voor leveren aan eindafnemers met een 
kleine aansluiting. Voor actieve afnemers en energiegemeenschappen wordt een uitzondering gemaakt. Deze 
moeten wel de netkosten innen en afdragen. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Leveringsvergun
ning

2 Nieuwe marktrollen: NBNL onderschrijft de gedachte om voor 
invoeding een nieuwe marktrol te introduceren, maar vinden 
het verwarrend om hiervoor de term "aggregator" te 
gebruiken, terwijl die term ook voor andere diensten wordt 
voorgesteld.

Wet In het wetsvoorstel wordt hiervoor de term terugleveringsovereenkomst gebruikt. In de toelichting  verder 
verduidelijkt dat er drie vormen van aggregatie zijn. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Tariefregulering 3 3.8.3 Methode vaststellen tarieven: NBNL wil graag  dat de methode 
van het vaststellen van de tarieven een tijdige vergoeding van 
de kosten garandeert, zodat de inkomsten zoveel mogelijk in 
lijn met de kosten zijn. - p. 5

Nee Europeesrechtelijk heeft de toezichthouder de bevoegdheid gekregen om zelf vast te stellen hoe zij invulling 
geeft aan haar taak om systeembeheerders te reguleren. Er is slechts beperkt ruimte voor de lidstaat om die 
bevoegdheid in te kaderen. Daarnaast is op grond van Europese regels de bevoegdheid voor de wetgever om 
regels te stellen binnen het domein van de tariefregulering sterk ingeperkt. Een recente uitspraak van het 
Europees Hof van Justitie (Commissie/Duitsland (Transposition des directives 2009/72 et 2009/73) Zaak C-
718/18) benadrukt dat dergelijke bevoegdheden, behoudens een zeer beperkt aantal specifieke uitzonderingen, 
uitsluitend bij de onafhankelijke toezichthouder liggen. De wetgever is dus niet bevoegd om een dergelijke 
inkadering van de reguleringsmethode.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Gegevensuitwiss
elingsentiteit 

4 Inrichting gegevensuitwisselingsentiteit: NBNL is van mening 
dat de rol en verantwoordelijkheden van de entiteit die 
gegevens uitwisselt nog exacter moeten worden omschreven 
en dat er voor een efficiënt systeembeheer meer data 
noodzakelijk is die door de TSB's en DSB's voor de uitvoering 
van hun taken gebruikt kan worden. - p. 5

Wet Eens met strekking van de opmerking. De wetteksten zijn op verschillende plaatsen aangepast, dit betreffen 
onder meer artikel 4.11 en 4.12 (consultatieversie; nieuwe nummering: 4.16, 4.25). 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Codes 5 Codes: NBNL zien niet welk probleem de wijziging t.a.v. codes 
oplost en verwachten uitvoeringsproblemen. Derhalve steunen 
netbeheerders de voorgestelde wijziging niet. - p. 5

Wet en MvT voorstel is inmiddels aangepast 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Codes 5 Codes: NBNL vraagt om of de gehele Informatiecode 
elektriciteit en gas in een MR te vatten óf om te waarborgen 
dat deze code een verplichtende status voor alle sectorpartijen 
behoudt, ook voor de partijen die geen lid zijn van NEDU of 
haar opvolger. - p. 5

Wet Op basis van deze opmerking, alsmede andere opmerkingen, zijn in H4 nu verschillende artikelen opgenomen 
die duidelijk(er) maken welke actoren betrokken zijn, welke gegevens verzameld moeten worden en waar de 
gegevens voor gebruikt mogen/moeten worden. Het wetsvoorstel behoudt daarbij de mogelijkheid daar in 
onderliggende regelgeving nadere regels aan te koppelen. Bij de nadere uitwerking zullen naar alle 
waarschijnlijkheid grote delen  van de Informatiecode (in herziene vorm) worden opgenomen in onderliggende 
regelgeving en daarmee gelden voor de betrokkenen. De sectorafspraken (artikel 4.12 consultatieversie, 4.25 
herziene versie) vormen vervolgens  een nadere invulling van de verschillende normen die de wet stelt.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Meten 3 Toepassing op gas: NBNL stelt dat de taken en 
verantwoordelijkheden m.b.t. het meten van de 
gassamenstelling ten behoeve van de calorische 
waardebepaling lijken niet, of op zijn minst onvoldoende, te zijn 
opgenomen. - p. 6

Nee De betreffende artikelen zijn aangepast, beoogd is dat het meten van de gassamenstelling hier ook onderdeel 
van uitmaakt. Uitwerking kan in onderliggende regelgeving. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Experimenten NBNL verzoekt om een experimenteerregeling op te nemen en 
daarbij een zo laagdrempelig mogelijke procedure op te nemen 
en de administratieve lasten zo veel mogelijk te beperken. - p. 
6

MvT Experimenteren kan op basis van de CHW en straks de Omgevingswet. Daarnaast biedt het wettelijk kader veel 
meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Overwogen is om daarnaast een experimenteerbepaling in het 
wetsvoorstel op te nemen. Deze zou een exacte kopie worden van de bepaling in de CHW en biedt daarmee 
geen meerwaarde, omdat dit wettelijk dus al geregeld is. 
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Randvoorwaarde
n tijdelijke taken

3 NBNL geeft een reactie op de gestelde vraag in de consultatie 
t.a.v. tijdelijke taken en stelt dat het noodzakelijk is om in de 
Energiewet ruimte te geven aan de TSB gas en de DSB's gas 
voor het transport en de distributie van waterstof en de aanleg 
en het beheer van waterstofinfrastructuur. - p. 7

Nee De mogelijkheid voor een pilotproject in de gebouwde omgeving wordt middels een wijziging van de Gaswet 
vooruitlopend op dit wetsvoorstel gedaan. Deze opmerking zal bij deze wijziging betrokken worden. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Meten 2 Hoofdstuk 2: NBNL steunt het idee dat er ruimte komt voor 
toekomstige ontwikkelingen waarin ook andere meters 
gebruikt kunnen worden om verbruik en invoeding toe te 
rekenen. NBNL gaat ervan uit dat de DSB's bij kleine 
aansluitingen verantwoordelijk blijven voor het plaatsen van 
meetinrichtingen bij het primaire allocatiepunt en bij 
secundaire allocatiepunten die zich naast het primaire 
allocatiepunt bevinden. - p. 8

Wet Systeembeheerders zijn (bij kleine aansluitingen) inderdaad verantwoordelijk voor de meetinrichting op het 
overdrachtspunt / primaire allocatiepunt. De herziene artikelen regelen nu dat in de onderliggende regelgeving 
bepaald wordt die de meetinrichting 'op andere plaatsen' beheerd. Meetinrichtingen bij parallel geplaatste 
allocatiepunten zullen logischerwijs onder beheer van de systeembeheerders blijven. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Leveringsvergun
ning

2 2.2.15 Rolverdeling leverancier vs. aggregator niet consequent 
toegepast: NBNL gaat er vanuit dat er op het PAP altijd een 
leverancier wordt/moet worden gecontracteerd en dat dit bij 
kleine aansluitingen (behoudens de huidige beperkte 
uitzonderingsmogelijkheden) een leverancier met een 
leveringsvergunning dient te zijn. Dit uitgangspunt ziet NBNL 
graag expliciet in hoofdstuk 2 worden opgenomen. - p. 8

Wet De leverancier op het primaire allocatiepunt is verantwoordelijk voor innen en afdragen 
systeembeheerderskosten (ongeacht of deze een vergunning heeft of niet). 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aggregatie 2 Titel 2.3 + 2.5.1 NBNL vindt de rol van de aggregator onduidelijk. Naar de 
mening van NBNL is de rol van de aggregator op een dusdanige 
manier beschreven dat de TSB voor elektriciteit hierdoor 
problemen kan ondervinden bij het ‘rond rekenen’ van de 
energiebalans en, zeker als een en ander in relatie tot 
hoofdstuk 3 wordt gelezen, is er grote kans op disputen. Ook 
vindt NBNL dat de balancering in relatie tot de aggregator nog 
verder uitwerking behoeft, omdat de huidige teksten tot 
ongewenste situaties kunnen leiden bij het vaststellen van de 
juiste energiestromen.- p. 8

Wet In het wetsvoorstel is verduidelijkt dat er maar één BRP per allocatiepunt kan zijn. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam ATO 2 Zo lang het leveranciersmodel blijft gelden en de leverancier op 
het primaire allocatiepunt dus het enige aanspreekpunt voor 
kleine aansluitingen blijft, bepleit NBNL dat de leveranciers 
verplicht blijven de aansluit- en transportovereenkomsten met 
de bijlagen daarbij bij in- en verhuizingen te blijven 
verstrekken, waarbij de eindafnemer (aangeslotene) zich dient 
te identificeren en de leverancier de gegevens van de 
aangeslotene deelt met de systeembeheerder. - p. 9

Wet Wettekst is aangepast. Zie artt. 2.28 (UHT-versie). De leverancier die actief is op een primair allocatiepunt 
faciliteert de totstandkoming en wijziging van een aansluit- of transportovereenkomsten tussen de 
distributiesysteembeheerder en een aangeslotene en de informatieverstrekking tussen beide partijen. Tevens 
moet informatie over o.a. de ATO en de eindafnemer worden verstrekt aan de registerbeheerder (artikelen 4.3 
en 4.6 UHT-versie).

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 1.2 NBNL pleit ervoor om, ondanks het voorgestelde artikel 1.2, 
eerste lid, de huidige populatie aansluitingen ex artikel 1, 
tweede en derde lid, van de E-wet, te blijven aanmerken als 
grote aansluiting, waardoor deze aansluitingen evenals onder 
de huidige Elektriciteitswet niet onder het leveranciersmodel 
vallen. - p. 9

Wet In het wetsvoorstel is het leveranciersmodel gekoppeld aan de eindafnemer met een kleine aansluiting. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Gegevensuitwiss
elingsentiteit 

4 NBNL stelt dat de taakbeschrijving van 
gegevensuitwisselingsentiteit nog onduidelijk is. - p. 12

Wet Eens met strekking van de opmerking. De wetteksten zijn op verschillende plaatsen aangepast, dit betreffen 
onder meer artikel 4.11 en 4.12 (consultatieversie; nieuwe nummering: 4.16 en 4.25). 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Codes 5 NBNL verzoekt om verduidelijking van de status van de huidige 
codes. - p. 13 'Status huidige codes onduidelijk'

MvT De status van de huidige codes is sinds het eerste voorstel van de vigerende wetgeving (rond de 
millenniumwisseling) onduidelijk geweest. De wetsgeschiedenis wijst zowel op publiekrechtelijke regels als een 
besluit over privaatrechtelijke voorwaarden. Jurisprudentie heeft later de codes geïnterpreteerd als AVV's, 
ondanks de nog vigerende wetstekst die het element voorwaarden bevat.
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Codes 5 NBNL heeft vragen over de afdwingbaarheid van de methoden 
en voorwaarden indien aangeslotenen weigeren de 
voorwaarden te aanvaarden. T.a.v. de 
geschilbeslechtingsmogelijkheid bij de ACM bepleit NBNL hen 
ook de mogelijkheid te bieden een geschil aan de ACM voor te 
leggen. - p. 13 'Positie systeembeheerders onduidelijk mbt 
methodes en voorwaarden'

MvT Aangeslotenen kunnen materieel niet weigeren de voorwaarden te aanvaarden. SB's zijn wettelijk verplicht de 
vastgestelde en goedgekeurde voorwaarden en methoden aan een (aansluit)overeenkomst te koppelen. Zonder 
deze overeenkomst wordt een potentiële klant geen aangeslotene. op grond van de wet waaronder het verbod 
op discriminatie door SB's is er geen onderhandelingsruimte over voorwaarden en methoden. SB's zijn verplicht 
een (gereguleerd) aanbod aan een potentiële klant te doen, maar niet om zonder dat vervolgens een 
overeenkomst wordt aangegaan, diensten te leveren. Het leveren van diensten aan zowel klanten die de 
overeenkomst zijn aangegaan als partijen met wie er geen overeenkomst is, is mogelijk verboden discriminatie.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Toezicht 5 NBNL geeft er de voorkeur aan ook het toezichtmodel van ACM 
en andere toezichthouders meer systeemgericht te maken. - p. 
13 'Systeemgericht toezicht'

Nee Leidt niet tot aanpassingen. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Procedures 6 In algemene zin is NLBNL op zoek naar mogelijkheden om 
vergunningprocedures en gedoogprocedures waar mogelijk te 
kunnen versnellen. - p. 14

Nee Valt buiten de scope van dit wetsvoorstel 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Overgangsrecht 7 NBNL constateert dat veel onderwerpen volgens het 
wetsvoorstel bij AMvB of MR verder (kunnen) worden 
geregeld. Over de inhoud hiervan is echter nog niets concreets 
bekend. Voor zover de nadere regelgeving tot andere dan de 
huidige eisen of spelregels leidt, kan ook overgangsrecht 
vereist zijn. NBNL verzoekt om in dit wetsvoorstel al wel in te 
gaan op de vraag hoe hiermee wordt omgegaan, bijvoorbeeld 
door te stellen dat dit overgangsrecht in de betreffende AMvB 
of MR zelf wordt geregeld. - p. 14

MvT In de MvT is daar aandacht aan gegeven waar mogelijk 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Overgangsrecht 7 NBNL constateert dat onder andere een aantal 
overgangsbepalingen uit de Wet VET ten onrechte niet is 
opgenomen. Het betreft in ieder geval de bepalingen met 
betrekking tot het ter beschikking stellen van transformatoren 
en installaties, aansluitpunten gas en handelingen en 
activiteiten met betrekking tot warmte voor zover deze niet 
onder artikel 17c Elektriciteitswet 1998 en artikel 10d lid 2 
Gaswet vallen. - p. 14

Wet Deze overgangsbepaling zijn alsnog toegevoegd, tenzij is gebleken dat ze waren uitgewerkt. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 NBNL stelt voor om in de aanhef belang van veiligheid toe te 
voegen. - p. 18

Nee Een dergelijke verwijzing is niet nodig. Energiewet is een ordeningswet. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 NBNL vraagt zich af hoe het nu zit met aangeslotenen die 
elektriciteit of gas invoeden in het systeem. Zij worden geacht 
de elektriciteit te verkopen aan de nieuwe marktrol aggregator 
en lijken buiten de begripsomschrijving eindafnemer te vallen. 
Zij vallen wel onder het begrip systeemgebruiker, dat echter 
weer niet gekoppeld is aan het daadwerkelijk beschikken over 
een aansluiting. Gelet op de plaatsen in het wetsvoorstel waar 
de term systeemgebruiker wordt gebruikt, vraagt NBNL zich af 
of hiermee ook echt iedere invoeder bedoeld wordt. Het 
verdient derhalve aanbeveling nog eens kritisch te kijken naar 
de relaties in hoofdstuk 2 tussen invoeder, producent en 
eindafnemer. - p. 18

Wet In het wetsvoorstel is verduidelijkt dat het hier om een actieve afnemer gaat (een actieve afnemer is o.a. een 
eindafnemer die elektriciteit invoed op het systeem). Het wetsvoorstel hanteert niet het begrip 
systeemgebruiker, maar aangeslotene of eindverbruiker (in meerdere varianten).

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 NBNL mist nog een aantal definities: actieve afnemer, 
meetverantwoordelijke, marktpartij, productie-installatie, 
leveringszekerheid, onbalans, voorzieningszekerheid en 
zonneweide. - p. 18

Nee Definities tav actieve afnemer, meetverantwoordelijke partij, marktdeelnemer en installatie zijn opgenomen in 
het wetsvoorstel. Voor wat betreft de overige definities geldt dat hier geen verdere duiding voor nodig werd 
geacht, danwel in de MvT verder zijn toegelicht. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 NBNL geeft suggesties om de definitie aggregeren aan te 
passen. - p. 18

Wet Definitie is aangepast 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 NBNL geeft suggesties om de definitie allocatiepunt aan te 
passen. - p. 19

Wet Grotendeels eens met deze opmerking. De begripsbepaling is aangepast waarbij, naast andere opmerkingen, 
ook deze opmerkingen (deels) zijn verwerkt. 

46
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 NBNL geeft suggesties om de definitie balanceringsportfolio, 
BRP voor gas en elektriciteit aan te passen. - p. 19

Wet Definities zijn aangepast 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 NBNL geeft suggesties om de definitie congestie aan te passen. - 
p. 19

Wet Voor optimale aansluiting op het wettelijk kader wordt verwezen naar de definitie in de Verordening. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 NBNL geeft suggesties om de definitie congestiebeheer aan te 
passen. - p. 20

Nee Het commentaar ziet niet op aanpassing van de definitie maar invulling van een taak. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 NBNL geeft suggesties om de verschillende definities rondom 
meters aan te passen. Het gaat om: (1) conventionele 
meetinrichting, (2) slimme meetinrichtingen G/E en (3) 
meetinrichtingen vs meters. 

Wet In de consultatieversie van het wetsvoorstel werden ten aanzien van het begrip 'meetinrichting' de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: (1) aansluiting bij de definities in Richtlijn EU/2019/944, bijvoorbeeld 
'conventionele meter'  en 'slimme meter en (2) onderscheid tussen 'meetinrichtingen' (tbv het systeem) en 
andersoortige 'meters'. Deze opzet riep veel verwarring en onduidelijkheid op en sloot ook slecht aan op de 
grote variëteit aan bestaande meters/meetinrichtingen binnen het energiesysteem. Er is nu voor gekozen enkel 
te spreken over 'meetinrichtingen', waarbij verschillende artikelen regelen dat in de onderliggende regelgeving 
nader onderscheid gemaakt kan worden, bijvoorbeeld naar type energiedrager, type meting, locatie van meting, 
functionaliteit, etc. (consultatieversie: artikel 2.6.3, 3.4.24, 3.4.28; nieuwe nummering: 2.45, 3.53 en 3.57).

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 NBNL geeft suggesties om de definitie conversie aan te passen. - 
p. 20

Wet Deze definitie is vervallen en verwerkt in de relevante artikelteksten (met betrekking tot het openen van een 
rekening en met betrekking tot de vaststelling van de meetinrichting). Daarnaast is de tekst aangepast zodat 
conversie zowel op hernieuwbare als niet-hernieuwbare energie kan zien. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 NBNL geeft suggesties om de definitie 
distributiesysteembeheerder aan te passen. - p. 20

MvT Op basis van de materiële inhoud van de begripsomschrijving is de GS-beheerder uitgesloten. Dit wordt in de 
artikelsgewijze toelichting nader uitgewerkt. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 NBNL geeft suggesties om de definitie distributiesysteem 
elektriciteit en distributiesysteem voor gas aan te passen. - p. 
20

Wet De verwijzing naar systeemkoppelingen is geschrapt. Via andere definities is het onderscheid in lijn met het 
verzoek al bewerkstelligd. Dit wordt in de artikelsgewijze toelichting nader uitgewerkt. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 NBNL geeft suggesties om de definitie elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen aan te passen. - p. 21

Wet De definitie is aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 NBNL vraagt waarom niet de definitie uit de Europese 
regelgeving voor energiegemeenschap is overgenomen. - p. 21

Nee Definitie is gebaseerd op Europese definitie en komt er inhoudelijk mee overeen. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 NBNL geeft suggesties om de definitie gas uit hernieuwbare 
bronnen aan te passen. - p. 21

Wet Dit voorstel is overgenomen. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 NBNL geeft suggesties om de definitie gesloten systeem aan te 
passen. - p. 21

Nee De definitie is materieel gelijk aan die van de Richtlijn, maar om binnen het nationaal-wettelijke kader ruimte te 
houden voor gesloten systemen op hogere spanningsniveaus is het gebruik van de term "distributiesysteem" 
vervallen. Dit is in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 NBNL geeft suggesties om de definitie hernieuwbare bronnen 
aan te passen. - p. 21

Nee Dit voorstel wordt niet overgenomen. De definitie van hernieuwbare bronnen sluit aan op de definitie uit 
richtlijn 2018/2001 doordat dezelfde hernieuwbare bronnen worden genoemd. De definitie kan niet letterlijk 
worden overgenomen omdat hernieuwbare bronnen iets anders zijn dan energie uit hernieuwbare niet-fossiele 
bronnen. In het eerste geval gaat het bijvoorbeeld om de zon, in het tweede geval gaat het bijvoorbeeld om 
zonne-energie. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 NBNL geeft suggesties om de definitie infrastructuurbedrijf aan 
te passen. - p. 22

Wet Het voorschrift is aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 NBNL geeft suggesties om de definitie niet-frequentie 
gerelateerde ondersteunende dienst aan te passen. - p. 22

Nee Hoewel erkend wordt dat afwisselend gebruik van de termen "net" en "systeem" idealiter wordt vermeden, 
wordt toch het gebruik van de term "netstabiliteit" gehandhaafd omdat deze beter overeenkomt met het 
Europees-wettelijke kader en de daarin gehanteerde definities. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 NBNL geeft suggesties om de definitie onbalans aan te passen. - 
p. 23

Wet De bewoordingen zijn waar nodig aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 NBNL geeft suggesties om de definitie ondersteunende dienst 
voor gas aan te passen. - p. 23

Wet Dit is de Europese definitie. De term "installatie" is vervangen door "onderdelen van het systeem". 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 NBNL geeft suggesties om de definitie overdrachtspunt aan te 
passen. - p. 23

Wet De begripsbepaling is aangepast waarbij, naast andere opmerkingen, ook deze opmerkingen (deels) zijn 
verwerkt. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 NBNL geeft suggesties om de definitie primair allocatiepunt aan 
te passen. - p. 23

Wet Dit begrip is vervallen 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 NBNL geeft suggesties om de definitie producent aan te passen. 
- p. 23

Wet Definitie is aangepast 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 NBNL geeft suggesties om de definitie vraagrespons aan te 
passen. - p. 24

Wet Definitie is aangepast 46
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Definities 1 1.2 NBNL geeft nuanceringen op aansluiting en aangeslotene van 
artikel 1.2. - p. 24

Nee Het voorschrift is aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Algemeen 5 Titel 5.1 NBNL vindt het prettiger om nummering van titels, afdelingen 
en artikelnummers uit te lijnen. Nu staat bijvoorbeeld afdeling 
5.1.3 tussen artikel 5.1.13 en artikel 5.1.14. - p. 61

Wet Er zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Voorwaarden en 
methoden

5 5.1.9 NBNL stelt voor om marktpartijen te vervangen door 
aangeslotenen en systeemgebruikers (hieronder wordt 
begrepen: aangeslotenen en balanceringsverantwoordelijken). - 
p. 61

Wet De term marktpartij is vervallen bij herformulering van de wetstekst. Ook is duidelijk dat ACM voorstellen van 
SB's goedkeurt en de voorwaarden of methoden uit eigen beweging vaststelt.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Voorwaarden en 
methoden

5 5.1.9 + 5.1.14 NBNL vraagt: In artikel 5.1.9 staat vaststellen tenzij 
goedkeuring is vereist. In artikel 5.1.14 staat juist goedkeuren 
tenzij vaststellen is vereist. Wat als de Verordening ruimte laat 
om ofwel vast te stellen ofwel goed te keuren; wat geldt dan? 
Zie ook MvT p.136; tweede alinea; hierin staat goedkeuren 
tenzij verordening vaststellen toestaat. - p. 61

Wet en MvT Als Europees recht goedkeuren vereist, worden voorwaarden of methoden goedgekeurd. Voorts worden 
voorstellen van SB's goedgekeurd, en voorstellen van ACM vastgesteld.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Voorwaarden en 
methoden

5 5.1.10 NBNL geeft een tekstsuggestie om in art. 5.1.10 op te nemen 
dat methoden of voorwaarden ook op initiatief van de TSB of 
DSB kunnen worden gewijzigd. - p. 61

Wet Net als in de vigerende wetgeving doen SB's een voorstel. Als een voorstel voor slechts één SB van belang is (bv 
de TSB) dan zal het in de praktijk niet moeilijk zijn de instemming met het voorstel van de andere SB's te 
verkrijgen.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Voorwaarden en 
methoden

5 5.1.11 NBNL wil graag de focus uitbreiden met bredere belangen voor 
het energiesysteem dus ook voor alternatieve gassen en 
warmte. - p. 62

Wet dit belang wordt meegewogen in het belang "het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieu hygiënisch 
verantwoord functioneren van de elektriciteits- en gasvoorziening"

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Voorwaarden en 
methoden

5 5.1.14 De definitie "benoemde elektriciteitsmarktbeheerder" 
ontbreekt in de conceptwet. Deze staat wel in de verordening 
2019/943 (NEMO). - p. 62

Wet de verwijzing is inmiddels vervallen 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Codes 5 5.1.14 In artikel 5.1.14 lid 3 staat dat voordat een systeembeheerder 
… voorwaarden hanteert… legt hij deze ter goedkeuring voor 
aan de ACM. Hier wordt verduidelijking gevraagd: geldt dit ook 
voor nu reeds vastgestelde codes, of geldt dit alleen voor 
nieuwe voorwaarden die ontstaan na inwerkingtreding van de 
Energiewet? Tevens is onduidelijk of TSB's en DSB's onder de 
Energiewet ook nog gezamenlijk voorwaarden ter goedkeuring 
bij ACM mogen indienen (zoals nu gebruikelijk is). - p. 62

Wet en MvT het wetsvoorstel is aangevuld met overgangsrecht zodat de vigerende voorwaarden en methodes geachte 
worden vastgestelde of goedgekeurd te zijn onder de Energiewet, met uitzondering van bepalingen die niet 
mogelijk zijn op basis van de Energiewet.
SB's mogen samen voorstellen indienen, dit ligt zelfs voor de hand omdat het door alle SB's gedragen voorstellen 
dienen te zijn.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Coördinatieregeli
ngen

6 6.1 + 6.2 NBNL zou graag bij artikel 6.1 en 6.2 iets op te nemen in de 
trant van: “Ook infrastructuur op 110/150 kV en 10-50kV kan 
aangemerkt worden als werk van regionaal, provinciaal of 
nationaal belang. Indien ruimtelijke inpassing van benodigde 
capaciteitsuitbreiding uitblijft, zijn provincie of rijk bevoegd een 
projectbesluit vast te stellen voor deze infrastructuur.” - p. 64

Nee  De Omgevingswet  maakt  reeds mogelijk lagere spanningsniveaus via een projectbesluit tot provinciaal of 
nationaal belang te verklaren. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Coördinatieregeli
ngen

6 6.1 Er moet in artikel 6.1, lid 1, sub e, 500 kV staan i.p.v. 500 V. Nee Wetsvoorstel is aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Decentrale 
overheden

6 6.8 NBNL vraagt of in dit artikel misschien een uitzondering moet 
worden opgenomen voor het vaststellen van de regionale 
energiestrategieën door de gemeenteraden? - p. 64

MvT In de toelichting is verduidelijkt hoe de regierol van de decentrale overheden zich verhoudt tot de bepaling dat 
zij geen wetgeving mogen maken die dit wetsvoorstel al regelt.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Lagere 
regelgeving

7 Veel onderwerpen worden volgens het wetsvoorstel bij AMvB 
verder geregeld. Over de inhoud hiervan is nog niets concreets 
bekend. Voor zover de nadere regelgeving tot andere dan de 
huidige eisen of spelregels leidt, kan ook overgangsrecht 
vereist zijn. Hoe wordt daarmee omgegaan? Wordt dat in de 
betreffende AMvB zelf geregeld? - p. 65

MvT In de toelichting is verder aangegeven op welke punten de lagere regelgeving zal worden gewijzigd en waar de 
lagere regelgeving aangepast zal worden.

46
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Overgangsrecht 7 7.2.1 Voorstel NBNL is om voor aangeslotenen met een grote 
aansluiting een soortgelijk overgangsrecht op te nemen als 
voor aangeslotenen met een kleine aansluiting (artikel 7.2.3.). - 
p. 65

Wet Eens met strekking van de opmerking. In herziening wetsvoorstel is nu meer aandacht gegeven aan (1) de 
verschillende typen meetinrichtingen en (2) bijbehorende overgangsperioden. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Overgangsrecht 7 7.2.3 NBNL heeft suggesties voor en vragen over art. 7.2.3 (p. 65), 
ziet op: 
1. Overgangsperiode voor situaties bij kleine aansluitingen die 
niet voldoen (additionele allocatiepunten)
2. Overgangsrecht voor meters uit periode 2005-2012 + 
voorraden 
3. Overgangsrecht voor aangeslotenen met analoge meters 

Wet en MvT Overgangsrecht is herzien en uitgebreid. Voor punt 2 geldt dat er artikelen zijn toegevoegd in het 
overgangsrecht. Voor punt 1  is dit lastig(er), omdat de eventuele eisen nog niet zijn uitgewerkt, later nader 
bezien. Punt 3: Vervangen analoge meters is onderdeel wetsvoorstel afbouw salderingsregeling; wettekst blijft 
staan, totdat de parlementaire situatie aanleiding geeft voor aanpassing. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Overgangsrecht 7 7.2.4 NBNL geeft suggesties voor art. 7.2.4 (p. 66 reactie), o.a. (1) 
toevoegen datum ikv wetsvoorstel afbouw salderingsregeling, 
(2) toevoegen 'kan' bepaling en (3) omissie obv huidige 
Elektriciteitswet. 

Nee Reactie op punten: (1) Gaat hier niet om salderen, maar om grootschalige uitrol (AMvB). Als Energiewet later is 
dan afronding, vervalt dit artikel. (2/3) Artikel herzien in lijn met 26ae E-wet en vergelijkbaar in G-wet; de 'kan' 
bepaling is daarom niet overgenomen. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Overgangsrecht 7 7.2.5 NBNL stelt voor om de tekst te laten aanvangen met: Een 
meetverantwoordelijke partij die […]. Toegevoegd moet 
worden dat een meetverantwoordelijke partij die krachtens de 
huidige regels is erkend, zijn erkenning behoudt totdat 
definitief op een nieuwe erkenningsaanvraag is beslist. - p. 66

Wet Eens met strekking van de opmerking; tekst is overeenkomstig aangepast 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Overgangsrecht 7 7.2.6 NBNL geeft commentaar en suggesties voor art. 7.2.6. - p. 66 Wet Dit artikel is herzien, suggesties grotendeels overgenomen.  46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Overgangsrecht 7 7.2.11 NBNL geeft commentaar en suggesties voor art. 7.2.11. - p. 67 Wet Het wetsvoorstel voorziet in overgangsrecht voor lease-constructies. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aggregatie 2 NBNL vindt het op zich positief om leveren en invoeden te 
onderscheiden als zelfstandige activiteiten, maar vindt het  wel 
verwarrend om de term aggregator in twee verschillende 
betekenissen te gebruiken. Het wetsvoorstel lijkt ervan uit te 
gaan dat uitsluitend terug wordt geleverd aan een aggregator; 
dit is in onze ogen te limitatief. NBNL stelt dat de invoeding 
kan:
• door de leverancier worden gesaldeerd met de levering op 
het primaire allocatiepunt,
• worden opgekocht en geabsorbeerd in het portfolio van een 
leverancier.
• worden verkocht aan een eindafnemer
• worden verkocht aan een aggregator (vlgs. de definitie: 
bundelen en verkopen op de elektriciteitsmarkt) - p. 26

Nee Het wetsvoorstel is geschreven vanuit activiteiten. De activiteit (i.c. het opkopen van op het net ingevoede 
elektriciteit van eindafnemers) bepaald welke regels hiervoor gelden. Salderen is ook een vorm van aggregeren. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Meten 2 Indien wordt overgegaan tot 2 verschillende activiteiten 
(leveren en invoeden) stelt NBNL voor  dat van meet af aan dan 
ook consequent door te voeren in de registers en de 
mutatieprocessen. Dit betekent dat iedere aansluiting waar 
invoeding plaatsvindt die separaat wordt gemeten vanaf 
invoering van het wetsvoorstel per definitie een primair 
allocatiepunt voor de levering aan de eindafnemer moet 
krijgen en een additioneel allocatiepunt voor de invoeding; 
daar waar maar één energierichting wordt gemeten is er 
uiteraard ook maar één allocatiepunt. Initieel zullen de 
additionele allocatiepunten worden gevuld met de partijen 
zoals die geregistreerd staan op het primaire allocatiepunt. - p. 
26

Nee Dit is een voorstel/keuze die op een later moment genomen zal worden, namelijk bij de voorbereiding van de 
onderliggende regelgeving. In lijn met het  wetsvoorstel is inderdaad belangrijk dat zowel leveren als invoeden 
apart 'bekend ' zijn en uitgewisseld kunnen worden. 

46
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Meten 2 Voor die situaties waar nog geen slimme meter aanwezig is en 
er wel sprake is van teruglevering (dus van 2 allocatiepunten) 
stellen wij een uitzondering voor van de plicht tot het hebben 
van een slimme meter. In die situatie zijn de leverancier en de 
BRP voor beide allocatiepunten per definitie gelijk aan elkaar. 
Een aangeslotene kan voor het additionele allocatiepunt voor 
de teruglevering dus alleen een andere partij kiezen dan de 
leverancier op het primaire allocatiepunt indien hij beschikt 
over een slimme meter. Zonder slimme meter kan uiteraard 
wel van leverancier worden gewisseld maar dat moet dan wel 
gelijktijdig voor beide allocatiepunten. - p. 26

Wet Artikel is aangepast (volgt uit artikel  2.3, nieuwe nummering). 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Allocatiepunten 2 NBNL verzoekt hoofdstuk 2 te beginnen met een bepaling dat 
er op het primaire allocatiepunt van de aansluiting ten minste 
een leverancier gecontracteerd moet worden/zijn. Bij kleine 
aansluitingen zou dit, behoudens de huidige beperkte 
uitzonderingsmogelijkheden, een leverancier met een 
leveringsvergunning moeten zijn. Deze leverancier zou jegens 
de netbeheerders verantwoordelijk moeten zijn voor de inning 
en afdracht van de periodieke netbeheerderskosten. Tevens 
moet duidelijk zijn dat de eindafnemer op het primaire 
allocatiepunt van een kleine aansluiting de aangeslotene is. - p. 
26

Nee Het wetsvoorstel geeft de systeembeheerder het recht om de aansluiting af te sluiten wanneer er geen 
leveringsovereenkomst is. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Leveren/meten 2 2.1.1 NBNL geeft suggesties voor art. 2.1.1. - p. 27 Wet Art. 2.1.1  (nieuwe nummering: 2.3) is aangepast. Voor meer marktpartijen op één aansluiting is een 'slimme 
meter' een vereiste. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aggregatie 2 2.1.2 NBNL geeft suggesties voor art. 2.1.2. - p. 28 bovenaan Wet een afnemer die invoedt is een actieve afnemer. Dit is duidelijker onderscheiden in dit artikel. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aggregatie 2 2.1.2 Het melden van een productie-installatie is een verplichting 
voor een aangeslotene; Moet een dergelijke melding niet als 
voorwaarde worden opgenomen om elektriciteit te mogen 
invoeden/verkopen aan een ander dan de leverancier als 
bedoeld 2.2.2.4?

Nee Het melden van de productie-installatie is inderdaad een verplichting voor de aangeslotene, dit is o.a. geregeld 
in de Netcode Elektriciteit en voert voort uit Europese wet- en regelgeving. In het wetsvoorstel is daarom niet 
nog een verplichting opgenomen.  Wel is een grondslag opgenomen  voor te schrijven dat een aggregator een 
melding doet inzake de productie-installatie (art. 4.6) 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Balanceren 2 2.2.9 Een micro-onderneming kan ook een eindafnemer zijn die 
beschikt over een grote aansluiting. Dan staat hier dat die 
grootverbruiker de balansverantwoordelijkheid overdraagt 
tenzij; dat is precies andersom aan de huidige situatie. - p. 28

Wet In het wetsvoorstel is geregeld dat de leverancier de balansverantwoordelijkheid regelt voor HH en MO 
(ongeacht de grote van de aansluiting). 
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Salderen 2 2.2.24 De huidige salderingsregeling heeft betrekking op 
aangeslotenen met een kleine aansluiting. Moet het 
onderhavige artikel daar dan ook niet betrekking op hebben? 
Anders dan de MvT veronderstelt, zijn er ook veel 
aangeslotenen met een kleine aansluiting die niet kwalificeren 
als huishoudelijke eindafnemer of micro-onderneming. - p. 29

Wet Artikel is aangepast. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Balanceren 2 2.5.1 Lid 2: In hoofdstuk 2 is bepaald dat de aangeslotene zorg draagt 
voor een BRP en in 2.6.4 voor een MV (grote aansluitingen en 
art. 1 leden 2 en 3 E-wet). In dit hoofdstuk wordt niet bepaald 
dat de aangeslotene ook voor overeenkomsten voor afname en 
invoeding van elektriciteit moet zorgen. Dat wijkt af van art. 
3.4.11 waarin wel is bepaald voor LV, MV en BRP. Waarom 
wijkt het af? - p. 29

Nee Eis leveringscontract is niet expliciet opgenomen. Wel is bepaald dat je kan worden afgesloten wanneer je geen 
leveringsoverenkomst hebt. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Aggregatie 2 2.3.6 Is dit artikel bedoeld analoog te zijn aan de LV switch? Tekst is 
niet helemaal gelijk aan die voor LV switch. - p. 29

Wet Formulering is aangepast (nu gelijk). 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Produceren en 
invoeden

2 2.4.1 De begrippen zijn niet gedefinieerd. - p. 29 Wet Artikel is  vervallen 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Balanceren 2 2.5.1 Balanceringsverantwoordelijkheid wordt hier bij aangeslotene 
neergelegd. In 2.3.4 bij afnemer. Hoe verhouden die twee zich 
tot elkaar? Toevoegen aan het vierde lid dat het ten behoeve 
van het rondrekenen van de balans noodzakelijk is dat deze 
contractuele afspraken vooraf eenduidig zijn vastgelegd in het 
C-AR. Vijfde lid: er moet een redelijk aanbod worden gedaan; 
wat is redelijk? - p. 30

Wet Het artikel is aangepast. De contractuele afspraken komen niet in het C-AR, wel of er op dat allocatiepunt een 
onafhankelijke vraagresponsaggregator actief is. De financiële compensatie moet worden gebaseerd op een 
door de minister vastgestelde berekeningsmethode. Verdere uitwerking in de AMvB en arbitrage door ACM leidt 
uiteindelijk tot invulling van wat redelijk is. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Gegevensuitwiss
elingsentiteit 

4 4.21 NBNL stelt dat op basis van het in artikel 4.21 geciteerde artikel 
4.1, lid 2, onderdeel 5 is “maatwerk” te beperkt gedefinieerd. 
Wat wordt bedoeld met tarieven voor data uitwisseling o.b.v. 
de andere items in artikel 4.1, lid 2, onderdeel 5? Kunnen er 
kosten in rekening worden gebracht voor uitzonderlijk hoog 
gebruik op basis van toestemming? - p. 59

Wet  Artikel 4.21 vervalt helemaal, omdat dit proces in artikel 4.1 is vervallen. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Gegevensuitwiss
elingsentiteit 

4 4.13 NBNL vraagt wat in artikel 4.13 wordt bedoeld met 
“communicatie” en hoe verschilt dit van 
“gegevensuitwisseling”? - p. 58

Wet Aangepast (is verwijderd) 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Gegevensuitwiss
elingsentiteit 

4 4.8 NBNL stelt dat in artikel 4.8 zou moeten staan “transmissie- en 
distributiesysteembeheerders”. - p. 57

Wet Akkoord 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Gegevensuitwiss
elingsentiteit 

4 4.20 NBNL doet paar suggesties: (1) Lid 1 typo, (2) lid 1: Lid 1: 
Wellicht hier toevoegen “en diegene die gegevens ontvangen”, 
conform formulering in o.a. artikel 4.12. - p. 59

Wet Akkoord, aanpassingen gedaan 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Gegevensuitwiss
elingsentiteit 

4 4.11 NBNL stelt dat het onduidelijk is wat “zorgdragen voor de 
uitwisseling van gegevens uit de registers” concreet inhoudt. 
Gezien de uitkomst van de datagovernance discussies zou het 
logischer zijn om te praten over faciliteren. - p. 58

Wet Akkoord, is aangepast 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Gegevensuitwiss
elingsentiteit 

4 4.12 NBNL geeft suggesties voor artikel 4.12. - p. 58 Wet Artikel 4.12 is herzien en verplaatst naar einde hoofdstuk (4.25 herziene versie). De verschillende opmerkingen 
en suggesties zijn meegenomen en (grotendeels) overgenomen. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Gegevensuitwiss
elingsentiteit 

4 4.18 NBNL verzoekt om “aanzienlijke gevolgen” en “incident” verder 
te definiëren. Zie ook opmerking bij artikel 4.7, lid 1. - p. 59

Wet Artikel is herzien om 'inbreuk' en 'aanzienlijke gevolgen' nader te duiden. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Gegevensuitwiss
elingsentiteit 

4 4.10 NBNL geeft suggesties voor artikel 4.10. - p. 58 Wet Artikel is vervallen 46
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Gegevensuitwiss
elingsentiteit 

4 4.9 NBNL geeft suggesties voor artikel 4.9. - p. 58 Wet Artikel is vervallen, nu onderdeel gemaakt van  artikel 4.11 (consultatieversie, 4.16 herziene versie). 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Meten 2 2.6.1 NBNL geeft suggesties voor artikel 2.6.1 (p. 30 reactie), gaat 
om: 
1. Artikel moet ook gelden voor allocatiepunten
2. Noodzaak overgangsbepalingen net-net aansluitingen 
(DSB/TSB)
3. Voorgesteld wordt van lid 3 een kan-bepaling te maken, 
omdat het niet nodig lijkt voor onbemeten kleine aansluitingen 
bij ministeriële regeling nadere eisen te stellen.
4. Woord 'bij' dekt praktijk onvoldoende 
5. Tweede lid: waarom geformuleerd met zowel 
“aangeslotene” als “eindafnemer”?

Wet Deze en volgende artikelen zijn significant herzien. Reactie op deze punten:  
1. Artikel 2.6.2 (consultatieversie; nieuwe nummering: 2.44) liet al ruimte voor metingen op 'andere plekken dan 
het overdrachtspunt', dus is daarmee nader in te kleden. 
2. Akkoord, is opgenomen in overgangsbepalingen 
3. Dit voorstel nemen we niet over. De eisen voor onbemeten aansluitingen staan nu in technische codes; de 
keuze wel/niet bemeten is meer een beleidsmatige vraag (zie ook p. 40 consultatieversie Memorie van 
Toelichting)
4. Het woord 'bij' was eerst 'op'. Laat volgens EZK wel ruimte voor concrete omstandigheden, dat stond reeds in 
de MvT (consultatieversie). Om dit toch te verduidelijken: nu aangepast naar 'op of nabij'. 
5. Beoogd was onderscheid te maken tussen invoeden/afnemen, maar voorstelbaar dat dit verwarring geeft.  
Formulering is i.v.m. deze onduidelijkheid aangepast. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Meten 2 2.6.4 NBNL geeft suggesties voor artikel 2.6.4 (p. 30), gaat om:
1. Benoemen van primaire allocatiepunten 
2. Verzoek schrappen lid 2 ("dit is nieuw")
3. Inconsistentie t.a.v. invoeders op GTS-net
4. Lid 4: voorstel voor andere wetstechnische oplossing 
(multisites)
5. Doorgifte van gegevens aan meetbedrijf opleggen 

Wet Deze en volgende artikelen zijn significant herzien. Reactie op deze punten:  
1. Nee, dat hoeft hier niet. Afgedekt middels de voorgaande artikelen. 
2. Onduidelijk waar deze opmerking op doelt, dit is conform de huidige technische codes. Is bij heroverweging 
nu wel weggelaten, te gedetailleerd op wetsniveau. 
3. Eens met opmerking dat wettekst hier een omissie bevat. Invoeders op het GTS-net worden inderdaad niet 
verplicht om een meetverantwoordelijke partij in te schakelen. De wetsteksten zijn overeenkomstig aangepast. 
4. Wettekst was niet bedoeld als materiële verandering, verder eens met de strekking van de reactie. Nu ervoor 
gekozen om dit generiek in artikel 1.2 (nieuwe nummering: 1.3) te regelen, waardoor dit onderdeel hier kan 
vervallen. 
5. Deels eens met de strekking van deze opmerking. Belangrijk blijft dat de algehele verantwoordelijkheid qua 
meten bij de aangeslotene (met grote aansluiting) zelf ligt, die daar een extern meetbedrijf voor inhuurt. Tekst is 
daarom nu zodanig aangepast dat deze aangeslotene verplicht wordt zijn eigen verantwoordelijkheid via een 
meetbedrijf te laten uitvoeren. Hieraan is vervolgens gekoppeld dat het meetbedrijf de betreffende 
meetgegevens in register opneent en/of doorgeeft. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Registers 
systeembeheerd
ers 

4 4.2, 4,9, 4.10 en 
4.11

De huidige conceptteksten leunen aan tegen een centraal 
concept met centrale ‘data hub’ (i.e. dataopslag). Binnen het 
sector brede datagovernance traject werden echter reeds 
afspraken gemaakt rond een decentraal concept, waarbij de 
gegevensuitwisselingsentiteit via een ‘centrale bus’ de 
uitwisseling van de decentraal opgeslagen gegevens faciliteert. - 
56

Wet Deze opmerking berust op een verkeerde interpretatie. Zoals de MvT (consultatieversie, zie o.a. p. 110-111 en p. 
126) duidelijk aan gaf is uitgegaan van een decentraal systeem, waarbij de GUE slechts in zeer beperkte mate 
gegevens in een register diende te verwerken. Desalniettemin is gebleken dat artikel 4.9/4.10 tot verwarring bij 
stakeholders leidde. Daarom is in artikel 4.11 (herzien) nu een lid opgenomen dat dit regelt. De strekking blijft 
gelijk, maar zorgt waarschijnlijk minder voor verkeerde interpretatie.  

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Gegevens en 
processen

4 4.1 NBNL geeft suggesties voor artikel 4.1 (p. 56 reactie), gaat om: 
1. Lid 1: 'kan' bepaling 
2. Lid 2, onderdeel 2: inzage moet meer omvatten dan enkel de 
gegevens zelf 
3. Lid 2, onderdeel 3: toevoegen 'verordening'
4. Lid 4: Verschillende onduidelijkheden 
5. Lid 4: Geldt deze MR bijgevolg als de wettelijke basis voor de 
netbeheerder om slimme meter data te verzamelen t.b.v. b.v. 
de facturatie onder de toekomstige tariefstructuur? 

Wet Dit artikel is herzien, mede op basis van andere reacties: 
1. Eens, aangepast 
2. Begrip voor opmerking, echter de grondslag valt al onder 'betrekking hebbend op'. Bij herziening 
consultatieversie nu wel extra artikelen opgenomen die meer duiding geven waar gegevens voor gebruikt 
mogen worden. T.a.v. bijkomend: in 4.11 (nieuwe nummering: 4.16) opgenomen dat eisen gesteld worden aan 
het register, dat zal dan logischerwijze de grondslag/toestemmingbeheer omvatten.
3. Eens, aangepast
4. Diverse aanpassingen aan H4 gemaakt, teneinde deze rollen nader te duiden.
5. In H4 nu verplichting tot verzamelen,  plus bepaling waar gegevens voor gebruikt mogen worden (o.a. 
'bepalen van tarieven'). 

46
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Meten 2 2.6.6 NBNL geeft suggesties voor artikel 2.6.6 (p. 31), gaat om: 
1. Toevoegen van 'allocatiepunt'
2. Aanpassing lid 4 (verwijzing naar lid 1 en 2)
3. Doorgifte van gegevens aan meetbedrijf opleggen 
4. Inconsistentie t.a.v. invoeders op GTS-net
5. Onduidelijkheid t.a.v. 'hoeveelheid gas'

Wet en MvT Dit artikel is significant herzien. Reactie op punten:
1. Anders opgelost: Artikel 2.6.2 (nieuwe nummering: 2.44) liet al ruimte voor 'andere plekken dan het 
overdrachtspunt, wat dan ook van toepassing is op 2.6.6 (nieuwe nummering: 2.48 en 2.49). 
2. Eens met de strekking van de reactie. Nu ervoor gekozen om dit 'generiek' in artikel 1.2 (nieuwe nummering: 
1.3) te regelen, waardoor dit onderdeel hier kan vervallen. 
3. Gedeeltelijk eens met deze opmerking. Keuze van EZK om expliciet vast te leggen dat het (bij een grote 
aansluiting) in beginsel de verantwoordelijkheid van de aangeslotene is om te meten. Wel eens met belang dat 
gegevensverstrekking via de meetverantwoordelijke partij loopt. De wetsteksten zijn overeenkomstig aangepast 
("…draagt er zorg voor dat..")
4. Eens met opmerking dat wettekst hier een omissie bevat. Invoeders op het GTS-net worden inderdaad, 
conform de huidige ACM-codes, niet verplicht om een meetverantwoordelijke partij in te schakelen. Aangepast. 
5.  Eens met strekking v/d opmerking. De wetsteksten zijn overeenkomstig aangepast; er wordt nu o.a. 
gesproken over 'methoden voor het herleiden en berekenen van de hoeveelheid gas'.  

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Gegevensuitwiss
elingsentiteit 

4 4.17 Het is NBNL niet geheel duidelijk hoe artikel 4.17 zich verhoudt 
tot artikel 4.5. Er dient duidelijk gedefinieerd te worden wat de 
verantwoordelijkheden van de tsb/dsb’s (en andere partijen die 
registers bijhouden) zijn enerzijds en de gegevensuitwisseling 
entiteit anderzijds. - p. 59

Nee Dubbeling met opmerking 4.16 (consultatieversie); mogelijk is 4.6 bedoeld? Alle partijen zijn verantwoordelijk 
voor eigen beveiliging, wel logisch te bouwen op gezamenlijke afspraken en standaarden. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Registers 
systeembeheerd
ers 

4 4.2 NBNL stelt dat de voorgestelde bepalingen  te ruim zijn 
geformuleerd. Het zou beter zijn de bepalingen te beperken tot 
de gegevens die op grond van artikel 4.1, tweede lid, worden 
uitgewisseld (i.p.v. verzameld en ontvangen). - p. 57

Wet Eens met deze redenering; uitganspunt moet inderdaad zijn wat er uiteindelijk uitgewisseld wordt. Gegevens 
over de bedrijfsvoering hoeven niet in register. In bredere herziening nu diverse artikelen toegevoegd die nader 
duiden om welke gegevens het gaat. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Registers 
systeembeheerd
ers 

4 4.6 NBNL stelt dat door artikel 4.6 de mogelijkheid tot overlap met 
de Wbni (Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen)  
ontstaat – wat mogelijk gevolgen voor de meldplicht met zich 
meebrengt. - p. 57

Wet Eens met opmerking. Meldingen van incidenten die onder de AVG en WBNI (cyber) vallen, zijn nu uitgezonderd. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Registers 
systeembeheerd
ers 

4 4.7 NBNL stelt een aantal vragen over artikel 4.7. - p. 57 Wet Eens met opmerking. Meldingen van incidenten die onder de AVG en WBNI (cyber) vallen, zijn nu uitgezonderd. 
Artikel is herzien om 'inbreuk' en 'aanzienlijke gevolgen' nader te duiden. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Registers 
systeembeheerd
ers 

4 4.4 NBNL stelt een aantal vragen over artikel 4.4. - p. 57 Wet Eens met strekking van de opmerkingen. In herziene artikelen nu verplichting opgenomen bij de 'verzamelende 
partij' de betrouwbaarheid en volledigheid te borgen (artikel 4.2 in herziene versie). In MvT ook toegelicht dat 
de ontvangende registerbeheerder enkele een 'lichte' toets hoeft uit te voeren. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Meten 2 2.6.3 NBNL geeft tekstsuggesties: f: moet zijn: overdrachtspunten g: 
Moet hier ook niet "meters" aan worden toegevoegd? - p. 30

Wet Eens, aanpassingen zijn gedaan. 46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Registers 
systeembeheerd
ers 

4 4.3 NBNL geeft suggesties voor artikel 4.3 (p. 57) Wet Eens, dubbeling moet voorkomen worden. Als er echter geen regels voor deze andere partij hierover gesteld 
worden (4.1) kan dit niet ontstaan. Artikel overigens geheel herzien en met nieuwe artikelen aangevuld. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Registers 
systeembeheerd
ers 

4 4.5 NBNL stelt een aantal vragen over artikel 4.5. - p. 57 Wet Er zijn wat (kleine) aanpassingen gedaan. Beoogd is  rollen/verantwoordelijkheden duidelijker vast te leggen, dat 
beperkt risico op overlap.

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Actieve en 
passieve 
openbaarmaking

4 4.22 NBNL geeft verschillende suggesties voor artikel 4.22 (p. 59), 
waaronder: (1) voorkomen dat formulering andere 
gegevensprocessen onbedoeld inperkt, (2) toevoeging in 
onderdeel a qua toegang, (3) opnemen 
veiligheidsoverwegingen (4) suggestie over toegankelijk maken 

Wet Het artikel is op onderdelen herzien (en verplaatst naar H3). Reactie op opmerkingen: 
(1) Eens met strekking van de opmerking: art 4.22 consultatieversie; nieuwe nummering: 3.78 moet niet 
beperken wat er onder 4.1 juist wel noodzakelijk wordt geacht. Tekst is aangepast.
(2) Nee, dat dekt onderdeel b voldoende af,
(3) Eens, maar lid 2 onderdeel 2 dekt dat reeds af, namelijk via de Wibon. (4) akkoord, tekst herzien, wel in 
enigzins afwijkende vorm 
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Algemeen 4 NBNL geeft algemene opmerkingen t.a.v. hoofdstuk 4 (p. 56), 
het gaat om: 
1. Het is onduidelijk welke partijen de klantcontactgegevens 
zullen moeten verzamelen.
2. Doelbinding komt niet expliciet aan bod in hoofdstuk 4. Het 
zou niet de bedoeling moeten zijn dat de partij die gegevens 
verstrekt, ook nagaat dat deze gegevens door de opvragende 
partij enkel voor het opgegeven doel worden gebruikt. 
Verwijzing naar de AVG zou deel uit moeten maken van 
hoofdstuk 4.
3. Hoofdstuk 4 regelt het verzamelen en de uitwisseling van 
gegevens, maar levert voor de netbeheerders nog geen 
wettelijke taak op welke gekwalificeerd kan worden als 
wettelijke verplichting in de zin van de AVG.
4. De inhoud van de toekomstige MR zal bepalend zijn voor de 
goede opzet van deze wetgeving, gezien deze verdere detail 
uitwerking zal bevatten. Het is daarom lastig om dit deel van de 
wettekst te beoordelen zonder een goed beeld te hebben van 
bijv. naar welke datapunten exact wordt verwezen en welke 
partijen exact welke verantwoordelijkheden hebben.
  

Wet Hoofdstuk 4 is op veel plekken herzien en aangevuld. Reactie op punten: 
1/3/4. Het wetsvoorstel (consultatieversie) beoogde dat  te borgen via artikel 4.1. Op basis van deze opmerking, 
alsmede andere opmerkingen, zijn in H4 nu verschillende artikelen opgenomen die duidelijk(er) maken welke 
gegevens verzameld moeten worden en waar de gegevens voor gebruikt mogen/moeten worden. Het 
wetsvoorstel behoudt de mogelijkheid daar in onderliggende regelgeving nadere regels aan te koppelen.  
2. Opname van 'doelbinding' is overwogen, maar toch verworpen. Een te enge doelbinding in de Energiewet 
creëert namelijk weer frictie met de AVG, bijvoorbeeld t.a.v. 'verdere verwerking'. Verwijzing naar AVG is niet 
noodzakelijk, deze is onverkort van kracht. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Gegevensuitwiss
elingsentiteit 

4 4.16 Het is NBNL niet geheel duidelijk hoe artikel 4.16 zich verhoudt 
tot artikel 4.5. Er dient duidelijk gedefinieerd te worden wat de 
verantwoordelijkheden van de tsb/dsb’s (en andere partijen die 
registers bijhouden) zijn enerzijds en de gegevensuitwisseling 
entiteit anderzijds. - p. 59

wet Op verschillende plaatsten zijn artikelen aangepast. Rollen en verantwoordelijkheden zouden nu duidelijker 
moeten zijn (o.a. registerbeheerders vs GUE). 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Meten 2 2.6.2 NBNL stelt dat dit artikel ook geldt voor elk allocatiepunt. - p. 
30

Wet Opmerking niet helemaal duidelijk, artikel sprak al over 'andere plaats dan overdrachtspunt', i.c. de 
allocatiepunten. Artikel is, mede gelet op andere opmerkingen, herzien. 

46

154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Meten 2 2.6.5 NBNL geeft suggesties voor artikel 2.6.5 (p. 31), gaat om: 
1.  Het vaststellen van de standen en de verbruiksbepaling kan 
echter beter bij de dsb liggen incl. de situatie dat de leverancier 
geen standen heeft kunnen collecteren.
2. Is voldoende geregeld waarvoor de meetgegevens gebruikt 
kunnen worden en met name of geborgd is dat de dsb's de 
meetgegevens ook voor hun facturering kunnen gebruiken 
zodra eventueel het capaciteitstarief wordt verlaten.
3. Onder lid 1 moet ook iets worden geregeld voor het geval er 
ook sprake is van additionele allocatiepunten. Zeker in de 
toekomst kunnen daar wellicht ook andere meters komen. 
4. Lid 3: verzoeken is praktisch gezien niet handig en 
onwenselijk: leverancier weet immers niet wanneer 
werkzaamheden worden verricht en zowel stand bij plaatsing 
als bij wegname van de meter zijn onmisbaar. Herziening 
gewenst 

Wet Reactie op de verschillende punten: 
1. Begrip voor strekking v/d opmerking, maar dit is keuze vanuit EZK. Dit is besproken binnen sector; leveranciers 
willen deze verplichting, mede vanwege het leveranciersmodel, blijven uitvoeren. Voordeel hiervan is ook dat 
verantwoordelijkheid voor collecteren, valideren en vaststellen van meetstanden bij leverancier ligt, die hier (bij 
eventuele omissies) ook op aan te spreken is. Overigens is dat conform de huidige E&G-wet ook de taak van de 
leverancier (zie o.a. bewoordingen artikel 95ca Elektriciteitswet) 
2. In beginsel was artikel 4.1 bedoeld als grondslag om een gegevensproces zoals facturering mogelijk te maken, 
waarbij nadere regels in de onderliggende regelgeving worden opgenomen. Gelet op deze opmerking, maar ook 
de opmerkingen van andere stakeholders, zijn nieuwe artikelen toegevoegd om meer duiding/invulling te geven 
aan deze gegevensprocessen. Ondermeer is nu vastgelegd dat dat een TSB/DSB gegevens uit zijn register mag 
gebruiken voor "het uitvoeren van aansluit- en transportovereenkomsten" en "het berekenen van tarieven".
3. Eens met strekking v/d opmerking, maar dit is reeds afgedekt door (i) eis in art. 2.1.2 lid 3 (consultatieversie; 
nieuwe nummering: 2.3, tweede lid) en (ii) de mogelijkheid via 2.6.3 (nieuwe nummering: 2.45) om nadere eisen 
te stellen.
4. Eens met de opmerking; wettekst is, mede in licht van andere opmerkingen, herzien. 
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154753 Hazeborg Netbeheer 
Nederland 

Openbaar, met naam Registers 
systeembeheerd
ers 

4 Titel 4.2 NBNL stelt een andere naam voor titel 4.2 voor, namelijk: 
“gegevensbeheer taak van de systeembeheerders”. - 56

Wet Titel is aangepast naar neutralere 'registers' 46

154758 Gerbrandy Stuurgroep 
Nationale 
Agenda 
Laadinfrastructu
ur

Openbaar, met naam Experimenteerrui
mte

6 De Stuurgroep Nationale Agenda Laadinfrastructuur pleit voor 
opname van een experimenteerartikel en benadrukt de 
toegevoegde waarde van experimenten om ruimte te bieden 
om nieuwe ontwikkelingen te verkennen. 

MvT Experimenteren kan op basis van de CHW en straks de Omgevingswet. Daarnaast biedt het wettelijk kader veel 
meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Overwogen is om daarnaast een experimenteerbepaling in het 
wetsvoorstel op te nemen. Deze zou een exacte kopie worden van de bepaling in de CHW en biedt daarmee 
geen meerwaarde, omdat dit wettelijk dus al geregeld is. 

47

154758 Gerbrandy Stuurgroep 
Nationale 
Agenda 
Laadinfrastructu
ur

Openbaar, met naam Voorinvesteringe
n

3 3.4.5 e.v., 3.8.3 De Stuurgroep Nationale Agenda Laadinfrastructuur  vraagt om 
systeembeheerders meer ruimte te geven voor het doen van 
voorinvesteringen. 

Nee Het voorliggend wetsvoorstel staat, net als de huidige Elektriciteitswet 1998, anticiperend investeren niet in de 
weg. Op grond van Europese regels is de bevoegdheid voor de wetgever om regels te stellen binnen het domein 
van de tariefregulering bovendien zeer beperkt. Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de 
omzetting van de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, zaak C-718/18, 
Commissie/Duitsland) benadrukt dat de toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de 
berekeningsmethoden voor de tarieven vast te stellen, onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De 
toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de doelen en criteria die in het Europese regelgevingskader zijn 
vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet nader invullen voor de toezichthouder, behoudens enkele 
specifieke situaties waarin de Europese regels daar ruimte voor laten. Daarnaast wordt opgemerkt dat de ACM 
in voorbereiding op het nieuwe methodebesluit voor distributiesysteembeheerders parallel aan de 
voorbereidingen van deze wet heeft onderzocht in welke mate het noodzakelijk en wenselijk is om aanpassingen 
te doen in de reguleringsmethode om meer anticiperende investeringen uit te lokken. De ACM heeft een aantal 
concrete aanpassingen van de reguleringsmethode voorgelegd aan stakeholders. Deze aanpassingen zijn tot nu 
toe nog niet doorgevoerd, omdat breed draagvlak bij de stakeholders vooralsnog ontbrak en DSB’s hebben 
aangegeven dat de regulering voor hen niet in de weg staat aan anticiperende investeringen. 

47

154758 Gerbrandy Stuurgroep 
Nationale 
Agenda 
Laadinfrastructu
ur

Openbaar, met naam Investeringsplan 3 3.4.5, e.v. De Stuurgroep Nationale Agenda Laadinfrastructuur stelt dat 
qua investeringsplannen enkel de nadruk wordt gelegd op 
zonne- & windparken en de warmtetransitie, maar geen relatie 
wordt gelegd met de uitrol van de laadinfrastructuur.

Nee De voorschriften over investeringsplannen verplichten alle systeembeheerders om in hun investeringsplan alle 
noodzakelijke uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen mee te nemen, en alle investeringen ten 
behoeve van verzoeken tot aansluiting en transport. Hier vallen ook ontwikkelingen rond laadinfrastructuur en 
verzoeken tot aansluiting en transport van marktpartijen die elektrisch laden.

47

154758 Gerbrandy Stuurgroep 
Nationale 
Agenda 
Laadinfrastructu
ur

Openbaar, met naam Aansluittermijne
n

3 3.4.8 De Stuurgroep Nationale Agenda Laadinfrastructuur  pleit voor 
redelijke aansluittermijnen om de noodzakelijke, snelle uitrol 
van laadinfrastructuur mogelijk te maken. 

Nee Op grond van recente procedures bij het Europees Hof van Justitie en voortschrijdend inzicht ten aanzien van het 
Europees-wettelijk kader is duidelijk geworden dat het vastleggen van (gedifferentieerde) aansluittermijnen 
voor aansluiting op een gas- of elektriciteitssysteem een onafhankelijke bevoegdheid is van de toezichthouder. 
In tegenstelling tot de ontwerpversie van dit wetsvoorstel, zullen de aansluittermijnen zullen daarom worden 
uitgewerkt in zogenaamde methoden en voorwaarden die ACM onder andere goedkeurt op grond van artikel 
5.1.9 (nieuwe nummering: 3.118).

47

154758 Gerbrandy Stuurgroep 
Nationale 
Agenda 
Laadinfrastructu
ur

Openbaar, met naam Overig 3 nvt. De Stuurgroep Nationale Agenda Laadinfrastructuur vraagt om 
het wegnemen van een aantal zorgen om elektrisch rijden 
meer betaalbaar en bereikbaar te maken. Zij benadrukt het 
belang van dynamische leveringsprijzen, het bundelen van 
kleinverbruikersaansluitingen en dat koppeling met 
hernieuwbare brandstofeenheden mist in de MvT.

Nee De opmerking van de Stuurgroep ten aanzien van dynamische leveringsprijzen heeft zij ook apart benoemd in 
haar inbreng en wordt in dit document apart beantwoord. Niet duidelijk is wat bedoeld wordt met "het 
bundelen van kleinverbruikersaansluitingen". Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat ook aansluitingen van 
laadinfrastructuur op grond van deze wet gebruikt kunnen worden voor het aanbieden van aggregatiediensten. 
Niet duidelijk is ten slotte waarom een verwijzing naar hernieuwbare brandstofeenheden in de Energiewet 
noodzakelijk is. Hernieuwbare energie-eenheden zijn geregeld in het Besluit energie vervoer, welke is 
vastgesteld op grond van de Wet milieubeheer. Daarmee valt dit onderwerp buiten de scope van de Energiewet.

47

154758 Gerbrandy Stuurgroep 
Nationale 
Agenda 
Laadinfrastructu
ur

Openbaar, met naam Fiscaliteit nvt. nvt. De Stuurgroep Nationale Agenda Laadinfrastructuur vraagt om 
het afschaffen van de dubbele energiebelasting bij 
batterijopslag.

Nee Deze opmerking valt buiten de scope van de Energiewet. Voor meer informatie wordt verwezen naar pagina 12 
van de concept Memorie van Toelichting. 

47

154758

Gerbrandy Stuurgroep 
Nationale 
Agenda 
Laadinfrastructu
ur

Openbaar, met naam Elektrisch 
vervoer

De Stuurgroep Nationale Agenda Laadinfrastructuur vraagt om 
het wegnemen van een aantal zorgen om elektrisch rijden 
meer betaalbaar en bereikbaar te maken. Zij vraagt of de wet 
de ongelijkheid tussen de EV-rijder met een eigen oprit en 
laders op openbare laadpalen kan oplossen: de eersten betalen 
een lager tarief. 

Nee Hier wordt een complex vraagstuk aangesneden, waar het wetsvoorstel Energiewet slechts gedeeltelijk een rol 
speelt. Indien een EV-rijder gebruik maakt van de aansluiting (laadpaal) van een andere partij, dan is hij 
logischerwijze afhankelijk van de voorwaarden die deze partij voor de dienst stelt. Het wetsvoorstel biedt wel 
ruimte voor het maken van nadere afspraken tussen partijen aangaande het toerekenen van verbruik (artikel 2.3 
herziene versie)

47
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154758 Gerbrandy Stuurgroep 
Nationale 
Agenda 
Laadinfrastructu
ur

Openbaar, met naam Dynamisch 
leveringstarief

2 2.2.6a De Stuurgroep Nationale Agenda Laadinfrastructuur stelt dat 
het van belang is dat in de verdere uitwerking van de 
Energiewet “dynamic pricing” wordt geborgd (dynamische 
energieprijs kan door alle EV-rijders gebruikt worden).

Nee Het wetsvoorstel voorziet in de verplichting voor leveranciers > 200.000 eindafnemers om desgevraagd een 
leveringsovereenkomst op basis van dynamische prijzen aan te bieden (artikel 2.10, nieuwe nummering)

47

154758 Gerbrandy Stuurgroep 
Nationale 
Agenda 
Laadinfrastructu
ur

Openbaar, met naam Beheren en 
uitwisselen 
gegevens 

3 De Stuurgroep Nationale Agenda Laadinfrastructuur pleit voor 
duidelijke vastlegging van data-eigenaarschap van data uit de 
auto, i.c.m. het kunnen delen van gegevens met netbeheerders 
t.b.v. vraagresponsdiensten.

Wet en MvT De opmerking is niet helemaal duidelijk. Voor zover het data uit de EV betreft valt het grotendeels buiten de 
scope van de Energiewet. Echter, wat hier mogelijk bedoeld wordt, is het inzetten van 'alternatieve metingen' als 
bron voor verder bepaling van energiestromen. De consultatieversie van de wet (en MvT) gingen hiervan reeds 
uit. Naar aanleiding van deze opmerking, alsmede opmerkingen van andere betrokkenen, zijn de wetsteksten  
aangepast. Meest concreet hierbij is de toevoeging van een artikel in H4 dat regelt dat in specifieke 
omstandigheden bij additionele allocatiepunten ook ''alternatieve metingen' gebruik kunnen worden. Dergelijke 
metingen bij additionele allocatiepunten door niet-systeembeheerders, kunnen (onder voorwaarden) verstrekt 
worden aan de systeembeheerder tbv verdere verwerking. 

47

154758

Gerbrandy Stuurgroep 
Nationale 
Agenda 
Laadinfrastructu
ur

Openbaar, met naam Elektrisch 
vervoer

De Stuurgroep Nationale Agenda Laadinfrastructuur vraagt om 
het wegnemen van een aantal zorgen om elektrisch rijden 
meer betaalbaar en bereikbaar te maken. Zij pleit voor het 
stimuleren van eigenaren van zonnepanelen met en zonder 
elektrisch voertuig, opdat zij maximaal kunnen bijdragen aan 
de energietransitie in plaats van enkel zelfoptimalisatie 
nastreven.

Nee Eens met strekking van deze opmerking, maar dit valt grotendeels buiten de scope van de Energiewet. Wel 
regelt de Energiewet dat gegevens (binnen het gereguleerde domein) eenvoudiger gedeeld kunnen worden. 

47

154761 Openbaar, anoniem Meten (privacy) 2 en 3 3.4.20
3.4.30

Meten bij kleine aansluitingen - Respondent geeft op basis van 
eerder onderzoek een uitgebreide verhandeling over de relatie 
tussen (1) het recht op privacy en gegevensbescherming en (2) 
Richtlijn 2019/944 i.c.m. het functioneren van de slimme meter-
systemen voor kleinverbruikers. Kort samengevat stelt 
respondent ondermeer dat: (i) de Europese Commissie het 
recht op privacy en gegevensbescherming niet goed heeft 
geïnterpreteerd noch toegepast en voor het belangrijkste deel 
zelfs buiten beschouwing heeft gelaten, en (ii) dat het 
wetsvoorstel bij de implementatie van Richtlijn 2019/944 nog 
onvoldoende de (privacy) rechten van burgers effectief borgt. 
Respondent wijst o.a. op het risico van het creëren van een 
surveillancesysteem, waarbij de gegevens opvraagbaar zijn 
voor publieke autoriteiten en gebruikt kunnen worden voor 
profileringspraktijken van de NL overheid. o.a. op grond van de 
Wet SUWI. Daarnaast wijst respondent erop dat het ontwerp 
van het systeem (incl. het uitlezen van de slimme meters) 
fundamenteel niet klopt en dat mensen nu enkel kunnen 
deelnemen aan de energiemarkt door het opgeven van hun 
privacy. Als oplossing wordt gewezen op homomorfe encryptie.  

Nee Deze reactie is nader geanalyseerd, maar er is besloten geen fundamentele herziening van het wetsvoorstel te 
doen. Uitgangspunt hierbij is dat het (herziene) wetsvoorstel voldoende waarborgen biedt die zowel de (privacy-
) belangen van de burger als de belangen van een goed functionerend energiesysteem op gebalanceerde wijze 
bij elkaar brengen. Zo ligt deze taak bij de DSB, gelden voor het uitlezen van hoogfrequente meetgegevens 
strikte voorwaarden , kunnen deze gegevens enkel voor specifieke voorgeschreven processen worden gebruikt 
en zullen technische maatregelen genomen worden om gegevens te beveiligen, te aggregeren, etc. Ook zullen 
bewaartermijnen worden gelimiteerd (niet langer dan nodig). Voor wat betreft de deelname aan de markt het 
volgende: (i) communicatie van gegevens met marktpartijen is inderdaad een belangrijke voorwaarde, daar deze 
partijen voor de goede uitvoering van de individuele overeenkomst moeten beschikken over tijdige en 
betrouwbare informatie. Hierbij is goede beveiliging van slimme meters groot belang, een taak die bij de 
systeembeheerders is neergelegd. De voorgestelde encryptie oplossing wordt door respondent verder niet 
toegelicht qua uitvoerbaarheid en toepasbaarheid, maar is mogelijk een relevante techniek voor toekomstige 
upgrades en/of nieuwe generaties meetinrichtingen. (ii) Deelname aan de markt is ook mogelijk op basis van 
maand- of jaarcijfers (bijv. PV-productie), al vallen bepaalde diensten dan logischerwijze wel af (bijv. 
vraagrespons). (iii) Het staat eindafnemers die niet wensen dat hun meter op afstand wordt uitgelezen,  vrij om 
(naast de verplichte jaarlijkse doorgifte) afspraken te maken met andere dienstverleners over alternatieve 
vormen van gegevensuitwisseling, ICT en metingen. Dit valt dan echter in het private (consumenten-) domein en 
buiten het gereguleerde domein van de Energiewet. Nog twee overige detailpunten: (i) respondent interpreteert 
ten onrechte dat er een 'data-silo' bij de GUE ontstaat, deze ontsluit enkel de registers bij registerbeheerders, zie 
o.a. p 110-111 en 126 consultatieversie MvT, (ii) respondent stelt ten onrechte dat in consultatieversie MvT par 
11.2 bij gevolgen voor burger niets staat over privacy. Er staat in par 11.2 (p. 149 consultatieversie MvT) 
letterlijk: "dit heeft gevolgen voor de uitwisseling van persoonsgegevens, par 11.4 gaat hier nader op in ".

52

154772 joustra NOGEPA Openbaar, met naam Tariefregulering 3 3.8 e.v. NOGEPA pleit voor het opnemen van een verwijzing naar 
"beperkingen aan kruissubsidiëring, een belangrijk onderdeel 
van de Europese tariefregulering".

Nee De voorschriften waar NOGEPA naar verwijst staan in de Verordening 715/2009 en hebben directe werking. Een 
verwijzing in de wet is daarom niet noodzakelijk. 

48
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154772 joustra NOGEPA Openbaar, met naam Tariefregulering 3 3.8.1 NOGEPA vraagt zich af of de regulering van GTS tarieven in de 
Energiewet voldoende toekomst bestendig is. Vanwege de 
energie transitie en het stoppen met de gasproductie uit 
Groningen is de verwachting dat het gebruik van het GTS 
netwerk in de komende decennia fors zal afnemen, hetgeen 
zonder aangepaste regelgeving leidt tot verhoging van de 
transporttarieven.

Nee Het voorliggend wetsvoorstel beschrijft de nationale kaders voor de tariefreguleringssystematiek. Binnen deze 
kaders kunnen stijgende kosten van systeembeheerders niet worden weggenomen. Volledigheidshalve wordt 
opgemerkt dat een verhoging van de transporttarieven van de transmissiesysteembeheerder voor gas niet per 
definitie niet toekomstbestendig is. 

48

154772 joustra NOGEPA Openbaar, met naam Directe lijn 3 3.2.8 Het is volgens NOGEPA onduidelijk waarom de bepalingen over 
definiëring van directe lijnen zijn opgenomen, omdat materiële 
regels uit het Europese kader niet zijn overgenomen.

Nee Dit is onjuist. De materiële regels over directe lijnen en leidingen staan in  artikel 3.2.8 van het 
conceptwetsvoorstel (nieuwe nummering: artikel 3.9).

48

154772 joustra NOGEPA Openbaar, met naam Tariefregulering 3 3.8.3 NOGEPA merkt op dat een "zoals in het economisch verkeer 
gebruikelijk" rendement op investeringen een vreemde 
randvoorwaarde is, omdat voor GTS als staatsmonopolist geen 
"gebruikelijk economisch verkeer" bestaat.

Nee Met "een rendement dat in het economisch verkeer gebruikelijk is" wordt bedoeld dat de toezichthouder uitgaat 
van een rekenrendement dat aansluit bij het karakter van het risico van de investeringen die GTS uitvoert. 
Daarvoor gaat ACM uit van factoren die bepalend zijn voor investeringen die commerciële partijen doen in het 
gebruikelijke economische verkeer (zoals bijvoorbeeld de risicovrije rente). Deze factoren zijn voor GTS in 
beginsel anders (doorgaans minder risicovol) dan in de commerciële sector en daar wordt dan ook rekening mee 
gehouden. Voor meer informatie wordt verwezen naar de methodebesluiten van ACM. 

48

154772 joustra NOGEPA Openbaar, met naam Tariefregulering 3 3.8.3, derde lid, 
onderdeel b

NOGEPA geeft aan dat het verrekenen van in vorige jaren 
verkeerd vastgestelde tarieven in toekomstige tarieven een 
vorm van kruissubsidiëring is die voorkomen moet worden. Te 
veel betaalde tarieven moeten in beginsel terugbetaald worden 
aan degene die teveel heeft betaald.

Nee De partijen bij wie verkeerde tarieven in rekening zijn gebracht, zijn dezelfde partijen die daarvoor vervolgens 
gecompenseerd worden in een volgend jaar. Er is daarom geen sprake van kruissubsidiëring.

48

154772 joustra NOGEPA Openbaar, met naam Systeem op zee 3 3.6.1 e.v. NOGEPA constateert met tevredenheid dat het wetsontwerp 
geen belemmeringen opwerkt voor aansluiting van olie en 
gasinstallaties op het transmissiesysteem en dat de concept 
memorie van toelichting benadrukt dat nog onderzoek wordt 
gedaan naar de precieze vormgeving hiervan.

Nee Dit commentaar wordt ter kennisgeving aangenomen. 48

154772

Joustra NOGEPA Openbaar, met naam Algemeen 1 NOGEPA stelt wijziging van de naam van de wet voor, omdat de 
wet slechts ziet op enkele vormen van energie

Nee Hoewel het wetsvoorstel nu alleen voorzien in elektriciteit en gas, zullen ook andere energiedragers een rol in 
het wetsvoorstel kunnen krijgen. Naam is daarom niet gewijzigd.

48

154772 joustra NOGEPA Openbaar, met naam Tariefregulering 3 3.8.2 NOGEPA merkt op dat de verwijzing naar "artikel 6, tweede lid, 
onderdeel 11" niet logisch lijkt. 

Wet Dit is aangepast. 48

154772 joustra NOGEPA Openbaar, met naam Tariefregulering 3 3.8.3 NOGEPA stelt voor "Artikel 3.8.3 leden 2 en 3 kunnen misschien 
gecombineerd en (daarmee) vereenvoudigd worden."

Wet Het voorstel van NOGEPA is onderzocht maar wordt niet mogelijk geacht. 48

154772

JOustra NOGEPA Openbaar, met naam Algemeen 1 NOGEPA verzoekt om in het wetsvoorstel en de memorie van 
toelichting duidelijker onderscheid te maken tussen de winning 
van aardgas, waarop de Mijnbouwwet van toepassing is, en de 
productie van (groen, bio-, etc.) gas, waarop de Energiewet van 
toepassing is.

Nee Het wetsvoorstel is niet van toepassing op de winning van gas (aardgas en biogas) 48

154772

JOustra NOGEPA Openbaar, met naam Tariefregulering 3 3.8.5, vijfde lid Volgens NOGEPA is de toevoeging "waarborg dat de volledige 
kosten worden doorbetaald "een onnodige nationale kop op en 
mogelijk in strijd met Europese regels.

Wet Het desbetreffende voorschrift is geschrapt. 48
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154772

JOustra NOGEPA Openbaar, met naam Levering 2 Titel 2.2 Respondent vindt het onwenselijk om titel 2.2. van toepassing 
te laten zijn op levering van aardgas aan grootverbruikers. 
Levering van aardgas aan grootverbruikers behoeft volgens 
respondent geen aanvullende regelgeving.

Nee Zie ook MvT, par. 5.1. De Energiewet beoogt o.a. om de energiewetgeving te stroomlijnen. Het regelgevend 
kader voor de elektriciteits- en gasmarkt is in een grote mate Europees geharmoniseerd. De rechten van 
eindafnemers van elektriciteit en gas zijn op grond van Europese regelgeving niet geheel identiek, aangezien het 
vierde elektriciteitspakket (waaronder de Elektriciteitsrichtlijn) eindafnemers een aantal rechten toekent die de 
Gasrichtlijn nog niet toekent aan eindafnemers van gas. De Europese Commissie werkt momenteel aan 
voorstellen voor een nieuw Europees kader voor gas. De Europese Commissie heeft aangegeven dat het zeer 
waarschijnlijk is dat de contractuele rechten van eindafnemers ten opzichte van leveranciers gelijk aan die van 
elektriciteit zullen worden vormgegeven. Voor het overige is het nog onduidelijk hoe een nieuw Europees kader 
voor gas zal luiden. Er wordt daarom in het wetsvoorstel – met uitzondering van de contractuele rechten van 
eindafnemers ten aanzien van de leverancier – voorgesteld deze regels te implementeren conform de reikwijdte 
van de huidige Gasrichtlijn. Bij de komst van het vierde gaspakket zal het kader voor gas verder in dit 
wetsvoorstel worden geïntegreerd. 
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154773 Kreuze Vermilion 
Energy 
Netherlands 
B.V.

Openbaar, met naam Verplichting 
Gasterra een 
goed aanbod te 
doen voor inkoop 
kv-gas.

2 het vervallen van deze plicht leidt (samen met verlaging 
liquiditeit op TTF door sluiten Groningerveld) mogelijk tot 
slechtere vermarkting door KV-producenten.

Nee Het vervalen van de inkooptaak kleine velden is geregeld in een apart wetsvoorstel (Wet beëindiging gaswinning 
Groningenveld) dat naar verwachting eerder in werking treedt dan de Energiewet. Dit wetsvoorstel is 8 maart 
2021 apart geconsulteerd. In de Energiewet is rekening gehouden met dit wetsvoorstel. 

49

154776 Vermeer Nederlandse 
Vereniging 
Duurzame 
Energie (NVDE)

Openbaar, met naam structuur MvT In MvT zit geen duidelijke structuur en veel letterlijke 
herhaling. Graag meer duidelijke verwijzingen naar artikelen. 
Een suggestie is om de memorie van toelichting één op één de 
structuur van de wet te laten volgen en te verwijzen naar het 
Clean Energy Package en nationale doelstellingen.

MvT Artikelsgewijze toelichting is toegevoegd. De toelichting is daarnaast onderverdeeld in wijzigingen (deel A) een 
integrale beschrijving van een hoofdstuk (deel D). Er wordt waar relevant verwezen naar een CEP en nationale 
doelstellingen.. 

50

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam definitie 
eindafnemer

1.1 Vervang in de definitie van eindafnemer, "rechtspersoon of 
natuurlijke persoon" door 'eenieder' mhoo bv een vof.

Nee Bij de term  eindafnemer is voor een belangrijk deel aangesloten bij de Elektriciteitsrichtlijn. Een vof (vennoten) 
kwalificeert als natuurlijk persoon, en valt hiermee onder de definitie van eindafnemer. 

46

154777 Vermeer Nederlandse 
Vereniging 
Duurzame 
Energie (NVDE)

Openbaar, met naam lagere 
regelgeving

Het is noodzakelijk dat deze AMvB’s zijn uitgewerkt vóór de 
parlementaire behandeling van deze wet.

Nee Dat is inderdaad het streven. De planning is dat de lagere regelgeving geconsulteerd kan worden als het 
wetsvoorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend.  

50

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Definities 1 1.2 Daarnaast zou VEMW graag bij de toelichting op het artikel 
verduidelijkt zien dat bijbehorende aansluitingen die niet strikt 
genomen aan de definitie voldoen (zoals laadpalen in het bezit 
van het artikel 1 lid 2 en 3 bedrijf) tevens moeten worden 
meegenomen in de art. 1 lid 2 en 3 processen, t.b.v. het 
verlagen van administratieve lasten.

MvT Dit is opgenomen in de artikelsgewijze toelichting. 51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Gesloten 
systemen

3 3.8.9 VEMW pleit voor het vermijden van overtollige administratieve 
lasten voor GS-beheerders. Het is niet doelmatig om GS-
beheerders te verplichten een berekeningsmethode te 
publiceren van hetzelfde detailniveau als waartoe openbare 
netbeheerders verplicht zijn. VEMW bepleit daarom het 
behoudt van het huidige systeem, waarbij de GS-eigenaar 
vooraf de tarieven bekendmaakt en een aangeslotene het recht 
heeft de tariefberekeningsmethode door de ACM te laten 
goedkeuren. Deze huidige methode leidt tot aanzienlijk minder 
administratieve lasten dan de voorgestelde wijziging. Het 
vooraf bekendmaken van de tariefberekeningsmethode zou 
voor GS-eigenaren  leiden tot jaarlijks terugkerende 
administratieve lasten in het opstellen en bekend maken van 
tariefberekeningen. 

Nee Op geen enkel punt verplicht het voorliggend wetsvoorstel dat de berekeningsmethode van een beheerder van 
een gesloten systeem van hetzelfde detailniveau moet zijn als waartoe openbare netbeheerders verplicht zijn. 
Voor de helderheid wordt benadrukt dat de Europese wetgever, voor wat betreft de detaillering van de 
berekeningsmethoden, geen enkel onderscheid maakt tussen de berekeningsmethoden van GS-beheerders en 
openbare systeembeheerders. Wel bestaat er een verschil in de procedure: ACM hoeft deze niet van tevoren 
goed te keuren. De huidige methode, die VEMW bepleit, lijkt niet in lijn met de Europese regels. 

51

Pagina 95 van 144



ReactieID

Achternaam Bedrijfsnaam Publicatievorm? Onderwerp Wet - 
Hfd

Wet -
Artikel 
(consultatieversi
e)

Opmerking respondent (samengevat) Aanpassing? [nee], 
[wet], [MvT] of 
[wet en MvT]

Reactie EZK op opmerking respondent Nr

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Volumecorrectier
egeling energie-
intensieve 
industrie

3 3.8.2, derde lid trek volumecorrectiefactor niet in, want dit leidt tot een 
kostenstijging voor de elektro-intensieve industrie. Minister 
was nog voorstander van Vcf in Aanhangsel Handelingen II, 
2019-2020, 2209. beleidswijziging vereist toelichting.

Nee Op grond van Europese regels is de bevoegdheid voor de wetgever om regels te stellen binnen het domein van 
de tariefregulering zeer beperkt. Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de omzetting van 
de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, zaak C-718/18, Commissie/Duitsland) 
benadrukt dat de toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de berekeningsmethoden voor de tarieven 
vast te stellen, onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de 
doelen en criteria die in het Europese regelgevingskader zijn vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet 
nader invullen voor de toezichthouder, behoudens enkele specifieke situaties waarin de Europese regels daar 
ruimte voor laten. Naar aanleiding van deze uitspraak van het Hof van Justitie is gekozen om de 
volumecorrectieregeling niet op te nemen in de Energiewet (of daarop gebaseerde lagere regelgeving). Het is 
aan de toezichthouder om in de toekomst te beoordelen of een dergelijke regeling in de tariefstructuren 
(methoden en voorwaarden voor tarieven) wordt opgenomen.

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Tariefregulering 3 3.8.1 SB's kunnen op kosten van de klanten procederen. Stop dit 
door SB's hun juridische kosten niet te kunnen doen verhalen in 
de gereguleerde tarieven.

Nee In de tarieven worden alleen de efficiënte kosten van systeembeheerders verrekend. ACM stelt momenteel vast 
wat efficiënt is via een benchmark (maatstaf of internationale vergelijking). Daarbij worden geen extra 
toegestane inkomsten toegekend voor proceskosten. Het is niet juist dat SB's op kosten van aangeslotenen 
procederen.

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Gesloten 
systemen

3 3.2.2, tweede lid Bij dit artikel de ACM een taak geven om de eigenaar van een 
gesloten systeem aan te wijzen, zou GS-eigenaren significant 
schaden. VEMW vermoedt dat deze gevolgen niet zijn beoogd 
en pleit nadrukkelijk voor het weghalen van deze 
toewijzingstaak voor GS-en. Vigerende wetgeving is dat de 
netbeheerder wordt aangewezen door de neteigenaar. Deze 
huidige taakverdeling hangt samen met concernrecht. Een 
bedrijf wordt gezien als onderdeel van een concern mits het 
concern een bepaald minimum aan zeggenschap heeft. Door 
het behalen van die drempelwaarde, is fiscale consolidatie 
toegestaan. In het geval van een GS is de bevoegdheid van de 
GS-eigenaar om de GS-beheerder aan te wijzen een cruciaal 
component wat aantoont dat sprake is van een voldoende 
zeggenschap over de dochtermaatschappij om als concern te 
gelden. Als, zoals hier voorgesteld, de huidige 
aanwijzingsbevoegdheid bij de ACM wordt belegd, wordt de 
grondslag voor de fiscale consolidatie ondergraven. Daarmee 
kan de beheerder uit het concern van de eigenaar vallen, met 
enorme fiscale consequenties. Gesloten systemen worden 
behandeld als een netbeheerder-light. Dat wil zeggen, zij 
worden gelijk behandeld als openbaar netbeheerders met 
uitzondering van enkele verplichtingen. Als het Ministerie een 
dergelijk ingrijpende wijziging beoogt, moet dezelfde 
verplichting voor de openbaar netbeheerders worden 
ingevoerd.

Nee Het is helaas niet helder welke problematiek zou ontstaan op grond van deze wijziging. De aanwijzing leggen bij 
ACM heeft geen impact op de fiscale consolidatie.
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154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Gesloten 
systemen

3 3.4.2, derde lid, 
letter a.

Middels artikel 3.6.22 is artikel 3.4.2 overeenkomstig van 
toepassing op GS-en.  De verplichting tot het verwijderen van 
uitgebruik genomen leidingen is op een afgebakend terrein van 
een GS niet altijd mogelijk, i.v.m. de soms bijzondere 
omstandigheden. Leidingen kunnen bijvoorbeeld liggen onder 
toegangswegen, platformen of nabij operationele installaties 
waardoor deze (nog) niet verwijderd kunnen worden. VEMW 
pleit nadrukkelijk voor het niet opnemen van deze verplichting 
als beheertaak voor GS-en maar de andere vigerende wettelijke 
verplichtingen hierop toe te laten zien.  Ook is het verplicht 
verwijderen van gasinfrastructuur met het oog op hergebruik 
voor waterstoftransport ongewenst. Potentiële 
kapitaalvernietiging moet worden voorkomen.

Nee Uiteindelijk moeten ook deze leidingen worden verwijderd, maar dat hoeft niet onmiddellijk en vanzelfsprekend 
ook niet als dat niet veilig kan. Eventueel kan bij algemene maatregel van bestuur dit verhelderd worden, zo 
nodig. Voor de volledigheid wordt opgemerkt: als het plan is om een leiding te gebruiken voor waterstof, is dus 
geen sprake van permanente buitengebruikstelling. 

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Vrije aanleg 
aansluiting

3 3.4.9, eerste lid Overdracht om niet is voor VEMW absoluut onacceptabel. Bij 
eerdere discussie omtrent artikel 5:20 lid 2 van het Burgerlijk 
Wetboek is uitdrukkelijk afgesproken dat een aangeslotene zijn 
aansluiting, die een grote financiële waarde heeft, zelf kan 
behouden. De netbeheerder krijgt het beheer van de 
aansluiting van rechtswege, maar heeft geen gerechtvaardigde 
reden tot overname van eigendom. De hier genoemde eis tot 
eigendomsoverdracht om niet is feitelijk door het Europees 
Verdrag van de Rechten van de Mens verboden.

Nee Het kenmerkend onderscheid tussen vrije aanleg en reguliere aanleg van aansluitingen is dat voor de eerste 
geen tarief in rekening wordt gebracht en voor de tweede wel. Compensatie voor overdracht van de verbinding 
zou in feite betekenen dat de aangeslotene om niet wordt verbonden met het elektriciteitsysteem. Dit is 
vanzelfsprekend niet het beoogde doel van de vrije aanleg. 

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Invoedspecificati
es en WQA Gas

3 3.4.12 VEMW vraagt: "Ter verduidelijking, wie vormt in dit geval de 
verzoeker die de kosten dient te dragen? Bij WQA de GATE LNG-
beheerder?"

Nee De eigenaar van het gas dat getransporteerd moet worden over het net van GTS is verantwoordelijk voor de 
kosten, waarnaar in het vierde lid wordt verwezen. Dat kan in voorkomende gevallen een partij zijn die bij GATE 
gas inkoopt. 

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 scherp definitie aan om congestie te onderscheiden van 
flexibiliteit, mede door toe te voegen dat congestie een fysiek 
kenmerk heeft. "[…] voorzien in de behoefte aan fysiek 
transport […] "

Nee Invulling van definities uit het Europees-wettelijke kader is niet toegestaan. 51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 voeg toe dat congestiebeheer tijdelijk is totdat netverzwaring 
heeft plaatsgevonden.

Nee Dit volgt logischerwijs uit de definitie van "congestiebeheer". 51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Investeringsplan 3 3.4.6 In dit artikel ontbreekt een investeringsplicht voor de openbare 
netbeheerder. Volgens dit artikel bepaalt de netbeheerder 
wanneer hij wil investeren.  Een investeringsplicht is 
fundamenteel en dient te worden opgenomen in afdeling 3.4.2 
als een van de daarin nu ontbrekende  wettelijke taken. Artikel 
3.4.6 moet vervolgens naar het relevante artikel onder afdeling 
3.4.2 verwijzen. 

Nee De suggestie van VEMW dat een investeringsplicht ontbreekt, is onjuist. Deze volgt logischerwijs uit artikel 3.4.1, 
eerste lid, 3.4.5, met name het eerste en tweede lid, en artikel 3.4.6, vijfde lid (nieuwe nummering: artikelen 
3.23, 3.31, 3.32 en 3.33). 

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 De aansluiting op de Europees rechtelijke definitie is een 
verbetering. Houd hier aan vast.

Nee Dit commentaar wordt ter kennisgeving aangenomen. 51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 ondersteuning voor de wijziging van de definitie. Houd hieraan 
vast.

Nee Dit commentaar wordt ter kennisgeving aangenomen. 51
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154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Gesloten 
systemen

3 3.2.2, tweede lid VEMW zou graag verduidelijkt zien of EZK voornemens is de 
oude ontheffingen op de ‘b’ grond, zoals omschreven op de 
website van de ACM, te handhaven. Dit omvat ontheffingen 
verleend vóór 20 juli 2012. Het heeft de voorkeur van VEMW 
als deze ontheffingen waar gepast kunnen worden voortgezet 
of verlengd.

Nee Dit is geregeld in artikel 7.2.12 (nieuwe nummering: 7.33). Na afloop van ontheffingen kan een nieuwe 
ontheffing worden aangevraagd

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Infrastructuurgro
ep

3 3.3.10 e.v. VEMW steunt het beoordelingkader van ACM over 
nevenactiviteiten. Breng artikelen van de Energiewet daarmee 
in overeenstemming.

Nee Het belang van concurrentieverstoring door aan systeembeheerders gelieerde ondernemingen wordt 
onderkend. Vandaar dat in dit wetsvoorstel, net als in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet een limitatieve set 
toegestane activiteiten en handelingen wordt opgesomd voor deze ondernemingen. Met deze afbakening van 
de activiteiten van infrastructuurbedrijven waarmee systeembeheerders in een groep zitten is er enerzijds oog 
voor synergievoordelen en het nuttig hergebruik van kennis en ervaring en anderzijds voor het belang dat 
marktpartijen hebben bij een duidelijke en beperkte rol voor infrastructuurbedrijven.

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Aansluittaak gas 3 3.4.10, lid 2, 
letter a.

Een aangeslotene met minder dan 20 mln m3 afname moet 
zich melden bij de DSB en niet bij de TSB.Dit is een hoge 
drempelwaarde. VEMW plaatst daarnaast vraagtekens bij de 
vaststelling dat een druk van minder dan 8 bar volstaat. Dit 
komt de doelmatigheid (en maatwerk) vermoedelijk niet ten 
goed

Nee In het ontwerpwetsvoorstel wordt geen eis gesteld ten aanzien van de afname van gas maar een capaciteitseis 
van de aansluiting .  De begrenzing is in overleg met GTS en ACM tot stand gekomen. En wordt geacht ook bij te 
dragen aan een doelmatige ontwikkeling van de gasinfrastructuur. 

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Transporttaak 
elektriciteit

3 3.4.14 Neem "interruptible capacity" op in de Energiewet. Nee De grondslag voor het aanbieden van onderbreekbare transportcapaciteit is wettelijk vastgelegd. Er is echter 
bewust voor gekozen om de  invulling van deze dienst nader uit te werken in methoden en voorwaarden. Het 
betreft immers gedetailleerde en technische voorschriften die invulling zijn van de methoden en voorwaarden 
voor de transportdienst en daarmee binnen de bevoegdheid vallen van ACM. 

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Transporttaak 
elektriciteit

3 3.4.14 Regel UIOLI in wet, niet in AMvB Nee De grondslag voor 'UIOLI' is wettelijk vastgelegd. Er is echter bewust voor gekozen om de omstandigheden 
waaronder dit kan vast te leggen bij algemene maatregel van bestuur. 

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Congestie & 
Flexibiliteit

3 3.4.15 VEMW bepleit een vaststelling bij dit artikel van het 
onderscheid tussen congestiebeheer ter overbrugging van een 
netverzwaring. Ten overvloede; de bij dit artikel geregelde 
onderwerpen hoeven niet bij een AMvB te worden geregeld en 
kunnen beter bij de huidige codesystematiek worden geregeld.

Nee Een dergelijk onderscheid kan bij algemene maatregel van bestuur worden uitgewerkt of in de methoden en 
voorwaarden. 

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Beheer- en 
ontwikkeltaak

3 3.4.2, vijfde lid De hier genoemde taken die worden voorgesteld bij AMvB te 
regelen, zijn te veelomvattend. Deze uitwerking dient in de wet 
te worden gespecificeerd zoals ook nu het geval is. 

Nee Dit is onjuist. Uitwerking van de beheer- en ontwikkeltaak is nu niet bij wet geregeld. 51
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154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Investeringsplan 3 3.4.7 Dit artikel borgt in zijn huidige vorm effectieve inspraak door 
belanghebbenden onvoldoende. Aan de inbreng door 
belanghebbenden moet dwingende acties door de 
netbeheerder worden gebonden, zoals het kenbaar maken 
welke wijzigingen een netbeheerder aan het IP heeft 
aangebracht of het verklaren waarom het IP ondanks een 
zienswijze ongewijzigd blijft.

Daarnaast wordt in de krachtens dit artikel opgestelde AMvB 
een groot aantal zwaarwegende zaken geregeld, bijvoorbeeld 
de uitwerking van de consultatieprocedure onder letter f. 
Gezien het belang van de bij deze AMvB genoemde zaken, is 
een zware voorhangprocedure met effectieve inbreng vanuit 
het Parlement noodzakelijk. Een formele inwerkingtredingswet 
is hierbij gerechtvaardigd.
Voldoende en tijdige netwerkinvesteringen zijn een 
voorwaarde voor effectieve markttoegang voor aangeslotenen.  

Nee Inspraak is extra geborgd via een aanpassing van het vierde lid van artikel 3.4.6. (nieuwe nummering: 3.32). 
Bovendien ziet ACM er op toe dat systeembeheerders voldoende rekening houden met de input van 
belanghebbenden. Een voorhangprocedure voor de wijze waarop en bij wie een investeringsplan wordt 
geconsulteerd wordt passend geacht voor voorhang: het betreft vooral procedures. De belangrijkste 
uitgangspunten zijn opgesomd in de wetsartikelen 3.4.6 t/m 3.4.7 (nieuwe nummering: 3.32 en 3.33).  Dit is nu 
op grond van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet op eenzelfde manier geregeld.

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Aansluittermijne
n

3 3.4.8 Neem duidelijke aansluittermijnen op zoals in paragraaf 6.3 van 
Netcode stond tussen 13-6-2018 en 1-10-2018.

Nee Op grond van recente procedures bij het Europees Hof van Justitie en voortschrijdend inzicht ten aanzien van het 
Europees-wettelijk kader is duidelijk geworden dat het vastleggen van (gedifferentieerde) aansluittermijnen 
voor aansluiting op een gas- of elektriciteitssysteem een onafhankelijke bevoegdheid is van de toezichthouder. 
In tegenstelling tot de ontwerpversie van dit wetsvoorstel, zullen de aansluittermijnen zullen daarom worden 
uitgewerkt in zogenaamde methoden en voorwaarden die ACM onder andere goedkeurt op grond van artikel 
5.1.9 (nieuwe nummering: 3.118).

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Aansluittermijne
n

3 3.4.8,
3.4.10

Het is onduidelijk wat mag gelden als een redelijke termijn; de 
uitwerking hiervan in een AMvB zal daarom de nodige 
aandacht vereisen van ook de representatieve organisaties. 
(Toekomstig) Aangeslotenen zijn aangewezen op de wetgeving 
voor effectieve markttoegang.

Nee Op grond van recente procedures bij het Europees Hof van Justitie en voortschrijdend inzicht ten aanzien van het 
Europees-wettelijk kader is duidelijk geworden dat het vastleggen van (gedifferentieerde) aansluittermijnen 
voor aansluiting op een gas- of elektriciteitssysteem een onafhankelijke bevoegdheid is van de toezichthouder. 
In tegenstelling tot de ontwerpversie van dit wetsvoorstel, zullen de aansluittermijnen zullen daarom worden 
uitgewerkt in zogenaamde methoden en voorwaarden die ACM onder andere goedkeurt op grond van artikel 
5.1.9 (nieuwe nummering: 3.118).

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam ATO 3 3.5.1 De regeling ‘redelijke voorwaarden’ (ex artikel 26a E-wet en 
artikel 14 Gaswet) ontbreekt. De standaard aansluit- en 
transportovereenkomst is gebaseerd op deze regeling. VEMW 
pleit voor overnemen van de huidige regeling in de nieuwe 
Energiewet.

Nee Deze regeling ontbreekt niet. In artikel 3.5.1 (nieuwe nummering: 3.24) is het volgende geregeld: "Een 
transmissie- of distributiesysteembeheerder handelt bij de uitoefening van zijn taken en verplichtingen redelijk, 
transparant en niet discriminerend." Aanvullende methoden en voorwaarden worden geregeld via artikel 5.1.9 
(nieuwe nummering: 3.116). 

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam ATO 3 3.5.16 De ATO-definiëring ontbreekt. GTS kent geen ATO maar een AO 
(aansluiting) +TSC (transport).

Nee In artikel 3.5.16 (nieuwe nummering: 3.123) wordt verwezen naar "een" overeenkomst. Dan kan ook uitsluitend 
een aansluitovereenkomst als bedoeld in artikel 3.4.11 (nieuwe nummering: 3.40).

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Informatieverstre
kking

3 3.5.6, eerste lid. Dit artikel vereist aanzienlijke specificering en is momenteel 
incompleet. Aan dit artikel moeten vier zaken worden 
toegevoegd. Ten eerste, termijnen waarbinnen informatie 
moet worden verstrekt (zowel aanvang als einde termijn). Ten 
tweede, aangeslotenen moeten het recht hebben op verzoek 
informatie te ontvangen m.b.t. netconfiguratie en 
netbelasting(en). Deze informatie moet niet nodeloos worden 
afgeschermd als zijnde vertrouwelijk. Ten derde, de informatie 
moet kosteloos worden verstrekt. Dit voorkomt belemmering 
van toegang tot de informatie, bijvoorbeeld middels 
kostenverhoging. Ten vierde, de informatie mag niet te 
algemeen geformuleerd zijn, en moet begrijpelijk worden 
aangeleverd.

Nee Dit kan geregeld worden in de ministeriële regeling die op grond van dit artikel vastgesteld kan worden en deze 
suggesties zullen betrokken worden bij de voorbereiding van deze ministeriële regeling. 
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154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Gesloten 
systemen

3 3.6.22  Het niet uitzonderen van de verplichting tot het openbaar 
aanbesteden van de netverliezen, leidt tot twee 
aanbestedingsprocedures: één aanbestedingsprocedure voor 
de inkoop van elektriciteit door de GS-beheerder voor zijn 
eigen verbruik (gebaseerd op volume, afname profiel, soorten 
contracten en bijbehorende contracttermijnen), en één 
afzonderlijke openbare aanbesteding voor de GS-netverliezen 
(met een afwijkend profiel, volume en achteraf verrekening en 
allocatie van de werkelijke netverliezen naar de 
transporttarieven). Dit leidt de facto tot een onwerkbaar en 
ondoelmatig beheer van een GS. Een ontheffing van deze 
verplichting vermijdt de introductie van administratieve lasten. 
Artikel 38, lid 2, letter a van Richtlijn (EU) 2019/944, geeft 
lidstaten de mogelijkheid GS-en te ontheffen van de 
verplichting om systeemverliezen aan te besteden. VEMW pleit 
nadrukkelijk voor het opnemen van deze 
ontheffingsmogelijkheden in de wet. 

Nee Het is niet helder op grond van welk voorschrift VEMW concludeert dat gesloten systeembeheerders een taak 
hebben tot inkoop van systeemverliezen. Deze taak is niet opgenomen in artikel 3.6.22 (nieuwe nummering: 
3.103), welke limitatief de taken en verplichtingen voor gesloten systeembeheerders omschrijft. 

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Gesloten 
systemen

3 3.6.22 In art. 38, tweede lid, sub d en e, van RL 2019/944 staat de 
mogelijkheid om een ontheffing te geven aan gesloten 
systeembeheerders voor wat betreft de laadvoorzieningen en 
opslag. Neem die op.

Nee Het verzoek van VEMW is incoherent. In de Energiewet is de GS-beheerder geen speciës van een 
distributiesysteembeheerder, en zijn artikelen (zowel taken als verboden) afzonderlijk van toepassing verklaard 
op GS-beheerders via artikel 3.6.22 (nieuwe nummering: 3.103). Het verbod op activiteiten rond 
laadvoorzieningen en opslag is niet van toepassing op gesloten systeembeheerders. VEMW vraagt dus om 
ontheffing van een verbod dat niet bestaat. Dit is onmogelijk (en onnodig).

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Gesloten 
systemen

3 3.6.23 VEMW is verheugd met deze wijziging en ondersteunt deze 
aanpassing van de aansluittaak voor GS-en nadrukkelijk.

Nee Deze reactie wordt ter kennisgeving aangenomen. 51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Tarievenstructuu
r

3 3.8.2 VEMW pleit voor het herzien van de huidige tarievenstructuur 
voor MS/HS-aangeslotenen gebaseerd op de 
kWMax/kWcontract tariefdragers. Uit verschillende studies 
over de afgelopen jaren is gebleken dat de huidige 
tariefstructuur een barrière vormt voor de inzet van flexibele 
vraag door grootverbruikers.

Nee In dit wetsvoorstel is gekozen om de structuur van de tarieven van systeembeheerders niet op wettelijk niveau 
vast te leggen maar in een algemene maatregel van bestuur die op grond van artikel 3.8.2 (nieuwe nummering: 
3.106), derde lid, kan worden vastgesteld. Deze reactie raakt dus de inhoud van deze nog op te stellen algemene 
maatregel van bestuur. Deze ligt op dit moment niet ter consultatie voor. Dit commentaar wordt te zijner tijd bij 
de voorbereiding van de lagere regelgeving betrokken. 

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Tarievenstructuu
r

3 3.8.2, derde lid Houdt rekening met het capaciteitstarief bij multisites. Schaf 
het capaciteitstarief hier niet te gemakkelijk af. 

Nee Kleine aansluitingen van multisites zijn ook kleine aansluitingen en in beginsel geldt een afstap van het 
capaciteitstarief dus ook voor kleine aansluitingen van multisites. Dit wordt echter verder uitgewerkt in de 
methoden en voorwaarden.

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Overig 3 nvt. Sta aangeslotenen toe zelf net te bouwen als 
transportcapaciteit wordt geweigerd. Beheer wordt hierna 
overgedragen aan de systeembeheerder. Dit is een extra 
prikkel voor netbeheerders om sneller markttoegang te 
verlenen. 

Nee Het uitgangspunt is en blijft dat systeembeheerders een monopolie hebben op aanleg, uitbreiding en onderhoud 
van systemen. Prikkels voor netbeheerders om het maximale te doen om markttoegang te verlenen worden op 
andere manieren in dit wetsvoorstel geregeld. Naar aanleiding van de motie van Kamerlid Boucke van 9 
november 2021, inzake het zogenaamde "right to challenge", zal EZK deze mogelijkheid wel nader onderzoeken.

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam ATO Sta niet toe dat SB's in aansluitcontract opnemen niet 
aansprakelijk te zijn voor het missen van 18-weken-termijn. 

Nee Vooropgesteld: het is niet toegestaan om contractueel af te wijken van een dwingend wettelijk voorschrift. In dit 
wetsvoorstel is de 18-wekentermijn niet langer opgenomen. Redelijke termijnen voor aansluiting worden 
vastgelegd in methoden en voorwaarden die ACM vaststelt. Daar mag een systeembeheerder vervolgens niet 
van afwijken.

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Aansluittaak 
elektriciteit

3 3.4.8 Maak een recht op aansluiting op het dichtstbijzijnde, technisch 
geschikte punt tot 10 MVA. Indien op dit punt geen 
transportcapaciteit beschikbaar is, zal de netbeheerder 
netverzwaringen moeten doorvoeren en voor de uitvoering 
daarvan enige tijd krijgen. Dit biedt aanzienlijk meer 
rechtszekerheid dan het onverwijld opschorten van het 
aansluitrecht zolang de netbeheerder er niet in slaagt 
voldoende transportcapaciteit te creëren.

Nee Een dergelijk recht is vastgelegd. Dit is een beschrijving van de werking van de aansluit- en transporttaak in het 
voorliggend wetsvoorstel. Het enige verschil is dat het recht op aansluiting afhankelijk is gemaakt van de 
beschikbaarheid van transportcapaciteit. Dit heeft geen effect op de rechtszekerheid, aangezien het hebben van 
een aansluiting de facto geen recht behoort te geven tot transportcapaciteit. 
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154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Aansluittaak 
elektriciteit

3 3.4.8 Iedereen moet de facto  markttoegang hebben, niets slechts de 
iure (vgl. Citiworks-arrest). Voorgestelde relativering van het 
aansluitrecht is slecht voor investeringsklimaat als het 
Europeesrechtelijk al mag.

Nee Het aansluitrecht is onverkort van kracht in dit wetsvoorstel. In aanvulling daarop, en in tegenstelling tot het 
huidig wettelijk kader, wordt echter helder gemaakt onder welke omstandigheden het gerechtvaardigd kan zijn 
dat een systeembeheerder een marktpartij tijdelijk geen aansluiting of geen transportcapaciteit aanbiedt. Er is 
daarom sprake van minder markttoegang, noch de jure noch de facto.

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Aansluittaak 
elektriciteit

3 3.4.8 Behoud recht op maatwerkafspraken voor aansluiting 
(bepaalde rail, achter specifieke trafo). Dit staat nu in 2.3.3a 
van de Tarievencode.

Nee Dit moet geregeld worden in de methoden en voorwaarden, niet in het voorliggende wetsvoorstel. 51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 neem op dat een overdrachtspunt een fysiek punt is. Nee In het wetsvoorstel is bepaald dat de locatie van het overdrachtspunt wordt vastgesteld door de 
systeembeheerder. De systeembeheerder kan bepalen dat het overdrachtspunt een fysiek punt is, als dat 
wenselijk is. 

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam terughoudendhei
d ACM bij 
handhaving

Als mogelijk moet de energiewet terughoudendheid van ACM 
bij handhaving beperken. De SB's moeten altijd de hete adem 
van ACM in hun nek voelen.

Nee ACM is een onafhankelijke toezichthouder verantwoordelijk voor de handhaving van het wetsvoorstel. Het is aan 
ACM om te bepalen hoe zij haar taken uitoefent. 

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Transporttaak 
elektriciteit

3 3.4.14 De hier genoemde AMvB moet onderhavig zijn aan een zware 
voorhangprocedure, zoals in het verleden is geweest het 
Kamerstuk 26303.VEMW gaat in bredere zin in op dit artikel in 
het algemene deel van deze zienswijze.

Nee Er is geen aanleiding om voor dit artikel een zware voorhangprocedure voor te schrijven. 51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam N-1 3 Artikel 3.4.3 De hier voorgestelde wetstekst houdt geen rekening met de 
zorgen die de ACM heeft geuit in de gepubliceerde uitvoerings- 
en handhaafbaarheidstoets aangaande het besluit 
uitvalsituaties hoogspanningsnet. Nadere, handhaafbare 
definities van betrouwbaarheid en veiligheid moeten worden 
uitgewerkt bij de Energiewet. De hier genoemde regeling dient 
aan de in die uitgewerkte normen te voldoen. VEMW acht het 
bovendien kwalijk dat de genoemde UHT pas op 22-01-2021 is 
gepubliceerd, terwijl de uitkomst hiervan reeds mei 2020 
bekend was. VEMW benadrukt dat voor de hier gekozen 
methode – het loslaten van de storingsreserve – zeer zware 
voorhang dient te gelden. Dit gaat om fundamentele 
onderwerpen die de betrouwbaarheid van het gehele 
Nederlands elektriciteitssysteem zullen raken. Bij de in dit 
artikel voorgestelde methode prevaleert kostenbesparing 
boven het belang van betrouwbaarheid. 

Nee De AMvB n-1 zal op korte termijn geëvalueerd worden. Bij deze evaluatie zullen we deze opmerkingen 
meenemen. 

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam bevoegdheden 
lagere overheden 
bij aanleg grote 
energie-
infrastructuur.

Leg bevoegdheden bij aanleg grote energie-infrastructuur bij 
het Rijk

Nee Er is juist voor flexibiliteit gekozen. Per project kan worden gekeken door welke overheid dit het beste kan 
worden opgepakt. 

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam tijdelijke taken Voorkom bij een eventuele tijdelijke taak voor SB's met 
waterstof dat kosten bij gasklanten terecht komen. Tijdelijke 
taak mag private bedrijven niet beconcurreren, dus alleen bij 
marktfalen. Nee investeringsplicht op bij eventuele winst uit 
tijdelijke taak, om winstbejag bij SB te voorkomen.

Nee De mogelijkheid voor een pilotproject in de gebouwde omgeving wordt middels een wijziging van de Gaswet 
vooruitlopend op dit wetsvoorstel gedaan. Deze opmerking zal bij deze wijziging betrokken worden. 
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154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Systeem op zee 3 Artikel 3.6.2 Hierbij ontbreken volledig de kaders voor de bekostiging van 
het net op zee. Deze onzekerheid kan grote impact hebben op 
grootverbruikers, meer specifiek de elektrificatie van hun 
verbruiksprocessen. Onder letter f dient daarnaast de rol van 
systeemintegratie te worden meegenomen in het 
ontwikkelkader. Aanlanding van Wind op Zee aan de kust in 
combinatie met elektrificatie of elektrolyse plannen aan de kust 
vormt hier een belangrijke schakel; zekerheid daarover 
faciliteert de elektrificatie van grootverbruikers.

Nee In de toelichting op de wet bij de internetconsultatie is aangegeven dat dit onderdeel van de wetgeving nog in 
ontwikkeling was. Dit onderdeel is inmiddels toegevoegd. Deze opmerking is meegenomen in de uitwerking.

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Systeem op zee 3 Artikel 3.6.6 Dit artikel vereist zorgvuldige onderbouwing. Het op kosten van 
verbruikers vergoeden van gevolgschade reikt zeer ver. VEMW 
vermoedt dat deze regeling discrimineert tussen verschillende 
soorten aangeslotenen. Daarnaast is volstrekt onduidelijk 
waarom verbruikers deze kosten dienen te dragen.

Nee Dit voorschrift is beleidsneutraal overgenomen uit de Elektriciteitswet 1998. Er is bij het aanbieden van het 
wetsvoorstel Tijdig Realiseren Doelstellingen Energievoorziening bewust een keuze gemaakt om in 
uitzonderlijke situaties de kosten van ontstane schade te socialiseren over gebruikers van het 
elektriciteitssysteem. 

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam aansluiting bij 
termijnen van 
belastingboekho
uding 

2 2.2.26 steun voor de eenduidige aansluiting bij termijnen in 
belastingboekhouding in het eerste lid van dit artikel.

Nee De ERL (artikel 64)  schrijft een termijn van ten minste 5 jaar voor. 51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Aansluittaak 
elektriciteit

3 3.4.8 VEMW gaat in bredere zin in op dit artikel in het algemene deel 
van deze zienswijze.

Wet en MvT De individuele punten in dit algemene deel zijn afzonderlijk behandeld in dit document. 51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Vrije aanleg 
aansluiting

3 3.4.9 De kosten voor het aanvragen van een dergelijke aansluiting 
zijn gebaseerd op voorcalculatorische projectkosten. In deze 
kosten wordt geen rekening gehouden met mogelijke 
efficiëntere oplossingen. 
Het recht op openbare aanbesteding moet niet worden beperkt 
tot 10 MVA. Oorspronkelijk gold dit recht vanaf 1 MVA. 2 MVA 
is de grens waarop een verzoekende partij op een MS-D net 
wordt aangesloten. Bij een gevraagde capaciteit groter dan 2 
MVA wordt men altijd verbonden met een 
transformatorstation. Door deze MVA-grens te verlagen naar 2 
MVA heeft de verzoekende partij een marktgebaseerd 
alternatief wanneer het aanbod van de netbeheerder 
significant duurder is of uitvoering significant langer duurt. Een 
randvoorwaarde is dat wanneer een aangeslotene erin slaagt 
een aansluiting goedkoper te realiseren, de aangeslotene het 
kostenvoordeel moet kunnen behouden. Op deze wijze vormt 
het aanbestedingsrecht van de aangeslotene een 
efficiëntieprikkel voor de netbeheerder. Hierbij is belangrijk dat 
de netbeheerder niet tot in overmatig detail de eigenschappen 
van de aansluiting voorschrijft, wat eventuele 
efficiëntiewinsten teniet kan doen. Voor het systeem zijn enkel 
de functionaliteits- en veiligheidsvereisten relevant. Daarom 
pleit VEMW voor het opnemen in dit artikel van een absoluut 
recht op openbare aanbesteding vanaf 2 MVA (of 3x80A) en het 
absoluut geformuleerde recht op een gereguleerde, 
kostendekkende maatwerkaansluiting vanaf 2 MVA (of 3x80A). 
De mogelijkheid van aangeslotenen om de 
aansluitingswerkzaamheden uit te besteden is een essentieel 
recht wat de netbeheerder tot efficiëntie prikkelt en de 
aangeslotene een alternatief biedt als de netbeheerder niet 
prijsefficiënt werkt.

Wet De ervaringen met vrije aanleg van aansluitingen in het elektriciteitsdomein zijn beperkt maar niet 
onverminderd positief. Tegelijkertijd kan niet worden uitgesloten dat de vrije aanleg van aansluitingen mogelijk 
een bijdrage kan leveren aan de versnelde uitrol van infrastructuur en een financieel interessant alternatief is 
voor specifieke marktpartijen. Op korte termijn kan dit vraagstuk echter niet volledig worden uitgewerkt en het 
artikel uit het ontwerpvoorstel wordt daarom (grotendeels) ongewijzigd gehandhaafd. Het Ministerie beziet 
tegelijkertijd hoe dit onderwerp in een later stadium alsnog de nodige aandacht kan krijgen. Daarvoor wordt 
naar mogelijkheden gekeken zowel binnen als buiten het wetgevingstraject van de Energiewet. In de 
voorliggende versie is niettemin wel het "vrij verwijderen" toegevoegd aan het voorschrift. 
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154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Vrije aanleg 
aansluiting

3 3.4.9 Sta wijziging van beveiligingsvoorzieningen slecht in overleg 
toe. Deze mogen niet eenzijdig worden aangepast.

Wet De ervaringen met vrije aanleg van aansluitingen in het elektriciteitsdomein zijn beperkt maar niet 
onverminderd positief. Tegelijkertijd kan niet worden uitgesloten dat de vrije aanleg van aansluitingen mogelijk 
een bijdrage kan leveren aan de versnelde uitrol van infrastructuur en een financieel interessant alternatief is 
voor specifieke marktpartijen. Op korte termijn kan dit vraagstuk echter niet volledig worden uitgewerkt en het 
artikel uit het ontwerpvoorstel wordt daarom (grotendeels) ongewijzigd gehandhaafd. Het Ministerie beziet 
tegelijkertijd hoe dit onderwerp in een later stadium alsnog de nodige aandacht kan krijgen. Daarvoor wordt 
naar mogelijkheden gekeken zowel binnen als buiten het wetgevingstraject van de Energiewet. In de 
voorliggende versie is niettemin wel het "vrij verwijderen" toegevoegd aan het voorschrift. 
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154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Vrije aanleg 
aansluiting

3 3.4.9, eerste lid VEMW pleit ervoor deze zinsnede te laten vervallen. Uit 
praktijkervaring blijkt dat netbeheerders veelal tot in detail 
willen voorschrijven hoe aansluitingen moeten worden 
gerealiseerd en daarmee kostenvoordeel van beoogde 
openbare aanbesteding wegneemt. VEMW pleit ervoor in 
plaats van deze zinsnede de huidige regeling (artikel 16c lid 4 E-
wet) te handhaven, waarbij de netbeheerder uitsluitend 
toestemming tot aansluiting mag weigeren als de veiligheid of 
betrouwbaarheid van het net rechtstreeks in gevaar komt.

Wet De ervaringen met vrije aanleg van aansluitingen in het elektriciteitsdomein zijn beperkt maar niet 
onverminderd positief. Tegelijkertijd kan niet worden uitgesloten dat de vrije aanleg van aansluitingen mogelijk 
een bijdrage kan leveren aan de versnelde uitrol van infrastructuur en een financieel interessant alternatief is 
voor specifieke marktpartijen. Op korte termijn kan dit vraagstuk echter niet volledig worden uitgewerkt en het 
artikel uit het ontwerpvoorstel wordt daarom (grotendeels) ongewijzigd gehandhaafd. Het Ministerie beziet 
tegelijkertijd hoe dit onderwerp in een later stadium alsnog de nodige aandacht kan krijgen. Daarvoor wordt 
naar mogelijkheden gekeken zowel binnen als buiten het wetgevingstraject van de Energiewet. In de 
voorliggende versie is niettemin wel het "vrij verwijderen" toegevoegd aan het voorschrift. 

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Vrije aanleg 
aansluiting

3 3.4.9, lid 1: De mogelijkheid tot openbare aanbesteding wordt aanzienlijk 
ingeperkt tot het enkel realiseren van de aansluiting. Openbare 
aanbesteding moet zien op alle aansluitwerkzaamheden 
(realiseren, wijzigen, repareren, onderhouden, vervangen en 
verwijderen).

Wet De ervaringen met vrije aanleg van aansluitingen in het elektriciteitsdomein zijn beperkt maar niet 
onverminderd positief. Tegelijkertijd kan niet worden uitgesloten dat de vrije aanleg van aansluitingen mogelijk 
een bijdrage kan leveren aan de versnelde uitrol van infrastructuur en een financieel interessant alternatief is 
voor specifieke marktpartijen. Op korte termijn kan dit vraagstuk echter niet volledig worden uitgewerkt en het 
artikel uit het ontwerpvoorstel wordt daarom (grotendeels) ongewijzigd gehandhaafd. Het Ministerie beziet 
tegelijkertijd hoe dit onderwerp in een later stadium alsnog de nodige aandacht kan krijgen. Daarvoor wordt 
naar mogelijkheden gekeken zowel binnen als buiten het wetgevingstraject van de Energiewet. In de 
voorliggende versie is niettemin wel het "vrij verwijderen" toegevoegd aan het voorschrift. 

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Gesloten 
systemen

3 3.2.6 art 15, eerste lid, sub a van de elektriciteitswet 1998 en 38, 
eerste lid, sub a van de RL 2019/944 vereisen niet dat alle 
aangesloten installaties technische geïntegreerd zijn, dus er is 
meer ontheffing mogelijk (voor innovatieve projecten) op GS-
en dan nu in het wetsvoorstel staat.

Wet Het is inderdaad niet noodzakelijk dat alle  aangeslotenen op deze wijze zijn geïntegreerd. De bewoording "de", 
in het eerste lid, onderdeel c is geschrapt waarmee helder is dat om "aangeslotenen", en niet "de 
aangeslotenen" gaat. Dit sluit het meest aan bij de tekst van de Richtlijn. 

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 De opname van 'feitelijk' in de definitie van aangeslotene is een 
verbetering. Houd hier aan vast.

Wet Definitie van huishoudelijk eindafnemer is aangepast (onderdeel 1). Overige onderdelen zijn niet overgenomen. 
In het wetsvoorstel zijn de rechten van huishoudelijke eindafnemers en micro-ondernemingen gelijk. 

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Definities 1 1.2 VEMW geeft aan:  "Dit artikel vervangt huidig artikel 1 lid 2 en 3 
van de Elektriciteitswet. Met deze wijziging is de categorie heel 
erg beperkt geworden. Voor VEMW is onnavolgbaar waarom 
hiervoor is gekozen."

Wet Artikel 1.2 in de consultatieversie van wetsvoorstel beoogde niet het huidige artikel 1, tweede en derde lid van 
de Elektriciteitswet 1998 te vervangen. Er was afgezien van een centrale definitie van maatschappelijke 
multisites. Hier is in de nieuwe versie van het wetsvoorstel op teruggekomen en de voorschriften zijn in lijn met 
dit commentaar aangepast.

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Congestie & 
Flexibiliteit

3 3.4.2, tweede lid Deze taak is te zwak geformuleerd en VEMW pleit ervoor hier 
een verplichting van te maken. Daarbij dienen ook de 
voorwaarden te worden uiteengezet waaronder uitvoering 
wordt gegeven aan de gemaakte keuze. Dit artikel is een 
herhaling van artikel 3.4.15, lid 3. Dat artikel dient eveneens 
van uitvoeringsvoorwaarden te worden voorzien. Ook dient het 
onderscheid tussen congestiebeheer en flexibiliteit ter 
voorkoming van verzwaren van netten te worden 
gespecificeerd. Congestiebeheer vindt altijd tijdelijk plaats ter 
overbrugging van een verzwaringsperiode. 

Wet Het voorschrift is aangepast en dwingender geformuleerd. Voor de voorwaardelijke inkadering van de uitvoering 
van de taak, geschreven in het tweede lid, wordt verwezen naar artikel 3.4.15 (nieuwe nummering: 3.44), de op 
grond daarvan op te stellen regels bij AMvB, én eventuele methoden en voorwaarden vast te stellen door ACM. 
Voorts; het onderscheid tussen congestiebeheer en inkoop van elektriciteits- en vermogensdiensten valt niet 
scherp te maken en het onderscheid dat VEMW hiervoor suggereert, wordt niet herkend. 

51
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154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Directe lijn 3 3.2.8, eerste lid. Hierbij ontbreekt de verwijzing naar hulpmiddelen. Deze 
verwijzing is wel opgenomen in de definitie, maar ontbreekt in 
het artikel zelf.

Wet Het artikel is aangepast. 51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam taakverdeling 
ACM-politiek bij 
vaststelling codes

5.1 en 5.2 voor bescherming tegen monopolistische SB's is een voldoende 
uitgeruste onafhankelijke toezichthouder cruciaal.

Nee eens 51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam MR gaskwaliteit 2.4.1 Maak van de MR gaskwaliteit een AMvB met voorhang. Nee De MR gaskwaliteit bevat technische specificaties. Deze horen op MR-niveau, niet op AmvB-niveau gesteld te 
worden. Voorhang is de afgelopen jaren niet nodig gebleken.

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam vervanging codes 
door AmvB's en 
MR-en

tegen afzwakking van rechtsbescherming en politisering van 
huidige codebepalingen. Er is niets mis met het huidige 
systeem.

Nee Er is geen afzwakking van rechtsbescherming. De vermeende politisering van codebepalingen bestaat uit de 
verplaatsing van regels van codes naar MR. Dit blijkt vrijwel beperkt te blijven tot het datastelsel.

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Regels in codes 
niet naar AMvB 
verplaatsen.

Regel zaken die nu in codes staan niet bij AMvB, omdat dan 
alleen civiel procederen mogelijk is.

Nee De verplaatsing van regels van codes naar MR of AMvB blijkt vrijwel beperkt te blijven tot het datastelsel. 51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Codes 5.1.10 behoud huidige technische codes. Vervang deze niet (zonder 
onderbouwing) door besluiten of ministeriële regelingen.

Nee De verplaatsing van regels van codes naar MR of AMvB blijkt vrijwel beperkt te blijven tot het meet- en 
datastelsel.

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam cassaatie na CBb-
uitspraak

Er is risico op het onbedoeld meebewegen van de rechterlijke 
macht met het belang van de overheid, en daarmee met SB's, 
cf. afdeling bestuursrechtspraak van RvS (genoemd in 
'Ongekend onrecht' over toeslagen kinderopvang). Dit risico is 
bij CBb aanwezig. Daarom is cassatie bij HR wenselijk na 
uitspraak CBb.

Nee De rechtsbeschermingsmogelijkheden om tegen een besluit in beroep te gaan, zijn vastgelegd in andere 
wetgeving dan de Energiewet. 

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam behoud 
meetinrichting 
bij overstap MVP

2.6.11 Zorg dat de meetinrichting zelf behouden kan blijven bij 
overstap op een andere MVP (ook bij faillissement). Vervanging 
van meters is kapitaalvernietiging.

Nee Dit is een bekend vraagstuk, wat in de consultatieversie van de MvT (p. 121) ook aan de orde is gekomen. De 
meetinrichtingen (op de commerciële metermarkt) zijn in beginsel eigendom van de meetbedrijven en vallen bij 
een faillissement onder de curator. Het 'behouden van de meetinrichting' zoals voorgesteld conflicteert dan met 
het faillissementsrecht. Overigens staat het aangeslotenen met een grote aansluiting vrij om met hun 
meetbedrijf afspraken te maken over eigendom i.p.v. bruikleen/huur.  

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam MLOEA rechten 
eindafnemers tav 
leveren

2 2.1.1 VEMW stelt: wijk niet af van NcE art. 2.5. maak geen beleid, in 
plaats van de totstandkoming van regels in overleg met de 
sector te borgen.

Nee De artikelen inzake MLOEA volgen uit de ERL (2019/944) die deze verplichting bij de lidstaten legt (o.a. artikel 4 
ERL).

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam uitzondering 
gesloten systeem

2 2.2.15 in tweede lid, letter d, staat een typfout (gesloten 
distributiesysteem in plaats van gesloten systeem).

Wet Is aangepast 51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam levering op vele 
aansluiting met 
meerdere 
portfolio's.

2 2.2.24 herformuleer het zevende lid: "Dit artikel is niet van toepassing 
op (onderdelen van) leveringsovereenkomsten met een 
dynamische prijs."

Wet Naar aanleiding van andere reacties is dit onderdeel geschrapt. 51
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154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Gesloten 
systemen

3 3.6.22 Respondent wijst er op dat, vanwege de op een GS vaak 
technisch geïntegreerde processen en lastig bereikbare 
meetinstallaties,  het kostenefficiënt is om de meetdienst 
binnen het GS door één MVP te laten uitvoeren. In aanvulling 
daarop: door de unieke omstandigheden, ontstaan risico’s bij 
toelating van meerdere MVP: o.a. kosten van het verschaffen 
van toegang tot meters, vertraagde afhandeling van 
meetfouten, fouten in de verbruiksallocatie. Daarom is 
belangrijk dat de GS-eigenaar ruimte heeft om de externe MVP 
dan wel de aangeslotene aansprakelijk te stellen voor evt. 
gevolgen van veroorzaakte onbalans en toewijsbare 
veroorzaakte systeemkosten in rekening te brengen. 

Wet en MvT In het licht van de Europese regelgeving is het uitgangspunt in het wetsvoorstel  dat een aangeslotene op een 
gesloten systeem (GS) in beginsel dezelfde rechten heeft als een 'reguliere' aangeslotene op bijv. een 
distributiesysteem. Deze lijn is ook doorgetrokken naar het meten, zij het dat nu een specifieke uitzondering is 
gecreëerd. In de herziene versie (H2) is nu opgenomen dat de generieke meetverplichting niet geldt indien 'de 
aangeslotenen behoort tot het bedrijf van de beheerder van het gesloten systeem..'. 

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam verantwoordelijk
eheid onbalans 
als er een 
aggragtor is.

2 2.5.1 VEMW is verheugd te zien dat de communicatie tussen 
aggregator en balansverantwoordelijke wordt benoemd en de 
verantwoordelijkheid bij de aggregator wordt neergelegd. 
VEMW acht het belangrijk dat hierin de aangeslotene wordt 
beschermd tegen het onbewust veroorzaken van onbalans door 
een dienst aan te bieden via een aggregator.

Wet en MvT Voor vraagrespons is een overeenkomst tussen de verantwoordelijk BRP op het allocatiepunt en de marktpartij 
die vraagresponsdiensten levert vereist. De  uitzondering hierop is wanneer de vraagrespons wordt geactiveerd 
door TenneT  (dan wordt deze verrekend door TenneT).

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Gesloten 
systemen

3 Artikel 3.2.2, 
eerste lid

De eerste zin van dit artikel loopt niet.  Ook wordt in dit artikel 
per abuis naar een GDS verwezen [in de titel].

Wet Dit is aangepast. 51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Voeg aan definitie aansluiting toe: "voor transport van 
elektriciteit of gas ten behoeve van één aangeslotene"

Nee Suggestie is niet overgenomen. 51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam considerans in considerans ontbreekt het belang van een goed 
investeringsklimaat voor zakelijke energieverbruikers. In 
jurisprudentie is considerans van belang dus onderschat deze 
niet.

Nee De considerans in het wetsvoorstel sluit aan op de huidige Elektrciteitswet 1998 en Gaswet. Het 
investeringsklimaat is inderdaad een belangrijk generiek doel waar de marktordening randvoorwaarden voor 
schept, maar niet als zodanig ook specifiek te identificeren binnen de Energiewet. De term doelmatig dekt dit in 
beginsel ook reeds af. 

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam waterstof jammer dat waterstof geheel in het wetsvoorstel ontbreekt Nee De Energiewet zal een grondslag bieden voor het faciliteren van het bijmengen van waterstof en biedt ruimte 
aan netwerkbedrijven om waterstoftransportnetten te ontwikkelen en te beheren. Ook wordt er gewerkt aan 
een wettelijk kader voor demonstratieprojecten met waterstof in de gebouwde omgeving die ook een plaats zal 
krijgen in de Energiewet (zie Kst. 32813-718).

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Definities 1 1.2 Maak duidelijk of de technisch-specifieke eisen wijzigen. Wet Definitie is aangepast. 51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam AMvB eisen 
meetinrichtingen

2.6.3 maak duidelijk of eisen aan aansluiting of aangeslotene worden 
gesteld. Maak duidelijk hoe het zit voor maatschappelijke 
multisites.

Wet Dit artikel bevat een delegatiegrondslag naar onderliggende regelgeving. Onderscheid tussen specifieke situaties 
wordt niet op wetsniveau gemaakt. In de herziening is nu opgenomen (art 1.2 herziene versie) dat 
maatschappelijke multisites gezien moeten worden als aangeslotenen met een grote aansluiting 

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam status multisites 2.6.4 neem de gedeeltelijke definitie die in 2.6.4 staat op in 
hoofdstuk 1 van de wet.

Wet Deze suggestie is overgenomen. 51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam MR aanwijzing 
partijen 
dataprocessen

4.1 delegeer de aanwijzing in art 4.1 naar een AMvB, niet naar MR. Wet Dit artikel is herzien, waarbij een deel van het geciteerde lid ook in nieuwe artikelen (op wetsniveau H4) is 
geplaatst. Beoogd is inderdaad om meer duidelijkheid hierover te creëren.  

51
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154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Meten 3 Artikel 3.4.24 De noodzaak voor een verbeterde rechtsgrondslag voor de 
Informatiecode en Meetcodes is door het Ministerie EZK 
grondig onderbouwd en wordt tevens door VEMW gesteund. 
Daarbij heeft de keuze voor een AMvB de voorkeur boven een 
MR.

Nee Ter kennisgeving aangenomen; verdere uitwerking volgt in latere fase. 51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam intrekken 
meeterkenning 
multisites

Bij het intrekken van de meeterkenning hebben multisites 
enkele dagen om een nieuwe MVP te vinden. Dit is te kort. Ook 
zonde dat nog goede meters vervangen moeten worden door 
die van een nieuwe MVP.

Nee Dit hangt samen met de commerciële metermarkt: aangeslotenen hebben de mogelijkheid zelf hun 
dienstverleners te kiezen. Echter, dat betekent ook dat deze aangeslotenen moeten zorgen voor vervanging 
indien hun dienstverlener wegvalt. Deze periode moet zo kort mogelijk zijn, anders worden kosten afgewenteld 
op andere gebruikers van het systeem (i.v.m. terugval naar profielen). De meetinrichtingen (op de commerciële 
metermarkt) zijn in beginsel eigendom van de meetbedrijven en vallen bij een faillissement onder de curator. 
Het 'behouden van de meetinrichting' zoals voorgesteld conflicteert met het faillissementsrecht. Overigens staat 
het aangeslotenen met een grote aansluiting vrij om met hun meetbedrijf afspraken te maken over eigendom 
i.p.v. bruikleen/huur en eventuele mitigerende maatregelen. 

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Meetverantwoor
delijkheid

Voorstel voor verplichte meterovername bij overdracht 
meetverantwoordelijkheid. In aanvulling daarop: Stel uniforme 
eisen aan de meetinrichting. Als meetinrichting niet met open 
protocol kan worden uitgelezen, wordt MVP-switch onnodig 
bemoeilijkt (p 11) 

Nee De meetinrichtingen (op de commerciële metermarkt) zijn onderdeel van de bedrijfsvoering van de 
meetbedrijven. Zoals ook aangegeven in de consultatieversie van de MvT (p. 121) loop je bij eventuele 
overdracht van deze apparatuur tegen andere rechten en belangen aan, o.a. beveiliging (IT), licenties en 
eigendom. Het verplicht voorschrijven van uniforme eisen/open protocollen (zoals voorgesteld) wordt gezien als 
een te grote inbreuk op de bedrijfsvoering van de meetbedrijven. Overigens staat het aangeslotenen met een 
grote aansluiting vrij om met hun meetbedrijf afspraken te maken over eigendom i.p.v. bruikleen/huur. 

51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam facturatieplicht 2 2.2.3 Maak duidelijk of de verplichting in het eerste lid tot facturen 
ook voor teruggeleverde elektriciteit geldt.

Wet Voor terugleveren (aggregeren) is deze verplichting opgenomen in artikel 2.34 (nieuwe nummering). 51

154777 Bakker Vereniging 
Energie Milieu 
en Water 
(VEMW)

Openbaar, met naam Europeesrechtelij
ke verplichtingen 
als 
onderbouwing 
van taken 
minister

5.2.7 verbeter leesbaarheid door verwijzing naar de betreffende 
Europeesrechtelijke verplichtingen.

Nee Artikel is thans ook onderdeel van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet. 51

154778 Vermeer Nederlandse 
Vereniging 
Duurzame 
Energie (NVDE)

Openbaar, met naam lagere 
regelgeving

betrek sector bij totstandkoming lagere regelgeving. NVDE doet 
graag mee. Mogelijk leidt uitwerken lagere regelgeving tot 
aanpassing van het wetsvoorstel.

Nee Uiteraard willen we de sector weer volop betrekken bij het uitwerken van de lagere regelgeving. Fijn dat NVDE 
daar net als bij het wetsvoorstel aan wil meewerken. 

50

154779 Vermeer Nederlandse 
Vereniging 
Duurzame 
Energie (NVDE)

Openbaar, met naam verplaatsing 
codes naar wet.

Geef duidelijk inzicht in waar welke (delen van) de codes 
terecht komen in de wet, door in de MvT dan wel in de wet zelf 
eraan te refereren.

Nee In de MvT staat dat delen van de meetcode en van de informatiecode vanwege het algemene belang, vanwege 
het vastleggen van meerdere partijen en vanwege de beschrijving van het functioneren van het systeem, 
gedeeltelijk 'krachtens wet', namelijk in een ministeriële regeling worden opgenomen.

50

154780 Vermeer Nederlandse 
Vereniging 
Duurzame 
Energie (NVDE)

Openbaar, met naam totstandkoming 
van de codes

hoe worden stakeholders betrokken bij de totstandkoming van 
de codes?

Nee In artikel 3.117 zijn bepalingen over het betrekken van stakeholders bij de totstandkoming van codes 
opgenomen. In het vierde lid, is opgenomen dat bij AMvB nadere regels worden gesteld.

50

154781 Vermeer Nederlandse 
Vereniging 
Duurzame 
Energie (NVDE)

Openbaar, met naam procedure 
opstellen MR-en 
die delen huidige 
codes 
overnemen (data 
en meten).

De NVDE vraagt aandacht voor de omgang met de (technische) 
codes in het wetsvoorstel, en wijst op (i) onduidelijkheid over 
wat wel/niet in codes blijft, (ii) betrokkenheid van stakeholders 
bij voorbereiding onderliggende regelgeving en (iii) belang van 
voldoende capaciteit bij EZK voor voortdurend 'bijhouden' van 
de onderliggende regelgeving. 

Nee Er zal nog enige tijd onduidelijkheid blijven over wat er precies wel/niet verschuift vanuit de codes; dit zal 
onderdeel zijn van de voorbereiding van de onderliggende regelgeving in de 2e helft van 2021. Zoals gebruikelijk 
zullen de AMvB's en Ministeriële regelingen  voor publieke consultatie worden vrijgegeven, zodat een ieder daar 
op kan reageren. Daarnaast zullen veel stakeholders reeds in de voorbereiding betrokken worden, zoals dat ook 
bij de voorbereiding van het wetsvoorstel is gedaan. Tot slot: het belang van de capaciteit is bekend en zal zich 
moeten uitkristalliseen binnen het departement. 

50
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154782 Vermeer Nederlandse 
Vereniging 
Duurzame 
Energie (NVDE)

Openbaar, met naam scope wet: 
systeemintegrati
e en waterstof

schep eerste randvoorwaarden over systeemintegratie en 
waterstof

Nee Een samenhangend wetgevingsprogramma zien wij dan ook als een noodzakelijk middel om al deze 
wetsvoorstellen vorm te geven. Daarom zorgen we voor zorgvuldige afstemming met elkaar. Dat betekent 
echter niet dat het zinvol is om al deze wetten die zeker met elkaar samenhangen bij elkaar te brengen in één 
wetsvoorstel. Het is juist zinvol om deze afzonderlijk te behandelen. Voor ieder wetsvoorstel op zich geldt een 
eigen dynamiek en afzonderlijke keuzes. Deze eigen dynamiek zie je bijvoorbeeld tussen gas/elektriciteit en 
warmte. De markten van elektriciteit en gas zijn volwassen, pan-Europese markten, terwijl de warmtemarkt in 
feite bestaat uit diverse veel kleine geografische markten, met heel andere vraagstukken dan bij elektriciteit en 
gas. Door aparte trajecten voorkomen we dat er vertraging ontstaat doordat bij een van de wetsvoorstellen toch 
nog iets uitgezocht of gewijzigd moet worden. De transitie kan niet wachten tot alles gereed is, de wijzigingen 
zijn zo snel mogelijk nodig. Ook als dit wetsvoorstel inwerking treedt, zal de wetgeving over elektriciteit en gas 
nog aan verandering onderhevig zijn. We voorzien nu al een wijziging doordat de Europese Commissie eind dit 
jaar met een voorstel zal komen tot wijziging van de gasrichtlijn. Ook waterstof krijgt een plek in deze herziening 
van de gasrichtlijn. Dat een wet regelmatig moet worden gewijzigd is ook logisch. De transitie zorgt steeds weer 
voor nieuwe inzichten, die we goed moeten meenemen en op anticiperen.

50

154783 Vermeer Nederlandse 
Vereniging 
Duurzame 
Energie (NVDE)

Openbaar, met naam scope wet: 
systeemintegrati
e en waterstof

geef experimenteerruimte aan systeembeheerders, 
marktpartijen en energiegemeenschappen

Nee Experimenteren kan op basis van de CHW en straks de Omgevingswet. Daarnaast biedt het wettelijk kader veel 
meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Overwogen is om daarnaast een experimenteerbepaling in het 
wetsvoorstel op te nemen. Deze zou een exacte kopie worden van de bepaling in de CHW en biedt daarmee 
geen meerwaarde, omdat dit wettelijk dus al geregeld is. 

50

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland geeft suggesties om de definitie 
leveren/Leverancier/Levering aan te passen. De voorgestelde 
definitie leidt ertoe, dat
leveren aan niet-eindafnemers, zoals grootafnemers, 
handelaren of producenten niet in
de definitie is inbegrepen.” - p. 32

Nee in het wetsvoorstel ziet leveren enkel op leveren aan eindafnemers. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Leveren aan 
eindafnemers

2 2.2.7 Energie-Nederland stelt voor dat de bepaling over de 
toepasselijkheid van Nederlands recht geldt voor alle 
eindafnemers, tenzij anders overeengekomen met eindnemers 
niet-zijnde micro-ondernemingen en huishoudelijke 
eindafnemers. - p. 44

Nee Dit artikel is weergave van huidige E&G-wetten; niet direct duidelijk wat de toegevoegde waarde is van  de 
tekstsuggestie. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland geeft suggesties om de definitie 
eindafnemer aan te passen. - p. 26 “‘Eindafnemer’: een 
systeemgebruiker die elektriciteit of gas afneemt voor eigen 
gebruik.”

Nee Niet overgenomen, in het wetsvoorstel wordt uitgegaan van aangeslotene. Het begrip aangeslotene is een 
breder begrip dan het begrip systeemgebruiker omdat het begrip aangeslotene aansluit bij het feitelijk zijn 
aangesloten; iemand die wel een aansluiting heeft maar geen elektriciteit of gas koopt, is geen 
systeemgebruiker, maar wel aangeslotene omdat hij feitelijk beschikt over een aansluiting. Deze bredere 
definiëring is wenselijk voor het functioneren van het stelsel van de wet. Daarom is niet het begrip 
systeemgebruiker, maar het begrip aangeslotene in dit wetsvoorstel gebruikt.

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Investeringsplan 3 3.4.5-3.4.7 Energie-Nederland geeft suggesties voor meer waarborgen 
voor de uitvoering van het investeringsplan. - p. 65

MvT De opsomming in het tweede lid beslaat ook toekomstige investeringen voor het realiseren van een RES, 
vandaar de horizon van 10 jaar genoemd onder onderdeel a, van het tweede lid. Dit is in de artikelsgewijze 
toelichting toegelicht. Wat betreft de voorstellen betreft: 1) een jaarlijkse evaluatie is een forse administratieve 
last zonder duidelijke concrete voordelen, aangezien er ook al monitoring is van ACM en EZK en marktpartijen 
zienswijzen kunnen indienen, 2)  hiervoor is een aanpassing gedaan van het vierde lid van artikel 3.4.6 (nieuwe 
nummering: 3.32), 3) de mogelijkheid voor sancties is de facto mogelijk via het instrument van de 
kwaliteitsregulering, 4) het is niet helder welk voorschrift hieraan in de weg staat en/of hoe deze aangepast zou 
moeten worden.

53
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154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam NFOD's 3 3.5.3 Energie-Nederland bepleit dat de Ministeriele Regeling er komt 
en stellen voor dat in het vijfde lid “kunnen” wordt gewijzigd in 
“worden”. Daarnaast stelt Energie-Nederland voor dat 
“efficiënt” in het derde lid wordt vervangen door de zinsnede 
“tegen redelijke kosten mogelijk”. Het is van belang dat de 
markt een kans krijgt om te voorzien in een NFOD en de toets 
zou moeten zijn of de markt een redelijke prijs hanteert, die in 
concurrentie tot stand komt. Als de toets wordt gebaseerd op 
het criterium “economisch efficiënt” zou dat inhouden dat 
wordt getoetst of de systeembeheerder zelf kan voorzien in 
een NFOD tegen een lagere kostprijs. Dit heeft het risico dat dat 
er alleen gekeken wordt naar korte termijn efficiency en niet 
naar de kostprijsdalingen en innovaties die de markt kan 
voortbrengen.

MvT Het voorstel om op te nemen "tegen redelijke kosten", in plaats van "efficiënt" wordt niet overgenomen om 
nauwer aan te sluiten bij het Europees-wettelijke kader. Daartegenover zal in de toelichting wel worden 
benadrukt dat "economische efficiëntie" in dit artikel niet alleen verwijst naar de korte termijn kostenefficiëntie 
maar ook efficiëntie op langere termijn. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Experimenten n.v.t. n.v.t. Energie-Nederland constateert dat er al veel mogelijkheden zijn 
tot experimenteren. 
Energie-Nederland begrijpt het advies van de Raad van State en 
ziet derhalve in beginsel 
geen noodzaak voor een experimenteerbepaling in het nieuwe 
wetsvoorstel. - p. 14

MvT Experimenteren kan op basis van de CHW en straks de Omgevingswet. Daarnaast biedt het wettelijk kader veel 
meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Overwogen is om daarnaast een experimenteerbepaling in het 
wetsvoorstel op te nemen. Deze zou een exacte kopie worden van de bepaling in de CHW en biedt daarmee 
geen meerwaarde, omdat dit wettelijk dus al geregeld is. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Systeembeheer 3 Energie-Nederland brengt een aantal algemene opmerkingen 
naar voren tav congestie, investeringsplannen, aansluit- en 
transporttaak, opslag, flexibiliteitsdiensten of NFOD, 
afwijkende aansluitmodaliteiten en de waarborgen voor 
onafhankelijk systeembeheer in het kader van de warmte-
activiteiten. - p. 5

MvT Dit is verwerkt in de artikelsgewijze toelichting. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 2 Generiek uitgaan van marktdeelnemer. - p. 5 MvT In MvT verduidelijkt dat een marktdeelnemer tegelijkertijd verschillende activiteiten kan uitvoeren, waaronder 
leveren en aggregeren. Zie ook MvT.

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Tariefregulering 3 3.8.1 Energie-Nederland geeft een suggestie om art. 3.8.1 aan te 
passen. - p. 72

Nee Transmissiesysteembeheerders voor gas mogen volgens Europese regels alleen transmissietarieven in rekening 
brengen bij zogenaamde netgebruikers. De tekst die Energie Nederland voorstelt om te schrappen volgt direct 
uit de Europese regelgeving. Van de inhoud van die bepaling kan niet worden afgeweken en het schrappen van 
het nationale voorschrift sorteert dan ook geen effect. Volledigheidshalve: als Energie Nederland van mening is 
dat de bewoording in het vierde lid in de weg staat aan het in rekening brengen van tarieven door TSB's gas bij 
DSB's, dan staat de Europese regelgeving dat ook en kan aanpassing van nationale regels dat ook niet mogelijk 
maken. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Tariefregulering 3 3.8.2 Energie-Nederland geeft suggesties om art. 3.8.2 aan te passen. 
- p. 73

Nee Het commentaar van Energie Nederland is tweeledig. Voor het eerste punt: kosten die TSB's of DSB's maken 
voor inkoop van elektriciteits- of vermogensdiensten worden conform Titel 3.8 (nieuwe nummering: afdeling 
3.6) in dit wetsvoorstel behandeld als gewone transportkosten. Wat betreft het tweede punt: hiervoor wordt 
verwezen naar de reactie op het commentaar van Energie Nederland op artikel 3.8.1 (nieuwe nummering: 
3.105).

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Tariefregulering 3 3.8.7 Energie-Nederland verzoekt in artikel 3.8.7 een verplichting op 
te nemen voor een TSB en DSB om een gespecificeerde 
onderbouwing te geven over de berekening van aansluitkosten. 
- p. 73

Nee Een berekeningsmethode die leidt tot transparante tarieven, moet vanzelfsprekend ook voldoende specifiek zijn. 
De informatievoorziening vanuit de systeembeheerders richting (potentieel) aangeslotenen over 
"maatwerktarieven" kan daarnaast verder worden uitgewerkt in de methoden en voorwaarden (artikel 5.1.9 van 
het voorliggende wetsvoorstel, nieuwe nummering: 3.116).

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland geeft suggesties om de definitie 
connectiepunt aan te passen, en "productienet" te vervangen 
door "productiesysteem" - p. 25

Nee De term "productienet" is bewust gekozen. Het betreft een net dat niet valt onder de Europese definitie van 
"systeem". 

53
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154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Taken TSB/DSB 3 3.4.2 Energie-Nederland geeft suggesties om art. 3.4.2 aan te passen. 
Energie-Nederland is ten eerste van mening dat de afweging 
rond inkoop van elektriciteits- en vermogensdiensten in het 
tweede lid meer dwingend moet zijn en stelt daarom voor "in 
overweging neemt" te veranderen in "betrekt". Daarnaast pleit 
Energie-Nederland voor het toevoegen van de zinsnede "in 
overeenstemming met Europese afspraken", in het derde lid, 
sub b, ter verwijzing naar artikel 16 van Verordening 2019/943

Nee De voorgestelde wijziging van het tweede lid wordt niet overgenomen omdat daarmee de afweging te dwingend 
wordt. De voorgestelde wijziging van het derde lid, onder b, wordt niet overgenomen. De voorschriften in de 
Verordening hebben directe werking en mogen niet worden overgeschreven. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland geeft suggesties om de definitie congestie 
aan te passen. - p. 25

Nee De Verordening maakt geen expliciet onderscheid  tussen contractuele en fysieke congestie en dit wetsvoorstel 
ook niet. Bij congestie gaat het altijd om het inschatten van het risico op fysieke congestie   op basis van 
beschikbare informatie, waaronder gecontracteerde waardes. Systeembeheerders moeten op basis van meer 
dan slechts gecontracteerde waardes beargumenteren dat daadwerkelijk sprake is van congestie. Dit is 
onderdeel van de "deugdelijke onderbouwing" in o.a. artikel 3.4.8 (nieuwe nummering: 3.36), derde lid.

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland geeft suggesties om de definitie directe lijn 
aan te passen. - p. 26

Nee "Eén of meer leidingen en daarmee verbonden hulpmiddelen" overlapt materieel met "een stelsel van 
verbindingen". Deze formulering sluit ook beter aan bij de definities van de verschillende systemen. Andere 
onderdelen van de definitie uit de Richtlijn zijn onderdeel van het toetsingskader van artikel 3.2.8 (nieuwe 
nummering: 3.9).

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland stelt voor om de definitie buitenlandse 
transmissiesysteembeheerder niet op te nemen. - p. 25

Nee In een beperkt aantal voorschriften in de wet is het noodzakelijk te verwijzen naar een buitenlandse 
transmissiesysteembeheerder (artikel 3.3.5 en 3.5.6 en 5.2.5; nieuwe nummering: 3.16, 3.77 en 5.10). Ook in 
lagere regelgeving zal dit begrip genoemd gaan worden.

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland stelt voor om de definitie inkomstenbesluit 
en methodebesluit niet op te nemen. - p. 30 + 33

Nee Dit heeft een juridisch-technische functie en voorkomt dat bij elke verwijzing naar het inkomstenbesluit een 
referentie naar een artikel noodzakelijk is. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland stelt voor om de definitie tijdelijke taken 
niet op te nemen. - p. 34

Nee Dit heeft een juridisch-technische functie en voorkomt dat bij elke verwijzing naar het inkomstenbesluit een 
referentie naar een artikel noodzakelijk is. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland stelt voor de definitie ‘aangeslotene’ overal 
te vervangen door ‘systeemgebruiker’ of ‘(eind)afnemer’. - p. 
21

Nee In veel gevallen overlappen definities als eindafnemer en aangeslotene, maar niet in alle gevallen. In specifieke 
situaties is het noodzakelijk om gebruik te blijven maken van de term "aangeslotene, bijvoorbeeld in het kader 
van de tariefregulering. De term "systeemgebruiker" is in het wetsvoorstel geschrapt. Zie ook de artikelsgewijze 
toelichting ten aanzien van de definities. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Infrastructuurgro
ep

3 3.3.10 Energie-Nederland stelt voor het participeren of exploiteren 
van energiebeurzen te beperken tot de 
transmissiesysteembeheerder en te verduidelijken dat ook 
handelsplatforms niet als nevenactiviteit van (regionale) 
distributiesysteembeheerders zijn toegestaan. - p. 63

Nee Wij zien momenteel geen aanleiding voor aanpassing van de toegestane taken van infrastructuurbedrijven op dit 
punt. Er bestaan momenteel meerdere, innovatie handelsplatforms in infrastructuurbedrijven die van 
toegevoegde waarde worden geacht voor de ontwikkeling van de energiemarkt en de energietransitie. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Congestie & 
Flexibiliteit

3 3.4.15 Energie-Nederland pleit voor verduidelijking van de doelstelling 
van art. 3.4.15 alsmede de ontheffingsmogelijkheid. - p. 69

Nee Het voorschrift is zowel bedoeld om systeembeheerders aan te sporen flexdiensten in te kopen én te 
waarborgen dat zij daarvoor in beginsel gebruik maken van het aanbod van marktpartijen. Via de 
reguleringsmethode worden systeembeheerders geprikkeld om gebruik te maken van flexdiensten wanneer dat 
kostenbesparingen oplevert. Het artikel is verhelderd ten aanzien van waarvan de systeembeheerder exact 
ontheven wordt: "Een transmissie- of distributiesysteembeheerder koopt de producten of diensten, bedoeld in 
het eerste lid, aan volgens transparante, niet-discriminerende en marktgebaseerde procedures die deelname 
van alle in aanmerking komende marktdeelnemers faciliteert.

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Aansluittaak 
elektriciteit, 
transporttaak 
elektriciteit

3 3.4.8 Energie-Nederland heeft een aantal opmerkingen en geeft 
suggesties voor meer waarborgen t.a.v. art. 3.4.8 + 3.4.14. - p. 
66

Nee De inhoudelijke punten zijn afzonderlijk behandeld in dit document. De voorgestelde tekstuele wijzigingen voor 
aanpassing van artikel 3.4.8 (nieuwe nummering: 3.36)worden niet overgenomen; het voorstel voor het eerste 
en vierde lid betreft invulling van methoden en voorwaarden voor het aansluiten en transporteren door 
systeembeheerders voor elektriciteit die zullen worden vastgesteld door ACM; het commentaar op het vijfde lid, 
onder a, is al geregeld op grond van het derde lid en de artikelen over de investeringsplannen; het commentaar 
op het vijfde lid, onder b, is overbodig (vaststelling van termijnen impliceert afdwingbaarheid). 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam ATO 3 3.5.16 Energie-Nederland pleit ervoor dat in de MR, wat betreft het 
meesturen door de leverancier van de ATO bij verhuizingen en 
inhuizingen, wordt aangesloten bij de bestaande praktijk van de 
sector. - p. 71

Nee Dit commentaar wordt te zijner tijd bij de voorbereiding van de lagere regelgeving betrokken. 53
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154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Transporttaak 
elektriciteit

3 3.4.14 Energie-Nederland geeft suggesties om art. 3.4.14 t.a.v. 
onderbreekbare transportcapaciteit aan te passen. Energie-
Nederland merkt op dat er geen duidelijkheid is over de 
compensatie voor het
onderbreken en de wijze waarop dat berekend wordt - p. 68

Nee Het contracteren van onderbreekbare transportcapaciteit is een vrijwillige  overeenkomst tussen een individuele 
marktpartij en een systeembeheerder en  kan niet gelijkgesteld worden met congestiemanagement of 
flexibiliteitsmechanismen die openstaan voor deelname van alle marktpartijen. Deze instrumenten bestaan 
naast elkaar en worden op een ander moment door systeembeheerders ingezet. Het is niet nodig de 
compensatie voor het afregelen van niet-onderbreekbare transportcapaciteit bij wet te regelen omdat de 
overeenkomst hiervoor vrijwillig is. Nadere regels worden door ACM vastgesteld in methoden en voorwaarden.

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Leveren aan 
eindafnemers

2 2.2.10 Energie-Nederland geeft een suggestie om art. 2.2.10 aan te 
passen. - p. 46

Nee Voor eenvoud van het systeem is het niet wenselijk tussencategorieën van type afnemers te introduceren. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Leveren aan 
eindafnemers

2 2.2.13 Energie-Nederland geeft een suggesties om art. 2.2.13 aan te 
passen en licht een zorgpunt hierover graag verder toe. - p. 46

Nee De uitwerking van de opzegvergoeding komt aan bod in lagere regelgeving. De reactie zal dan bij het opstellen 
worden meegenomen.  

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Leveren aan 
eindafnemers

2 2.2.3 Energie-Nederland geeft suggesties voor artikel 2.2.3. - p. 42 Nee Het klopt dat factureren iets anders is dan betalen.  Het mag niet zo zijn dat je ipv maandelijkse incasso's, extra 
kosten in rekening worden gebracht voor maandelijkse facturen.  De ERL stelt 1 eindnota verplicht. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Leveren aan 
eindafnemers

2 2.2.4 Energie-Nederland stelt voor om in nadere regelgeving aan te 
sluiten bij de bestaande afspraken in de Energiebranche. - p. 42

Nee lagere regelgeving staat niet in de Energiewet, zal tzt aan bod komen. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Leveren aan 
eindafnemers

2 2.2.6 Een aanwijzing door de minister van een instantie voor 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting is volgens Energie-
Nederland onwenselijk. Energie-Nederland pleit ervoor om het 
huidige systeem, waarin de leverancier als onderdeel van de 
leveringsvergunning verplicht is om een laagdrempelige 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting te hanteren, te 
continueren. - p. 43

Nee Verplichting is niet gekoppeld aan de vergunninghoudende partij, maar geldt voor levering aan alle 
eindafnemers.

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Leveren aan 
eindafnemers

2 2.2.6a Energie-Nederland stelt voor de verplichting om 
overeenkomsten voor een dynamische elektriciteitsprijs niet op 
te nemen in de wet. Energie-Nederland stelt voor om een 
verwijzing naar artikel 11 lid 4 op te nemen van de 
Elektriciteitsrichtlijn. - p. 44

Nee Artikel 11, 4e lid wordt meegenomen in de AMvB die op basis van artikel 5.1, 2e lid (nieuw)  zal worden 
opgesteld. Tav wens tot schrappen van plicht: de ERL verplicht lidstaten om dit te regelen in nationaal 
regelgevingskader. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Uitvoering door 
ACM

5 5.1.1 Energie-Nederland stelt voor art. 5.1.1 lid 2 aan te passen. - p. 
84

Nee Met een verwijzing naar taken genoemd in richtlijnartikelen kan niet in alle gevallen worden volstaan. Ter 
implementatie van de richtlijn is in sommige gevallen nadere uitwerking nodig. Verder worden sommige 
artikelonderdelen in andere delen van de wet geïmplementeerd, waardoor -als je dynamisch wilt verwijzen, 
zoals ENL voorstelt- de desbetreffende artikelonderdelen afzonderlijk benoemd moeten worden, dat is niet 
praktisch. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Geschilbeslechtin
g

5 5.1.4 Energie-Nederland stelt voor het begrip ‘aanvraag’ te 
vervangen door het begrip 
‘klacht’ en het begrip ‘aanvrager’ te vervangen door ‘klager’. - 
p. 85

Nee Begrip aanvraag blijft staan. Het gaat om een aanvraag in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.  53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 2 De structuur van hoofdstuk 2 is gecompliceerd ten gevolge van 
de versplintering van de rechten van de diverse categorieën 
eindafnemers over verschillende afdelingen en artikelen. - p. 5

Nee Gekozen opzet is naar mening van EZK logisch van aard. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Geschilbeslechtin
g

5 Energie-Nederland stelt voor de klachten- en 
geschillenprocedures te clusteren en op 
te nemen in hoofdstuk 5 of 6. - p. 85

Nee Nee, niet overgenomen. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Leveringszekerhe
id

5 5.2.6 Aangezien een verordening rechtstreekse werking heeft is het 
naar de mening van 
Energie-Nederland niet nodig om artikel 5.2.6 in de nieuwe 
Energiewet op te nemen. 
Energie-Nederland stelt dan ook voor dit artikel te schrappen. - 
p. 89

Nee De rechtstreekse werking van een verordening sluit niet uit dat er wetgeving nodig is om aan de verplichtingen 
te kunnen voldoen.

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Leveringszekerhe
id

5 5.2.7 Energie-Nederland verzoekt EZK om naast de procedurele 
regels zoals genoemd in 
artikel 5.2.7 in elk geval ook inhoudelijke criteria op te nemen 
in een AMvB. - p. 89

Nee inhoudelijke eisen komen op lager wetsniveau terug, zie lid 4 onder a. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Bewaren 
gegevens

2 2.2.26 Energie-Nederland geeft suggesties om art. 2.2.26 aan te 
passen en heeft een aantal vragen. - p. 52

Nee De ERL schrijft een termijn van ten minste 5 jaar voor (artikel 64).  Opmerking niet overgenomen. 53
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154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Randvoorwaarde
n tijdelijke taken

3 Energie-NL geeft een reactie op de gestelde vraag in de 
consultatie t.a.v. tijdelijke taken: 1. De waterstofeconomie is 
van belang voor de transitie; 2. Een wettelijk kader is nodig; 3. 
Tijdelijke, niet permanente, taken in het algemeen niet geschikt 
voor waterstof; en 4. Alleen tijdelijke taken voor beheer 
waterstofnetten, indien noodzakelijk en urgent. - p. 15

Nee De randvoorwaarden voor een tijdelijke taak voor waterstof in de gebouwde omgeving dienen inderdaad met de 
nodige waarborgen te worden omgeven. We voorzien dat daarvoor een nieuw wettelijk kader nodig is, dat 
verder gaat dan de tijdelijke taken. Dit zal daarom in een wijziging van de Gaswet vooruitlopend op wetsvoorstel 
Energiewet worden geregeld. De uiteindelijke bepaling zal dus eerst tot wijziging van de Gaswet leiden en 
daarna worden overgenomen in het wetsvoorstel Energiewet

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Lagere 
regelgeving

6 Titel 6.4 Energie-Nederland ziet in titel 6.4 graag opgenomen dat bij de 
totstandkoming van alle Algemene Maatregelen van Bestuur en 
alle Ministeriële Regelingen de stakeholders uit de 
energiemarkt de gelegenheid krijgen hun input te leveren 
ofwel door middel van een zogenoemde voorhangprocedure 
ofwel door middel van een internetconsultatie. - p. 2 + 91

Nee Bij het ontwerp van de lagere regelgeving betrekken we onze stakeholders graag weer zo goed mogelijk. 
Daarnaast zal ook de lagere regelgeving geconsulteerd worden. Een deel daarvan zal ook nog voorgehangen 
worden.

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Overgangsrecht 7 Energie-Nederland pleit ervoor dat hoofdstuk 2 slechts van 
toepassing is op
overeenkomsten die zijn aangegaan na inwerkingtreden van de 
Energiewet. - p. 2

Nee De wet bepaalt dat deze onmiddellijk van toepassing is op een lopende overeenkomst. Leveranciers kunnen hier 
op anticiperen.

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Algemene 
bepalingen H2

2 Titel 2.1 Energie-Nederland geeft suggesties voor titel 2.1 algemene 
bepalingen. - p. 36 

Nee Een aggregator die levert is een leverancier en heeft dezelfde plichten als een leverancier die levert. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 Een bron van zorg is de toename van administratieve lasten die 
wordt veroorzaakt door het nieuwe begrippenkader voor 
eindafnemers. Energie-Nederland pleit ervoor de 
vaststelling en controle van de aard van de eindafnemer, die 
moeilijker vast te stellen en veranderlijker is dan een technisch 
kenmerk, op een zodanige wijze in de Energiewet op te nemen 
dat de administratieve last voor de marktdeelnemers zoveel 
mogelijk beperkt blijft.- p. 4

Wet en MvT Wettekst is aangepast. Vergunningsplicht nu gekoppeld aan type technische aansluiting 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland geeft suggesties om de definitie beheerder 
van een gesloten systeem aan te passen. - p. 25

Wet Artikel 3.2.6 (nieuwe nummering: 3.7) is aangepast. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland geeft suggesties om de definitie 
infrastructuurbedrijf aan te passen. - p. 30

Wet Materieel is beoogd hetzelfde te regelen. De definitie is verheldert. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland geeft suggesties om de definitie aansluiting 
aan te passen. - p. 21

Wet De relatie tussen de definitie van aansluiting en systeem is verheldert. Ten aanzien van artikel 47, lid 1, Wet 
belastingen op milieugrondslag: andere invulling is noodzakelijk omdat het doelbereik van de definities in beide 
wetten bewust anders is. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1/ 3.3.7 Energie-Nederland verzoekt om de originele vertaling uit de 
Elektriciteitsrichtlijn aan 
te houden. - p. 61

Wet De voorschriften zijn aangepast. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Gesloten 
systemen

3 3.2.6 Energie-Nederland geeft suggesties om art. 3.2.6 aan te passen. 
- p. 58

Wet Het artikel is aangepast. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Elektriciteitsopsla
g

3 3.3.7, 3.3.8 Energie-Nederland pleit ervoor om in de artikelen 3.3.7 en 
3.3.8 dichter bij de tekst uit de Elektriciteitsrichtlijn te blijven. 

Wet De tekst van artikel 3.3.7 (nieuwe nummering: 3.28) is meer in lijn gebracht met de Richtlijn. Ten aanzien van het 
commentaar op 3.3.8 (nieuwe nummering: 3.29): het is onjuist te stellen dat hetgeen in de Richtlijn genoemd 
wordt onder het vierde lid, sub c, van artikel 36 een invulling is van de criteria uit het tweede lid van artikel 36 
van de Richtlijn. Het betreft specifieke  eigenschappen voor investeringen die vallen onder het vierde lid. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Elektriciteitsopsla
g

3 3.3.9 Energie-Nederland geeft suggesties om art. 3.3.9 aan te passen. 
- p. 62

Wet Artikel 3.3.9, eerste lid, onderdeel c, is aangepast, ten aanzien van de terminologie "redelijke kosten" (nieuwe 
nummering: 3.30). Nadere voorwaarden over het vierde lid, onder b, worden bij algemene maatregel van 
bestuur uitgewerkt. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 3 3.5.5 Energie-Nederland stelt voor om de 
distributiesysteembeheerder in artikel 3.5.5 lid 2 toe te voegen. 
- p. 71

Wet Hoofdstuk 4 van dit wetsvoorstel bevat verplichtingen voor alle systeembeheerders rond gegevensbeheer. 
Daarmee is de inhoud van artikel 3.5.5, tweede lid (oud, nieuwe nummering: 3.76), ook van toepassing op 
distributiesysteembeheerders. Het desbetreffende tweede lid wordt hier opgeheven.

53
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154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland geeft aan dat de mogelijkheid dat meerdere 
productielocaties gebruikmaken van eenzelfde aansluiting (ook 
wel cable pooling genoemd) nog in het wetsvoorstel moet 
worden geregeld en geeft suggesties om deze definitie aan te 
passen. - p. 22

Wet Artikel 1, zevende lid, Elektriciteitswet 1998 is per abuis niet is overgenomen in de consultatieversie van het 
wetsvoorstel Energiewet. Dit is gerepareerd.

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Leveren aan 
eindafnemers

2 2.2.1 Energie-Nederland stelt voor om ‘marktgebaseerde prijzen’ in 
artikel 2.2.1 te schrappen. Energie-Nederland stelt voor de eis 
van vergelijkbaarheid te beperken tot huishoudelijke 
eindafnemers en dus deze eis te verplaatsen naar afdeling 
2.2.2. - p. 38

Wet Artikel  is aangepast, maar blijft wel generiek gelden voor alle eindafnemers. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Vergelijkingsites 2 2.7.2 Energie-Nederland geeft suggesties om art. 2.7.2 aan te passen. 
- p. 56

Wet Artikel is aangepast. Niet alle onderdelen worden meegenomen. NB: de reikwijdte dient beperkter te worden 
opgevat dan in de reactie wordt voorgesteld, dit komt in de praktijk neer op een prijsvergelijkingswebsite.

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Uitvoering door 
ACM

5 5.1.3 Energie-Nederland stelt om in art. 5.1.3 aan te passen. - p. 84 Wet Artikel is vervallen, verplichting wordt bij amvb geregeld krachtens 5.1, tweede lid, onderdeel a. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Handhaving 5 5.4 Energie-Nederland vraagt zich af of het juist is dat ACM een last 
onder 
bestuursdwang kan opleggen en geen last onder dwangsom. - 
p. 90

Wet Artikel is aangepast. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Leveren aan 
eindafnemers

2 Titel 2.2.4 Energie-Nederland stelt voor om ‘leveringszekerheid’ te 
schrappen uit titel 2.2.4. - p. 45

Wet Is geschrapt. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Systeembeheer 5 5.2.2 Energie-Nederland stelt voor de volledige tekst van artikel 22 
lid 1 van de huidige 
Elektriciteitswet over te nemen. - p. 88

Wet Artikel is aangepast. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Leveren aan 
eindafnemers

2 2.2.2 Energie-Nederland is van mening dat de jaarlijkse controle op 
‘type afnemer” een onevenredige administratieve last bij 
leverancier veroorzaakt en geeft hiervoor suggesties en stelt 
een aantal vragen. - p. 39 t/m 42

Wet Wettekst is substantieel aangepast.  53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Leveren aan 
eindafnemers

2 2.2.23 Energie-Nederland geeft een suggestie om art. 2.2.23 aan te 
passen. - p. 48

Wet Aangepast in de MvT. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 Besteed aandacht aan het integraal toepasbaar maken van 
begrippen voor elektriciteit en gas. - p. 4

Wet In het wetsvoorstel wordt zo goed mogelijk getracht elektriciteit en gas te integreren. Voor gas geldt dat met de 
komst van het vierde EU-gaspakket t.z.t. verder in dit wetsvoorstel zal worden geïntegreerd. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Overgangsrecht 7 De sector hecht groot belang aan deugdelijk en transparant 
overgangsrecht. - p. 92

Wet Het overgangsrecht is toegevoegd. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Benoemen van de activiteit in plaats van de marktdeelnemer: 
Energie-Nederland stelt voor de werkwoord-definities te 
schrappen en de zelfstandig-naamwoord-definitie uit de 
Europese regelingen over te nemen. - p. 3

Wet Het wetsvoorstel is mede n.a.v. deze opmerking aangepast. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam MLOEA 2 2.1.1 Energie-Nederland vraagt om verduidelijking van artikel 2.1.1 
t.a.v. het leveranciersmodel. - p. 36

Wet In wetsvoorstel is verduidelijkt dat er één leverancier per allocatiepunt kan zijn. In beginsel wordt er per 
allocatiepunt gemeten. Het derde lid waaraan wordt gerefereerd biedt een opening voor partijen om onderling 
afwijkende afspraken te maken, mits dit voldoet aan bij AMvB te stellen regels.

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland geeft suggesties om de definitie 
distributiesysteem voor gas/elektriciteit aan te passen. - p. 26

Wet en MvT Het voorschrift is in lijn met dit commentaar aangepast. In de artikelsgewijze toelichting wordt het onderscheid 
tussen systemen, directe lijnen en installaties nader toegelicht. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Stroomlijning van de definities in de Energiewet met de 
defini es uit de Europese 
Richtlijnen en Verordeningen. - p. 3

Wet en MvT De definities zijn nogmaals bekeken en waar nodig aangepast. In sommige gevallen wordt vanwege 
verduidelijking of eisen wetgevingskwaliteit afgeweken van de Europese definitie. Indien dat het geval is, is dat 
toegelicht.

53
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154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Codes/ 
Uitvoering, 
toezicht en 
handhaving

5 In de Energiewet wordt een deel van de regels uit de codes 
overgenomen in een 
Ministeriële Regeling of AMvB. Energie-Nederland maakt zich 
zorgen over de rechtsbescherming en rechtszekerheid. Verder 
merkt Energie-Nederland op, dat slechts de systeembeheerders 
een voorstel kunnen doen voor dergelijke codes of wijziging 
daarvan. Marktdeelnemers hebben dat initiatiefrecht niet 
ondanks het feit dat in eerdere wetgevingstrajecten is 
toegezegd dat zij ook een dergelijk initiatiefrecht zouden 
krijgen.- vanaf p. 9

MvT Het aantal bepalingen uit codes dat over gaat naar het wettelijk stelsel wordt kleiner dan aanvankelijk gedacht. 
Op het wettelijk stelsel is parlementaire controle mogelijk, in tegenstelling tot de voorwaarden van ACM.
ACM kan in het wetvoorstel zelf voorwaarden en methoden vaststellen. Dit kan ook als marktdeelnemers op hun 
eigen initiatief hiertoe een voorstel aan ACM hebben gestuurd. Op grond van de Awb neemt ACM een 
overwogen voorstel van marktdeelnemers in serieuze overweging.

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Aggregatie 2 2.1.3 Energie-Nederland vraagt zich af wat non-discriminatie van 
eindafnemers met aggregator precies inhoudt. - p. 37

MvT Toegelicht in MvT. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland heeft vragen over definities energie uit 
hernieuwbare bronnen; elektriciteit uit hernieuwbare bronnen 
en gas uit hernieuwbare bronnen. - p. 28 + 29

Nee Het verschil tussen energie die ‘is opgewekt uit hernieuwbare bronnen’ en ‘met gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen’ is dat de eerste zinsnede gaat over energie die is opgewekt uit de bron zelf (bijvoorbeeld 
uit de zon) en in de tweede zinsnede over energie die is opgewekt uit hernieuwbare energie (bijvoorbeeld 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen). Door zowel primaire als secundaire energieproductie op te nemen 
wordt het mogelijk om ook in geval van conversie een garantie van oorsprong aan te vragen.

De zinsnede ‘elektriciteit die is opgewekt met hernieuwbare bronnen en die wordt gebruikt voor 
accumulatiesystemen, en met uitzondering van elektriciteit die afkomstig is van accumulatiesystemen’ betekent 
het volgende. Accumulatiesystemen betreffen zogenaamde «pompaccumulatie», wat inhoudt dat water ’s 
nachts met goedkope elektriciteit, eventueel afkomstig uit hernieuwbare bronnen, in een bassin wordt gepompt 
om daar overdag dure stroom uit terug te winnen met een waterkrachtturbine. De bovenstaande zinsnede wil 
dus zeggen dat de hernieuwbare elektriciteit die opgewekt moet worden voor het vullen van het bassin wel 
meetelt als op hernieuwbare wijze opgewekte elektriciteit. Echter, elektriciteit die vrijkomt bij het laten 
leeglopen van het bassin is geen elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Dit laatste zou immers het 
«groenwassen» van gewone elektriciteit inhouden: met gewone elektriciteit opgepompt water genereert dan 
door verval duurzame waterkrachtelektriciteit.

Voor gas uit hernieuwbare bronnen is niet vereist dat het gas betreft dat op een systeem kan worden ingevoed. 
Dat dit zou moeten volgt niet uit de richtlijn hernieuwbare energie. In de praktijk kan hernieuwbaar gas 
bijvoorbeeld ook eerst worden opgeslagen voordat het wordt getransporteerd. Niet alleen gas dat 
getransporteerd wordt, is hernieuwbaar.

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Afsluiten gas 3 3.1.2 Energie-NL geeft aandachtspunten t.a.v. regelgeving afsluiting 
gas. - p. 8, 58 en 64. 

Nee In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over een wetgevingsagenda gebouwde omgeving. Deze afspraken 
vragen een zorgvuldige uitwerking en maken daarom geen onderdeel van dit wetsvoorstel. Bij de uitwerking 
wordt ook gekeken naar de samenhang tussen de Omgevingswet en de energiewetgeving. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Meten 2 2.6.4 Art. 2.6.4 lid 3 sub a - Energie-Nederland vraagt zich af waarom 
deze uitzondering wordt gemaakt. Een grote aansluiting heeft 
toch altijd een meetverantwoordelijke nodig? Of worden hier 
industriële gassen bedoeld? Zo ja, dan zou dit ook moeten 
gelden voor afnemers die gas invoeden?

Nee Het gaat hier niet om industriële gassen. Bij het GTS-net is (conform de huidige eisen in de technische codes) 
niet in alle gevallen een meetverantwoordelijke partij vereist. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Meten 2 2.6.5 Energie-Nederland pleit ervoor dat er geen beperkingen in de 
wet of lagere
regelgeving worden opgenomen voor leveranciers om 
eindafnemers (....) , een aanbod te doen waarin zij rekening 
kunnen houden met de (technische) kenmerken van de 
aansluiting, de meter en de installatie.

Nee Ter kennisgeving aangenomen; dergelijke beperkingen zijn niet voorzien. 53
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154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Taken inzake 
meten

3 3.4.23 Energie-Nederland verzoekt om lid 2 te verwijderen (p. 70). 
Aangeslotene kan nog
steeds de verwerking van op afstand benaderbare meterdata 
voorkomen door de communicatiefunctionaliteit uit te laten 
zetten. Energie-Nederland dringt tevens aan op het opnemen 
van een overgangstermijn van 5 jaar na een verbod op niet op 
afstand benaderbare meters (meetinrichting).

Nee Begrijpelijk punt, maar wordt niet overgenomen. Is afweging die EZK maakt en welke ook onderdeel uitmaakt 
van het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling.  

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Beheren en 
uitwisselen van 
gegevens

4 Door de beoogde opheffing van de Informatiecode elektriciteit 
en gas hebben we als 
Energie-Nederland grote zorgen dat de reikwijdte van de 
voorgestelde oplossing 
onvoldoende is om alle marktdeelnemers te binden. - p. 8

Nee Begrip voor deze opmerking, maar inschatting is dat deze zorgen onterecht zijn. Combinatie van (i) aangepaste 
wetsartikelen en (ii)  onderliggende regelgeving moet dit afdoende borgen. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland geeft suggesties om de definitie 
energiegemeenschap aan te passen (opsomming activiteiten 
opnemen). - p. 27

Nee Er is niet voor gekozen om "activiteiten op de energiemarkt" uit te schrijven. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Geschilbeslechtin
g

5 5.1.5 Energie-Nederland stelt voor om aan lid 1 toe te voegen: “[…] 
met uitzondering van 
de prijs van de te leveren dienst.” - p. 85

Nee Niet overgenomen. Geschilbeslechting door ACM zal juist vaak over de financiële compensatie gaan. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Aggregatie 2 Titel 2.3 Energie-Nederland stelt voor de volgende artikelen niet op te 
nemen: ar kelen 2.3.1 tot 
en met 2.3.3 en afdeling 2.3.3. - p. 51

Nee Wetsvoorstel is geschreven vanuit de eindafnemer. Deze artikelen regelen verhouding tussen eindafnemer en 
aggregator (vergelijkbaar met relatie tussen eindafnemer en leverancier in paragraaf 2.2

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland geeft suggesties om de definitie installatie 
voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling aan te passen. - 
p. 31

Wet Dit voorstel is overgenomen 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Voorwaarden en 
methoden

5 5.1.10 + 5.1.11 Energie-Nederland geeft suggesties om art. 5.1.10 en 5.1.11 
aan te passen. - p. 86

Wet de artikelen zijn herschreven. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Voorwaarden en 
methoden

5 5.1.13 Energie-Nederland zou graag opheldering ontvangen over het 
begrip ‘verhouding’. - p. 87

Wet de artikelen zijn herschreven. Het begrip 'verhouding' staat niet meer in dit artikel. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Voorwaarden en 
methoden

5 5.1.14 Energie-Nederland geeft suggesties om art. 5.1.14 aan te 
passen. - p. 87

Wet de artikelen zijn herschreven. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Voorwaarden en 
methoden

5 5.1.9 Naar de mening van Energie-Nederland dient ACM zowel de 
methoden als de 
voorwaarden vast te stellen. - p. 86

Wet ACM keurt voorstellen van SB's goed en kan op eigen initiatief codes vaststellen. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland geeft suggesties om de definitie 
huishoudelijke eindafnemer aan te passen. - p. 30

Wet Definitie van huishoudelijk eindafnemer is aangepast (onderdeel 1). Overige onderdelen zijn niet overgenomen. 
In het wetsvoorstel zijn de rechten van huishoudelijke eindafnemers en micro-ondernemingen gelijk. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland is van mening dat voor een goed begrip van 
de wet ook de definitie actieve afnemer uit Richtlijn 2019/944 
moeten worden overgenomen. - p. 19

Wet Definitie actieve afnemer is opgenomen. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland is van mening dat voor een goed begrip van 
de wet ook de definitie marktdeelnemer uit Richtlijn 2019/944 
moeten worden overgenomen. - p. 3 + 19

Wet Definitie marktdeelnemer is opgenomen. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland is van mening dat voor een goed begrip van 
de wet ook de definitie energieopslag uit Richtlijn 2019/944 
moeten worden overgenomen. - p. 19

Wet Definitie is opgenomen voor elektriciteitsopslag en voor gasopslag 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland geeft aan dat de definitie van 'omschakelen' 
uit de Gaswet ontbreekt en moet worden toegevoegd. - p. 20

Wet Definitie is opgenomen. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland geeft suggesties om de definitie aggregatie 
aan te passen. - p. 23

Wet Definitie is aangepast. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland geeft suggesties om de definitie 
balanceringsverantwoordelijke voor elektriciteit/gas aan te 
passen. - p. 24

Wet Definitie is aangepast. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland geeft suggesties om de definitie 
balanceringsportfolio aan te passen. - p. 24

Wet Definitie is aangepast. 53
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154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland geeft suggesties om de definitie 
elektriciteitsprogramma aan te passen. - p. 27

Wet Definitie van elektriciteitsprogramma is iets  aangepast en in artikel 2.40 (nieuwe nummering) is verduidelijkt 
dat er op elk allocatiepunt een balanceringsverantwoordelijke actief is (kan per allocatiepunt verschillen). 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland stelt voor om de definitie energiebedrijf te 
vervangen door marktdeelnemer. - p. 27

Wet Aangepast. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland geeft suggesties om de definitie 
vraagrespons aan te passen. - p. 34

Wet Definitie is aangepast. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Energiegemeensc
hap

2 2.1.5 Energie-Nederland vraagt om de voorwaarden 
energiegemeenschappen aan te scherpen. - p. 37

Wet artikel is gewijzigd, hierbij zijn ook aantal voorwaarden opgenomen voor levering zonder leveringsvergunning 
door energiegemeenschap

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Balanceren 2 2.2.9 Energie-Nederland geeft een suggestie om art. 2.2.9 aan te 
passen. - p. 45

Wet Aangepast. Artikel 2.2.9 is vervallen en ingevoegd in artikel 2.40 (nieuwe nummering) 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Aggregeren/bala
nceren

2 2.3.4 Energie-Nederland geeft suggesties om art. 2.3.4 aan te passen. 
- p. 51

Wet Aangepast. Artikel 2.3.4. is vervallen en ingevoegd in artikel 2.40 (nieuwe nummering) 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam LNG 5 5.1.15 Energie-Nederland stelt voor om de verplichting tot het jaarlijks 
vaststellen van de 
voorwaarden te schrappen.

Wet Is geschrapt 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Salderen 2 2.2.24 Energie-Nederland vraagt zich af waarom onderscheid wordt 
gemaakt tussen huishoudens met een dynamisch tarief en 
zonder. - p. 49

Wet Onderdeel is geschrapt waardoor bij alle kleinverbruikers, dus ook degenen met dynamische tarieven, wordt 
gesaldeerd.

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland geeft aan dat de definitie van 
'meetverantwoordelijke' ontbreekt en moet worden 
toegevoegd. - p. 20

Wet en MvT Deze suggestie is overgenomen. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Definitie meter: De voorgestelde definitie luidt: “meter voor 
elektriciteit of gas, niet zijnde een op afstand benaderbare 
meetinrichting of een conventionele meetinrichting.” Vraag: 
Energie-Nederland vraagt zich af wat voor meter hier wordt 
bedoeld.

Wet en MvT In de consultatieversie van het wetsvoorstel werden ten aanzien van het begrip 'meetinrichting' de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: (1) aansluiting bij de definities in Richtlijn EU/2019/944, bijvoorbeeld 
'conventionele meter'  en 'slimme meter en (2) onderscheid tussen 'meetinrichtingen' (tbv het systeem) en 
andersoortige 'meters'. Deze opzet riep veel verwarring en onduidelijkheid op en sloot ook slecht aan op de 
grote variëteit aan bestaande meters/meetinrichtingen binnen het energiesysteem. Er is nu voor gekozen enkel 
te spreken over 'meetinrichtingen', waarbij verschillende artikelen regelen dat in de onderliggende regelgeving 
nader onderscheid gemaakt kan worden, bijvoorbeeld naar type energiedrager, type meting, locatie van meting, 
functionaliteit, etc. (consultatieversie: artikel 2.6.3, 3.4.24, 3.4.28; nieuwe nummering: 2.45, 3.53 en 3.57).   

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland geeft suggesties om de definities slimme 
meetinrichting en conventionele meetinrichting aan te passen. - 
p. 33

Wet en MvT In de consultatieversie van het wetsvoorstel werden ten aanzien van het begrip 'meetinrichting' de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: (1) aansluiting bij de definities in Richtlijn EU/2019/944, bijvoorbeeld 
'conventionele meter'  en 'slimme meter en (2) onderscheid tussen 'meetinrichtingen' (tbv het systeem) en 
andersoortige 'meters'. Deze opzet riep veel verwarring en onduidelijkheid op en sloot ook slecht aan op de 
grote variëteit aan bestaande meters/meetinrichtingen binnen het energiesysteem. Er is nu voor gekozen enkel 
te spreken over 'meetinrichtingen', waarbij verschillende artikelen regelen dat in de onderliggende regelgeving 
nader onderscheid gemaakt kan worden, bijvoorbeeld naar type energiedrager, type meting, locatie van meting, 
functionaliteit, etc. (consultatieversie: artikel 2.6.3, 3.4.24, 3.4.28; nieuwe nummering: 2.45, 3.53 en 3.57).

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Overdrachtspunt: De voorgestelde definitie luidt: punt dat de 
overgang markeert tussen een aansluiting en een installatie of 
tussen twee systemen. Ten opzichte van de huidige definitie is 
het begrip ‘fysiek’ weggelaten. Voorstel: Ter voorkoming van 
verwarring en ter verduidelijking stelt Energie-Nederland voor 
om het begrip ‘fysiek’ in te voegen voor het woord ‘punt’.

Wet en MvT Eens met strekking van deze opmerking. De begripsbepaling is aangepast waarbij, naast andere opmerkingen, 
ook deze opmerking is verwerkt. 

53
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154783

Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Meten 2 2.6.5 Lid 3: Energie-Nederland stelt voor dat deze bepaling wordt 
gewijzigd in een standaard
collectie door de distributiesysteembeheerder van de 
meterstanden wanneer bij de
eindafnemer binnenshuis werkzaamheden aan de aansluiting 
worden verricht,
daarbij worden van alle meetinrichtingen, waarvoor de 
distributiesysteembeheerder verantwoordelijk is, de standen 
opgenomen. Immers de leverancier weet niet
wanneer er door de distributiesysteembeheerder 
werkzaamheden bij de
eindafnemer worden uitgevoerd.

Wet en MvT Eens met de opmerking; wettekst is, mede in licht van andere opmerkingen, herzien. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Balanceren 3 3.4.19a Energie-Nederland geeft aan wat allocatie en reconciliatie 
inhouden, namelijk: 
>> Alloceren is het toewijzen van de netto positie per 
onbalansverrekingsperiode van alle allocatiepunten in het 
portfolio van een specifieke BRP. 
>> Reconciliëren is het verrekenen van de volumeverschillen 
welke zijn opgetreden naar aanleiding van het verwerken van 
de vastgestelde verbruiken. Deze verschillen worden op 
frequente basis verrekend gebruikmakende van de in eerste 
instantie op profiel gebaseerde allocatievolumes. \

Wet en MvT Dit artikel is, mede naar aanleiding van opmerkingen van andere stakeholders, herzien en geïntegreerd met 
andere artikelen. Er is nu in H3 direct aangesloten bij de balanceringsverordeningen (voor de TSB's), met in 
aanvulling daarop een 'faciliterende rol' voor de DSB's. In H4 komt dit vervolgens qua toegestaan 
gegevensgebruik en -verstrekking ook terug. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Gegevens en 
processen

4 4.1 Energie-Nederland geeft suggesties voor de in art. 4.1 lid 2 
opgesomde gegevens, namelijk:
>> A. De 3e categorie betreft gegevens op klantniveau die op 
basis van andere wetten aan een instantie beschikbaar moeten 
worden gesteld. Wanneer deze instanties zich volgens nog te 
formuleren afspraken kenbaar maken bij de dan kunnen zij 
deze gegevens opvragen. Dit wordt voor de betreffende klant 
ook zichtbaar.
>> B. De 5e categorie kan in dit lid vervallen. Hier wordt met 
name openbare data bedoeld op basis van gecumuleerde en 
geanonimiseerde gegevens. Deze gegevens worden niet via de 
gegevensuitwisselingsentiteit beschikbaar gesteld. Voor dit 
soort gegevens is artikel 4.22 bedoeld. Waar het wél gegevens 
op klantniveau betreft is of sprake van 3e categorie of de 4e 
categorie.

Wet en MvT Ten aanzien van A: eens met strekking, goed dat dit zichtbaar wordt. Wat betreft (B): eens met opmerking, deze 
categorie is verwijderd. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Gegevensuitwiss
elingsentiteit 

4 4.10 Energie-Nederland geeft suggesties om art. 4.9 en 4.10 aan te 
passen (p. 76 reactie). Zij merkt o.a. op: "De 
Gegevensuitwisselingsentiteit is geen beheerder van gegevens- 
Ondanks dat het wetsvoorstel dit nu wel mogelijk maakt, is het 
geenszins de bedoeling dat de gegevensuitwisselingsentiteit 
zelf (ook) registers gaat beheren. De positie en taken van de 
gegevensuitwisselingsentiteit staan niet toe dat deze de 
verantwoordelijkheid over registers krijgt. Dit zien wij graag 
aangepast worden."

Wet en MvT Dat de gegevensuitwisselingsentiteit zelf (grootschalig) gegevens gaat beheren is een misverstand. In de 
consultatieversie van de MvT (p. 126) is duidelijk toegelicht dat het hier om andersoortige gegevens gaat. Om 
verwarring te voorkomen zijn deze artikelen geschrapt en voorzover nog relevant geïntegreerd in de taakstelling 
van de GUE. Bij de uitvoering van haar taak houdt de GUE een register bij, maar dit is niet vergelijkbaar met de 
registers van de registerbeheerders. 

53
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154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Gegevensuitwiss
elingsentiteit 

4 4.12 Energie-Nederland geeft suggesties om art. 4.12 aan te passen 
(p. 77): In artikel 4.12 is opgenomen hoe de samenwerking 
vanuit de systeembeheerders ten behoeve van data-
uitwisseling tot stand moet komen (MFF) en op welke wijze de 
gegevensuitwisselingsentiteit dit ondersteunt (BAS). Energie-
Nederland is van mening dat artikel 4.12 veel te vrijblijvend is 
geformuleerd en geen recht doet aan de overeengekomen 
governance voor het datadelen. We pleiten daarom voor 
aanscherping van het artikel en doen een tekstvoorstel voor 
een gewijzigd
artikel 4.12. 

Wet en MvT Eens met strekking, tekstsuggesties zijn (groten-) deels overgenomen. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Gegevensuitwiss
elingsentiteit 

4 4.15 Energie-Nederland stelt voor dat een Ministeriele Regeling ook 
nadere regels zou moeten bevatten over wat onder een 
gemakkelijke toegang wordt verstaan (p. 77 reactie)

Wet en MvT Eens met strekking van voorstel; derde lid is aangepast, met iets andere bewoordingen dan voorgesteld. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Gegevensuitwiss
elingsentiteit 

4 4.18 Energie-Nederland geeft suggesties om art. 4.18 aan te passen 
(p. 78 reactie): Openbaarmaking moet aan allerlei beperkingen 
onderhevig zijn. Ook uitwisseling van deze informatie met 
andere (overheids)partijen moet beperkt zijn. Artikel 20 van 
WBNI is heel strikt voor wat betreft het verstrekken van 
vertrouwelijke gegevens van aanbieders, dat regime 
overnemen of naar verwijzen.

Wet en MvT Eens met strekking van deze opmerking. Nu uitzondering opgenomen t.a.v. de regimes van Wbni en AVG. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Actieve en 
passieve 
openbaarmaking

4 4.22 Energie-Nederland geeft suggesties om art. 4.22 en Memorie 
van Toelichting p. 131 aan te passen. - p. 78

Wet en MvT Eens met strekking van de opmerking: art 4.22 moet niet beperken wat er onder 4.1 noodzakelijk wordt geacht. 
De wettekst is, mede op basis van andere opmerkingen, aangepast en verplaatst naar H3 (nieuwe nummering: 
artikelen 3.77 en 3.78) . 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Registers 
systeembeheerd
ers 

4 4.3 Energie-Nederland is van mening dat de verwijzing naar de in 
art. 4.3 lid 1 genoemde Ministeriele Regeling vervangen moet 
worden door een verwijzing naar een Algemene Maatregel van 
Bestuur. - p. 75

Wet en MvT Naar aanleiding van de opmerkingen van stakeholders is artikel 4.3 (consultatieversie)sterk herzien en 
vervangen door diverse andere artikelen (o.a. nieuwe nummering: 4.10). Daarnaast eens met opmerking dat een 
'alternatieve registerbeheerder' per AMvB moet worden aangewezen. De gevraagde 'voorhang' is gelet op de 
context een te zware procedurele eis en is daarom niet overgenomen. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Gegevensuitwiss
elingsentiteit 

4 4.9 + 4.20 Energie-Nederland stelt voor om art. 4.9 niet op te nemen en 
daarom art. 4.20 aan te passen. - p. 75 + 76

Wet en MvT Eens met strekking van opmerking. Artikel 4.9 (consultatieversie; nieuwe nummering:  4.11) is aangepast en 
daarom niet relevant voor artikel 4.20 (consultatieversie; nieuwe nummering: 4.24)

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Beheren en 
uitwisselen van 
gegevens

4 Energie-Nederland stelt dat taakbeschrijving van 
gegevensuitwisselingsentiteit nog aanpassing nodig heeft, 
zodat onafhankelijkheid gewaarborgd is. - p. 9

Wet en MvT Begrip voor deze opmerking. Er zijn wat (kleine) aanpassingen gedaan in de wetteksten, maar dit moet 
voldoende geborgd zijn. Ook de MvT staat stil bij de invulling die de systeembeheerders/GUE aan hun taken 
moeten geven. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Balanceren 2 2.5.1 Het wetsvoorstel is onduidelijk ten aanzien van het beleggen 
van de balanceringsverantwoordelijkheid. Energie-Nederland 
geeft een aantal suggesties hiervoor - p. 5 en p. 52 t/m 54

Wet en MvT In wet en MvT is verduidelijkt dat het gaat om 1 enkele BRP per allocatiepunt. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Salderen 2 2.2.24 Energie-Nederland geeft aan dat prijsprikkels noodzakelijk zijn 
voor het energiesysteem en dat zij van mening zijn dat salderen 
in strijd is met de Elektriciteitsrichtlijn. - p. 49

Nee Het wetsvoorstel “Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter 
uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers” is controversieel verklaard. Zodra er 
een nieuw regeerakkoord is, zal duidelijk zijn hoe daarmee verder gegaan wordt. Het wetsvoorstel Energiewet 
zal uiteindelijk de bepalingen gaan bevatten van het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling zoals het luidt als 
het aangenomen wordt. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland geeft suggesties om de definitie 
interconnectorbeheerder voor elektriciteit/gas verzamelbegrip 
aan te passen. - p. 32

Wet De verwijzing is aangepast. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland geeft suggesties om de definitie 
zeggenschap aan te passen. - p. 35

Nee Deze begripsomschrijving betreft implementatie van artikel 2, onderdeel 56 van de Elektriciteitsrichtlijn en 
artikel 2, onderdeel 36, van de Gasrichtlijn. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland geeft suggesties om de definitie 
grootafnemer aan te passen. - p. 29

Nee Definitie is niet aangepast (toevoeging "binnen of buiten het systeem waarop deze persoon aangesloten" is 
overbodig). 

53
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154783
Kaljee Energie-

Nederland
Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland stelt voor om de definitie handelaar niet op 

te nemen. - p. 29
Wet Definitie is geschrapt. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Leveren aan 
eindafnemers

2 2.2.15 Energie-Nederland geeft suggestie om art. 2.2.15 aan te 
passen. - p. 47

Wet 1. voor EGB worden in de wet geen extra eisen aan deskundigheid bestuurders gesteld, afnemer is eigenaar of 
lid en kan in die hoedanigheid eisen stellen aan bestuurders. 2. Mede nav de opmerkingen van ENL wordt het 
wetsvoorstel op dit punt aangepast. 3. valt grotendeels weg als EGB op het primaire punt kunnen leveren zonder 
vergunning. 4. term maandelijks is weggelaten.

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Beheren en 
uitwisselen van 
gegevens

4 Energie-Nederland ziet graag aangepast dat de 
gegevensuitwisselingsentiteit geen verantwoordelijkheid over 
registers krijgt. - p. 9

Wet en MvT Dat de gegevensuitwisselingsentiteit zelf (grootschalig) gegevens gaat beheren is een misverstand. In de 
consultatieversie van de MvT (p. 126) is duidelijk toegelicht dat het hier om andersoortige gegevens gaat. Om 
verwarring te voorkomen zijn deze artikelen geschrapt en voorzover nog relevant geïntegreerd in de taakstelling 
van de GUE. Bij de uitvoering van haar taak houdt de GUE een register bij, maar dit is niet vergelijkbaar met de 
registers van de registerbeheerders. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Persoongsgegeve
ns

4 Energie-Nederland geeft suggesties voor hoe om te gaan met 
persoonsgegevens van een andere betrokkene dan de 
contractant, de Memorie van Toelichting aan te passen en stelt 
voor AP te raadplegen. - p. 79

MvT De uiteindelijke interpretatie van de AVG is aan de AP en valt buiten de scope van de Energiewet. Op basis van 
de opmerkingen van Energie-Nederland is (1) de betreffende tekst in de MvT in hoofdstuk 7 verwijderd en (2) in 
het hoofdstuk over de internetconsultatie dit (knel-) punt onder de aandacht gebracht, alsmede een beknopte 
appreciatie opgenomen vanuit het perspectief van de Energiewet. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland geeft suggesties om de definitie 
allocatiepunt aan te passen. - p. 23

Wet Grotendeels eens met deze opmerking. De begripsbepaling is aangepast waarbij, naast andere opmerkingen, 
ook deze opmerkingen (deels) zijn verwerkt.  

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Systeembeheer 3 3.3.1 + 3.3.2 Energie-Nederland stelt voor om art. 3.3.1 + 3.3.2 nader te 
bekijken op inconsisten es met 
het huidige groepsverbod en daarbij tevens de relatie met het 
wetsontwerp WcW te leggen. - p. 59

Nee Er is geen noodzaak om bij  het  groepsverbod de relatie te leggen met het wetsontwerp WcW. De ruimte voor 
infrastructuurbedrijven bij warmte is nog onderwerp van discussie. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Infrastructuurgro
ep

3 3.3.1 + 3.3.12 Energie-Nederland stelt dat er meer waarborgen nodig zijn 
tegen bevoordeling van warmte binnen de groep van de 
transmissie- of distributiesysteembeheerder. - p. 60

Nee Welke ruimte infrastructuurbedrijven zullen krijgen voor warmte is nog onderwerp van discussie. Vooralsnog 
zien we (vooruitlopend op deze discussie) geen aanleiding om op dit punt naar meer waarborgen op te nemen 
om bevoordeling tegen te gaan.. 

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland geeft suggesties om de definitie installatie 
aan te passen. - p. 31

Nee Suggesties zijn niet overgenomen. Zie ook artikelsgewijze toelichting. 53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Toezicht 5 5.3.1 Energie-Nederland vraagt zich af wie toezicht houdt op aantal 
artikelen. - p. 89

Nee Op de uitgezonderde bepalingen geldt inderdaad geen bestuursrechtelijk toezicht. Dit omdat bij deze artikelen 
publiek toezicht door ACM minder zinvol is vanwege de afsluitbevoegdheid van de systeembeheerder die in het 
wetsvoorstel is geregeld.

53

154783 Kaljee Energie-
Nederland

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 Energie-Nederland stelt voor om de definitie onderneming niet 
op te nemen. - p. 33

Wet Definitie onderneming is verduidelijkt. 53

154784 Vermeer Nederlandse 
Vereniging 
Duurzame 
Energie (NVDE)

Openbaar, met naam relatie tot 
warmtewet en 
omgevingswet.

duidelijke afstemming tussen de Energie-, Warmtewet en de 
Omgevingswet ontbreekt. onder andere ivm uitfasering van 
gastransport in de ‘wijkgerichte aanpak’

Nee Er is op dit moment voor gekozen om de Warmtewet apart van elektriciteit en gas te regelen. Warmte is zodanig 
anders gereguleerd, vanwege de lokale systemen, dat samenvoeging op dit moment geen meerwaarde heeft. In 
de toelichting is verder uitgelegd waarom er niet voor samenvoeging is gekozen.

50

154785 Vermeer Nederlandse 
Vereniging 
Duurzame 
Energie (NVDE)

Openbaar, met naam Definities 1 1.1 NVDE signaleert dat er niet overal correct wordt aangesloten 
op Europese formuleringen en noemt aggregatie als voorbeeld.

Wet Mede na aanleiding van deze reactie, is de definitie van aggregeren aangepast. De definitie van aggregeren  in 
het wetsvoorstel sluit nu aan op de definitie van aggregatie in de Elektriciteitsrichtiljn. De definitie van 
aggregatie (artikel 2 onderdeel 18 Elektriciteitsrichtlijn) ziet zowel op het combineren van belasting als het 
combineren van opgewekte elektriciteit van verschillende afnemers.

50

154785 Laeven Dutch 
Blockchain 
Coalition

Openbaar, met naam Beheren en 
uitwisselen 
gegevens 

4 ? Data-soevereiniteit - De Dutch Blockchain Coalition beveelt aan 
om, met in achtneming van het belang van een goed 
functionerend energiesysteem, de data-soevereiniteit voor 
verbruiker vast te leggen, ook voor betere aansluiting bij AVG 
(aanbeveling 3)

Nee In lijn met de aanbeveling van de respondent beoogt het wetsvoorstel de aangeslotene meer grip en regie te 
geven op zijn gegevens. Hoofdstuk 4 van het wetsvoorstel geeft onder meer ruimte om na toestemming 
gegevens met een derde partij te kunnen delen, waarbij tegelijkertijd verplicht wordt tot het nemen van 
maatregelen voor Identificatie, Authenticatie & Autorisatie.  Bij de uitvoering van haar taak zal de GUE (en 
andere betrokken partijen) de afweging moeten maken of en in welke vorm logaritmes en/of 
blockchaintoepassingen geschikt zijn.  

54

154785 Laeven Dutch 
Blockchain 
Coalition

Openbaar, met naam Meten 
(alternatieve 
meters)

2 en 3 2.6.3 Meetinrichtingen (alternatieve)  - De Dutch Blockchain Coalition 
beveelt aan om, onder de juiste voorwaarden en regels, in te 
zetten op meer  gereguleerde meetinrichtingen naast de 
‘slimme’ meter (aanbeveling 2)

Wet In lijn met de aanbeveling van de respondent beoogt het wetsvoorstel inderdaad om meer ruimte te creëren 
voor de inzet van alternatieve meetinstrumenten (zie ook paragraaf 6.3.3 in de Memorie van Toelichting).  
Nadere eisen en regels worden in de onderliggende regelgeving  uitgewerkt. 

54
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154785 Laeven Dutch 
Blockchain 
Coalition

Openbaar, met naam Meten 
(alternatieve 
meters)

2 en 3 4.1 Transparantie en gelijk speelveld -  De Dutch Blockchain 
Coalition beveelt aan om te zorgen voor volledige transparantie 
van gegevens ten behoeve van nieuwe marktpartijen en 
bescherming van eerlijke marktwerking (aanbeveling 4)

Nee Deze aanbeveling sluit goed aan op het wetsvoorstel; dit komt met name tot uitdrukking in artikel 4.11 
(consultatieversie. nieuwe nummering: 4.16), waar het uitganspunt van transparante en niet-discriminerende 
toegang  ook is vastgelegd in de taak van de Gegevensuitwisselingsentiteit (GUE).

54

154785 Laeven Dutch 
Blockchain 
Coalition

Openbaar, met naam Beheren en 
uitwisselen 
gegevens 

4 4.8 Gegevensuitwisseling - De Dutch Blockchain Coalition beveelt 
aan om, mede gelet op de behartiging van verschillende 
belangen in de sector, te zorgen voor een  open en inclusief 
netwerk voor gegevensuitwisseling in plaats van gesloten en 
exclusieve entiteit (aanbeveling 1) 

Nee Het wetsvoorstel kent een belangrijke rol toe aan de Gegevensuitwisselingsentiteit (GUE) om op een 
transparante en non-discriminatoire manier de toegang en uitwisseling van gegevens te realiseren. Hierbij is er 
bewust voor gekozen om hier een 'taak' voor de gezamenlijke systeembeheerders van te maken, met name om 
het publieke belang te borgen en deze rol niet te vermengen met commerciële belangen. Tegelijkertijd wordt 
ook verplicht de verbinding gelegd voor de belangenvertegenwoordiging van andere sectorpartijen (artikel 4.12 
in de consultatieversie, nieuwe nummering: 4.25). Bij de uitvoering van haar taak zal de GUE (en andere 
betrokken partijen) de afweging moeten maken of en in welke vorm logaritmes en/of blockchaintoepassingen 
geschikt zijn. 

54

154786 Vermeer Nederlandse 
Vereniging 
Duurzame 
Energie (NVDE)

Openbaar, met naam Uitwerken van 
gasafsluiten

Minister had gasafsluiten toegezegd voor in dit wetvoorstel, 
maar respondent vindt het niet terug.

Nee In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over een wetgevingsagenda gebouwde omgeving. Deze afspraken 
vragen een zorgvuldige uitwerking en maken daarom geen onderdeel van dit wetsvoorstel. 

50

154787 Vermeer Nederlandse 
Vereniging 
Duurzame 
Energie (NVDE)

Openbaar, met naam Bescherming van 
eindgebruikers

houd de beschermde status van klanten onder het huidige 
leveranciersmodel in stand, geldend voor alle kleinverbruikers, 
en splits niet uit naar het
soort afnemer.

Wet Wettekst is aangepast.  Leveranciersmodel is in de wettekst gekoppeld aan de eindafnemer met een kleine 
aansluiting. 

50

154788 Vermeer Nederlandse 
Vereniging 
Duurzame 
Energie (NVDE)

Openbaar, met naam Waarborg gelijk 
speelveld voor 
marktdeelnemer
s

regel een gelijk speelveld voor marktdeelnemers die moeten 
voldoen aan eisen om de eindafnemers adequate bescherming 
te bieden.

Nee De Energiewet stelt regels voor alle marktpartijen op de energiemarkt, en streeft een gelijk speelveld na voor 
alle marktdeelnemers.  

50

154789 Vermeer Nederlandse 
Vereniging 
Duurzame 
Energie (NVDE)

Openbaar, met naam Cable-pooling 1 1.2 Voeg Cable-poolingartikel weer toe. Het stond in hoofdstuk 1 
(artikel 1.2). Het lijkt vergeten want de MvT refereert aan dit 
artikel.

Wet Artikel 1, zevende lid, Elektriciteitswet 1998 is per abuis niet overgenomen in de consultatieversie van het 
wetsvoorstel Energiewet. Dit is gerepareerd. Ook is verhelderd dat bestaande windparken of zonneweides 
samen met een nieuw windpark of een nieuwe zonneweide een verzoek tot "cable-pooling" kunnen doen. 

50

154792

Van Heumen N.V. Nederlandse GasunieOpenbaar, met naam experimenten 6 Ruimte om te experimenten blijft nodig om snel te kunnen 
acteren in een markt voor verschillende energiedragers die in 
ontwikkeling is.

MvT Experimenteren kan op basis van de CHW en straks de Omgevingswet. Daarnaast biedt het wettelijk kader veel 
meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Overwogen is om daarnaast een experimenteerbepaling in het 
wetsvoorstel op te nemen. Deze zou een exacte kopie worden van de bepaling in de CHW en biedt daarmee 
geen meerwaarde, omdat dit wettelijk dus al geregeld is. 

55

154792 Van Heumen N.V. Nederlandse Gasunie

Openbaar, met naam experimenten 6 Ruimte om te experimenten blijft nodig om snel te kunnen 
acteren in een markt voor verschillende energiedragers die in 
ontwikkeling is.

MvT Experimenteren kan op basis van de CHW en straks de Omgevingswet. Daarnaast biedt het wettelijk kader veel 
meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Overwogen is om daarnaast een experimenteerbepaling in het 
wetsvoorstel op te nemen. Deze zou een exacte kopie worden van de bepaling in de CHW en biedt daarmee 
geen meerwaarde, omdat dit wettelijk dus al geregeld is. 

55

154792 Van Heumen

N.V. Nederlandse GasunieOpenbaar, met naam Overig 3 3.1.1 e.v. Een groot deel van de voorziene wijzigingen komt voort uit het 
Europese Clean Energy Package. Streven naar uniformiteit en 
systeemintegratie gaan sommige zaken uit CEP ook gelden voor 
gas. Beleidsneutrale overzetten heroverwegen en als dat niet 
mogelijk is, inzichtelijk maken dat het wetsvoorstel past binnen 
Gasrichtlijn

Nee In het voorliggende wetsvoorstel is bewust gekozen om op sommige punten het wettelijk kader uit het Clean 
Energy Package   materieel uit te breiden naar gas, en op andere punten dat niet te doen. Daarbij is 
vanzelfsprekend gekeken naar verenigbaarheid met de Gasrichtlijn.

55

154792 Van Heumen

N.V. Nederlandse GasunieOpenbaar, met naam Investeringsplan, 
systeemintegrati
e

3 3.4.5 e.v. Elektriciteits- en gasnetten onafhankelijk van elkaar worden 
gepland en beheerd. Niet efficiënt. de Energiewet een 
duidelijkere keuze maakt voor systeemintegratie. Geen aparte 
investeringsplannen voor gas en elektriciteit. Benodigd is een 
meer centrale regie: investeringen in gas, elektriciteit, 
waterstof, warmte, opslag, CCS, LNG en biogas zouden op 
elkaar afgestemd moeten worden.

Nee De noodzaak van cross-sectorale investeringsplanning wordt onderschreven. De voorschriften rond 
investeringsplannen al dat bij het opstellen rekening gehouden moet worden met "alle relevante 
marktontwikkelingen". Dit is niet beperkt tot ontwikkelingen die slechts in één deel van de energiemarkt 
plaatsvinden. De Energiewet vraagt dus al om cross-sectorale afstemming van de investeringsplannen. Hier zal 
ook aandacht voor zijn in de lagere regelgeving. Verdergaande centralisatie van planning van energie-
infrastructuur is niet altijd mogelijk in verband met uiteenlopende eisen die het Europees-wettelijke kader stelt 
voor de netplanning. Het is wel onderwerp van aandacht binnen het Ministerie, maar in trajecten die buiten de 
Energiewet vallen . Deze trajecten kunnen in de toekomst tot aanscherping van verplichtingen rond afstemming 
van investeringsplannen leiden. 

55
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154792 Van Heumen

N.V. Nederlandse GasunieOpenbaar, met naam Overig 3 3.1.1. e.v. Een groot deel van de voorziene wijzigingen komt voort uit het 
Europese Clean Energy Package. Streven naar uniformiteit en 
systeemintegratie gaan sommige zaken uit CEP ook gelden voor 
gas. Beleidsneutrale overzetten heroverwegen en als dat niet 
mogelijk is, inzichtelijk maken dat het wetsvoorstel past binnen 
Gasrichtlijn

Nee In het voorliggend wetsvoorstel is bewust gekozen om bepaalde voorschriften die voortkomen uit het Clean 
Energy Package ook van toepassing te verklaren op systeembeheerders voor gas. In bepaalde voorschriften is 
daar bewust niet voor gekozen. Daarbij is ook geborgd dat het wettelijk kader past binnen de Gasrichtlijn.

55

154792 Van Heumen

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie

Openbaar, met naam Overig 3 3.4.5 lid 2 sub d Afdeling ontbreekt Wet Dit is aangepast. 55

154792 Van Heumen

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie

Openbaar, met naam Overig 3 3.4.5. lid 2 sub e Afdeling in plaats van artikel Wet Dit is aangepast. 55

154792 Van Heumen

N.V. Nederlandse GasunieOpenbaar, met naam Infrastructuurgro
ep

3 3.3.12 lid 2 wat precies met ‘commercieel gevoelige gegevens’ in dit artikel 
wordt bedoeld en of daarmee iets anders wordt bedoeld dan 
‘vertrouwelijke gegevens’ zoals genoemd in artikel 3.5.6 lid 4. 
Als iets anders wordt bedoeld met ‘commercieel gevoelige 
gegevens’ dan met ‘vertrouwelijke gegevens’, dan zou dat tot 
de situatie kunnen leiden dat een 
transmissiesysteembeheerder gegevens die commercieel 
gevoelige gegevens’ zijn maar niet ‘vertrouwelijke gegevens’, 
wel mag delen met derden maar niet met het 
infrastructuurbedrijf.

Wet De inhoud van dit voorschrift wordt verplaatst naar algemene maatregel van bestuur. Tevens zijn artikelen 4.22 
en 3.5.6 (nieuwe nummering: 3.77 en 3.78) herschreven om verplichtingen en verboden rond 
informatieuitwisseling door systeembeheerders te verduidelijken. 

55

154792 Van Heumen N.V. Nederlandse GasunieOpenbaar, met naam definitie gas 1 verwijzing naar artikel 2.20 lijkt onjuist Wet deze verwijzing is vervallen 55
154792 Van Heumen N.V. Nederlandse GasunieOpenbaar, met naam definitie gas 1 verwijzing naar artikel 2.20 lijkt onjuist Wet deze verwijzing is vervallen 55

154792 Van Heumen

N.V. Nederlandse GasunieOpenbaar, met naam Definities 3 3.3.10 Gelet op de definitie van installatie lijkt onder meer de opslag 
van iets anders dan gas of elektriciteit niet toegestaan. 
Datzelfde geldt voor het aanleggen van een installatie voor 
waterstof, aangezien die niet is bestemd voor elektriciteit of 
(aard-)gas. Hiermee worden de activiteiten van artikel 3.3.10 
onbedoeld ingeperkt

Nee Het wetsvoorstel heeft enkel betrekking op elektriciteit en gas. 55

154792 Van Heumen N.V. Nederlandse Gasunie

Openbaar, met naam waterstof Verzoek om in de nieuwe Energiewet alvast de mogelijkheid op 
te nemen om enkele basisregels op te kunnen stellen en een 
rechtspersoon aan te kunnen wijzen die een dergelijk 
waterstoftransportsysteem mag aanleggen en beheren. Het is 
verder nog niet noodzakelijk om op Europese wetgeving 
vooruit te lopen. Een haakje lijkt wel wenselijk.

Nee Dit is een vraagstuk dat nu nog niet aan de orde is. Mogelijk dat dit bij implementatie van de aanpassing van de  
Gasrichtlijn wel aan de orde zal komen. (haakjes voor) bevoegdheden rondom waterstoftransportsystemen nu 
opnemen is echter nog wel te vroeg

55

154792 Van Heumen N.V. Nederlandse Gasunie

Openbaar, met naam waterstof Tijdelijke taak is een dode letter. Ook te beperkt in tijd, 
waardoor de grote investeringen niet gerechtvaardigd zullen 
zijn. Zie suggestie voor wettekst

Nee De mogelijkheid om netbeheerders een tijdelijke taak toe te kennen is inderdaad niet geschikt gebleken voor het 
toekennen van aanvullende taken rondom waterstof en watertstofinfrastructuur (zie Kst. 32813-718). Voor 
toekomstige taken rondom waterstof wordt daarom gekeken naar directe borging op wettelijk niveau.

55

154792 Van Heumen

N.V. Nederlandse GasunieOpenbaar, met naam Definities 1 1.2 Gelet op de definitie van installatie lijkt onder meer de opslag 
van iets anders dan gas of elektriciteit niet toegestaan. 
Datzelfde geldt voor het aanleggen van een installatie voor 
waterstof, aangezien die niet is bestemd voor elektriciteit of 
(aard-)gas. Hiermee worden de activiteiten van artikel 3.3.10 
onbedoeld ingeperkt

Nee We  voorzien dat het infrastructuurbedrijf waar een transmissiesysteembeheerder voor gas deel van uitmaakt 
ruimte zal krijgen om waterstof ondergronds op te slaan. 

55

154792 Van Heumen N.V. Nederlandse Gasunie

Openbaar, met naam lagere 
regelgeving

zo spoedig mogelijk – en bij voorkeur voordat het wetsvoorstel 
aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd – inzage willen krijgen 
in deze lagere regelgeving, om de volledige werking van het 
bouwwerk van wet- en regelgeving te kunnen beoordelen.

Nee Dat is inderdaad het streven. De planning is dat de lagere regelgeving geconsulteerd kan worden als het 
wetsvoorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend.  

55
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154792 Van Heumen N.V. Nederlandse Gasunie

Openbaar, met naam lagere 
regelgeving

zo spoedig mogelijk – en bij voorkeur voordat het wetsvoorstel 
aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd – inzage willen krijgen 
in deze lagere regelgeving, om de volledige werking van het 
bouwwerk van wet- en regelgeving te kunnen beoordelen.

Nee Dat is inderdaad het streven. De planning is dat de lagere regelgeving geconsulteerd kan worden als het 
wetsvoorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend.  

55

154794 Dekker Rathenau 
Instituut

Openbaar, met naam Beheren en 
uitwisselen 
gegevens (+ 
privacy)

N.v.t. N.v.t. Zorg voor democratische controle én onafhankelijk toezicht op 
afspraken over de omgang met energiedata - Respondent 
benadrukt het belang van democratische controle, alsmede 
onafhankelijk toezicht op afspraken. Advies: meer nadruk op: 
(1) borging rechten van burgers en (2) toezicht op regels en 
afspraken

Wet Het belang van de democratische controle en het onafhankelijk toezicht worden onderschreven. Gelet op de 
gedane opmerkingen het volgende (1) het wetsvoorstel beoogt juist met een verschuiving van codes (m.n. 
meetcodes, Informatiecode) naar onderliggende regelgeving de democratische controle te verhogen; immers: 
de totstandkoming van deze codes ligt geheel buiten het parlement en/of minister. De directe invloed van 
sectorpartijen wordt in dit opzicht juist minder (codes nu op voorstel van sector). (2) De scope van het 
afsprakenstelsel (H4 wetsvoorstel) lijkt te breed te worden verondersteld; zoals ook aangegeven op p 124-126 
MvT (consultatieversie) kunnen de sectorafspraken enkel een invulling vormen van de normen die de wet stelt. 
het voorbeeld van de schakelaar past hierbij niet: deze normen worden nu juist door de wetgever gesteld, niet 
door de sector (welke functionaliteiten heeft een meetinrichting? wat wordt er gemeten?); (3) in relatie tot punt 
2: de afspraken vormen enkel een invulling van de gestelde normen, waarbij het  toezicht van ACM onverkort 
van toepassing is.

56

154794 Dekker Rathenau 
Instituut

Openbaar, met naam Beheren en 
uitwisselen 
gegevens (+ 
privacy)

N.v.t. N.v.t. Wees realistisch over de risico’s van het gebruik van 
persoonsdata - Respondent benadrukt dat de energiedata ook 
persoonsgegevens omvatten, wat risico's met zich meebrengt. 
Advies: (1) Het is dus zaak de meerwaarde van het frequenter 
verzamelen en inzetten van verfijnde persoonsdata voor het 
systeem, steeds te heroverwegen. (2) Ons advies aan het 
ministerie is om bij het formuleren van uitvoeringsbesluiten en 
voorschriften, goed te overwegen of centrale gegevensopslag 
echt noodzakelijk is, en in elk geval de ruimte te creëren voor 
zo decentraal mogelijke oplossingen – zo niet nu, dan in de 
nabije toekomst.

Wet Het belang van de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens wordt onderschreven, het wetsvoorstel besteedt 
daar ook veel aandacht aan. Enkele opmerkingen. (1) In de consultatieversie (zie p. 122 MvT) was het 
uitganspunt reeds dat het stelsel uit meerdere 'decentrale' registers en registerbeheerders zou bestaan, die op 
centrale wijze werden ontsloten. In het herziene wetsvoorstel (H4) is dit nog verder geconcretiseerd door 
bijvoorbeeld de meetbedrijven en GS-beheerders als registerbeheerders aan te wijzen. (2) In het herziene 
wetsvoorstel (H4) is nu ook nader geduid welke gegevens worden verzameld, gebruik en verstrekt. Hiermee is 
een directer verband gelegd met de noodzaak/doel van gegevensgebruik. (3) Daar een deel van deze regels in 
onderliggende regelgeving vastligt, biedt dit ook de mogelijkheid om in te spelen op technologische 
ontwikkelingen. 

56

154794 Dekker Rathenau 
Instituut

Openbaar, met naam Beheren en 
uitwisselen 
gegevens (+ 
privacy)

N.v.t. N.v.t. Overweeg een breed begrip van ‘energiedata’ - Respondent 
adviseert (kort samengevat) in relatie tot de meetgegevens 
achter de meter: De kwaliteit en betrouwbaarheid van deze 
data kan zo niet worden gegarandeerd, waardoor de inzet 
ervan (bijvoorbeeld voor aggregatie of balanshandhaving) een 
risico vormt voor het functioneren van het energiesysteem. (...) 
De vergaande digitalisering van het energiesysteem vergt dus 
een breder, en meer toekomstbestendiger begrip van 
‘energiedata’.

Wet Dit punt is in veel reacties van stakeholders teruggekomen: de kwaliteit en betrouwbaarheid is (nog) onzeker. 
Tegelijkertijd gaven veel partijen ook aan dat deze stap wel noodzakelijk is, als je ten volle allerlei kansen wil 
benutten (vraagrespons, etc.) Bij de herziening van het wetsvoorstel is opnieuw gekeken naar deze situatie en 
zijn ook verbeteringen aangebracht. Kort samengevat betekent dit dat de inzet van 'alternatieve 
meetinrichtingen' enkel onder specifieke voorwaarden en regels mogelijk is. Het systeembelang weegt hierbij 
sterk.  

56

154794 Dekker Rathenau 
Instituut

Openbaar, met naam Energiewet 
(algemeen)

N.v.t. N.v.t. Benadruk de flexibiliteit van de nieuwe wet - Respondent 
adviseert (kort samengevat): Het ministerie zou in de 
toelichting kunnen benadrukken dat in het geval van een 
koerswijziging door politieke besluitvorming, de wet voldoende 
flexibiliteit biedt, in het belang van politiek draagvlak voor de 
wet.

Nee Het is niet te voorzien welke koerswijzigingen door politieke besluitvorming er zullen zijn. Daarom is het ook niet 
mogelijk om daar in het wetsvoorstel op te anticiperen. Flexibiliteit wordt gewaarborgd doordat veel regels 
worden uitgewerkt in lagere regelgeving, dat makkelijker aanpasbaar is.

56

154794 Dekker Rathenau 
Instituut

Openbaar, met naam Energiewet 
(algemeen) + 
actieve afnemer 

N.v.t. N.v.t. Ontwikkel flankerend beleid om zelfbeschikking te faciliteren - 
Respondent adviseert (kort samengevat) in relatie tot 'actieve 
afnemer': De minister zal moeten wijzen op aanvullende 
wetgeving en beleid, die nodig zijn om de onderliggende 
ambities waar te maken.

Nee We zullen kijken waar indien nodig aanvullend beleid op ingezet kan worden. 56
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154802 Oude Lohuis Gemeente 
Utrecht

Openbaar, met naam  samenhang 
andere wetten

Gemeente Utrecht verzoekt om betere toelichting op de relatie 
tussen Energiewet, Omgevingswet, Wet wijkgerichte aanpak (in 
voorbereiding) en wetsvoorstel Warmtewet. Aandacht voor art 
6.8, 6.1 en 6.2; graag check op consistentie en uitleg. 

MvT Dit is in de toelichting verduidelijkt 57

154802 Oude Lohuis Gemeente 
Utrecht

Openbaar, met naam  betrokkenheid en 
snelle 
besluitvorming 
aansluittaak en 
experimenten 
flex diensten

divers Gemeente Utrecht is blij dat gemeenten bevoegdheden krijgen 
om de aansluittaak te beperken indien er een alternatieve 
warmtevoorzieningen zijn niet alleen voor collectieve warmte 
maar ook voor all electric wijken. Ook onderschrijft zij de 
mogelijkheden om te experimenteren met 
flexibiliteitsdiensten voor netwerkbedrijven. Zij wenst hierop 
snelle besluitvorming en wordt graag betrokken bij uitwerking 
van regelingen. 

Nee Een wetgevingsproces doorloopt vele verplichte stappen, die noodzakelijk zijn om tot een deugdelijk 
wetsvoorstel te komen. Wat we wel hebben gedaan is veel in lagere regelgeving verder uitwerken. Lagere 
regelgeving is makkelijker en sneller aanpasbaar, zodat we kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen.

57

154802 Oude Lohuis Gemeente 
Utrecht

Openbaar, met naam  aspecten slim 
laden

2, 3 Gemeente Utrecht vindt het van belang om voordelen van slim 
laden te benutten, en deelt geleerde lessen graag. Ze wijst o.a. 
op flexibele nettarieven, voorkomen dubbele heffing 
energiebelasting, en wenselijkheid experimenteerbepaling

Nee Dank voor het delen van de geleerde lessen. Een deel van deze aspecten is ook in het wetsvoorstel terug te 
vinden. 

57

154802 Oude Lohuis Gemeente 
Utrecht

Openbaar, met naam  bevoegdheid 
bouwinspecteurs 
voor 
energieaansluitin
gen 

3 Gemeente Utrecht raadt aan om gemeentelijke 
bouwinspecteurs bevoegdheid te geven om te kunnen kijken 
naar energieaansluitingen zoals thuisaccus en zonnepanelen 
(mogelijk buiten scope Energiewet). 

Nee Deze opmerking valt inderdaad buiten de scope van de Energiewet. Dergelijke bevoegdheden worden niet onder 
de Energiewet geregeld, maar elders. 

57

154802 Oude Lohuis Gemeente 
Utrecht

Openbaar, met naam  data 4 De Gemeente Utrecht geeft (onder 2) twee zaken aan. Ten 
eerste; het belang "dat netbeheerders verplicht worden tot een 
actieve en passieve openbaarmaking van niet herleidbare 
gegevens (en soms ook herleidbare gegevens in het kader van 
de Omgevingswet)". Gemeenten hebben, gelet op taak in 
energietransitie, grote behoefte aan betrouwbare gegevens om 
het beleid op te baseren zeker in de wijkgerichte aanpak. 
Echter, niet altijd zijn de gegevens beschikbaar die noodzakelijk 
zijn, bijv. voor het prioriteren van het gemeentelijke 
handhavingsprogramma. Ten tweede; belang van beschikbaar 
stellen van voldoende gegevens voor de ontwikkeling van 
nieuwe slimme (markt)diensten, bijv. smart solar charging, 
vraagresponsdiensten, etc. 

Nee Het wetsvoorstel beoogt (ondermeer via de actieve en passieve openbaarmaking) bij te dragen aan de 
informatiepositie van gemeenten. Hier worden noodzakelijkerwijs wel grenzen aan gesteld, waarbij de AVG en 
geheimhoudingsplichten zeer belangrijke factor zijn. Inzet van gegevens voor gemeentelijke handhaving zal een 
deugdelijke wettelijke grondslag moeten hebben. De Energiewet regelt die gemeentelijke handhaving niet, een 
grondslag zal in de specifieke wet moeten liggen (o.a. Wet Milieubeheer); de Energiewet regelt onder artikel 4.1 
e.v. vervolgens wel dat een proces voor gegevensuitwisseling kan worden ingericht. Ten aanzien van opmerking 
twee: het wetsvoorstel regelt dat een zeer groot deel van de gegevens die binnen het gereguleerde domein 
beschikbaar zijn, op basis van toestemming van de betrokkene, ook gedeeld kunnen worden met derden. Dit kan 
fungeren als basis voor de genoemde 'nieuwe slimme (markt)diensten'. 

57

154802 Oude Lohuis Gemeente 
Utrecht

Openbaar, met naam  Tariefregulering 3 3.4.5 e.v., Titel 
3.8

Gemeente Utrecht vraagt om aandacht voor het feit dat 
investeringen door netbeheerders in drukke steden duurder 
zijn, bij toetsing van investeringsplannen. Denk hierbij ook aan 
afsluitkosten gas.

Nee Het voorliggend wetsvoorstel laat de ruimte voor een reguleringsmethode waarin ACM rekening houdt met 
objectiveerbare, regionale verschillen tussen de werkgebieden van verschillende systeembeheerders. Dit 
gebeurt nu ook al. Hier kan de wetgever echter geen specifieke voorschriften over opnemen; specifieke keuzes 
hierover vallen binnen de onafhankelijke bevoegdheid van ACM.

57

154806 Openbaar, anoniem Aansluittermijne
n

3 3.4.8,
3.4.10

Respondent merkt op dat snel aansluiten bij de bouwplaatsen 
het noodzakelijk gebruik van aggregaten die gebruik maken van 
fossiele energie vermindert en vraagt of hier rekening mee 
gehouden kan worden bij het uitwerken van de regeling 
aangaande aansluittermijnen. 

Nee Op grond van recente procedures bij het Europees Hof van Justitie en voortschrijdend inzicht ten aanzien van het 
Europees-wettelijk kader is duidelijk geworden dat het vastleggen van (gedifferentieerde) aansluittermijnen 
voor aansluiting op een gas- of elektriciteitssysteem een onafhankelijke bevoegdheid is van de toezichthouder. 
In tegenstelling tot de ontwerpversie van dit wetsvoorstel, zullen de aansluittermijnen zullen daarom worden 
uitgewerkt in zogenaamde methoden en voorwaarden die ACM onder andere goedkeurt op grond van artikel 
5.1.9 (nieuwe nummering: 3.118).

58

154806 Openbaar, anoniem Aansluittermijne
n

3 3.4.8,
3.4.10

Respondent heeft begrip voor meer flexibele regeling rondom 
aansluittermijnen. Bouwend NL pleit voor "een klantbelofte 
vanuit de gezamenlijke netbeheerders, die woningbouwers en 
aanvragers een reëel handelingsperspectief geeft." Kritische 
afnemers, zoals een ziekenhuis, verdienen voorrang.

Nee Op grond van recente procedures bij het Europees Hof van Justitie en voortschrijdend inzicht ten aanzien van het 
Europees-wettelijk kader is duidelijk geworden dat het vastleggen van (gedifferentieerde) aansluittermijnen 
voor aansluiting op een gas- of elektriciteitssysteem een onafhankelijke bevoegdheid is van de toezichthouder. 
In tegenstelling tot de ontwerpversie van dit wetsvoorstel, zullen de aansluittermijnen zullen daarom worden 
uitgewerkt in zogenaamde methoden en voorwaarden die ACM onder andere goedkeurt op grond van artikel 
5.1.9 (nieuwe nummering: 3.118).

58
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154806 Openbaar, anoniem integraliteit van 
energievoorzieni
ng 

divers Respondent pleit voor een flexibel wettelijk raamwerk waarin 
aanpassingen in lagere regelgeving plek kunnen krijgen zodat 
geanticipeerd kan worden op energietransitie. Suggesties tav 
koppeling warmterecht, uitwerking kosten afsluiting gas, regels 
afbouw salderen en relaties investeringsplannen en RESsen. 

Nee Dat is ook de reden waarom een groot deel van de regelgeving in lagere regelgeving wordt uitgewerkt. Die 
uitwerking in lagere regelgeving is echter wel beperkt. Er moet immers wel een wettelijke basis zijn.

58

154806 Openbaar, anoniem thematiek / 
positie bouwers 
op en onder de 
grond

Respondent signaleert diverse thema die  bouwers van 
energienetwerken aangaan, en  aandacht verdienen: 1. veilig 
werken aan het net (spanningen met o.a. arbobesluit); 2. geen 
goede ordening van de ondergrondse infra. Omgevingswet 
neemt het grootste deel van ondergrondse infra niet mee. nu in 
diverse wetten geregeld, o.a. energiewet maar safety by design 
ontbreekt, en kunnen risico's van verstoringen en 
veiligheidsincidenten minder goed worden beperkt. 3. relatie 
met aanbestedingswet tav efficiente kosten, goed om ook te 
koppelen aan generieke doelen van energiewet; 4. wens voor 
meer uniformiteit en transparantie over investeringen van 
netbeheerders; 5. wens voor versterking coördinerende rol 
vanuit het Rijk/Provincie bij projectbesluiten

Nee De arbowetgeving is in alle gevallen waarin bouwers werkzaam zijn relevant en niet alleen in de energiesector. 
Een generiek arbobesluit is daarom een betere plek om dit te regelen dan de Energiewet. Ook een verwijzing 
naar de Aanbestedingswet is niet nodig. Duidelijk is dat deze voor speciale sectorbedrijven in ieder geval geldt. 
Beiden wetten hebben bovendien eenzelfde doel. Voor de infrastructuur en de goede gecoördineerde aanleg 
daarvan is het Programma Energie Hoofdstructuur van belang. Daarmee wordt de ordening van de infrastructuur 
beter geüniformeerd. Ook biedt het wetsvoorstel een versterking bij de rijkscoördinatieregeling. 

58

154806

Openbaar, anoniem Eigen aansluiting 
realiseren

3.4.9, lid 1: Ook kan de grens van 10 MVA waarbij een partij zelf een 
aansluiting mag regelen, worden verlaagd naar 1 MVA. Dit 
bevordert de snelheid van het aansluitproces, doordat er 
minder schakels in de aansluitketen zitten.

Nee niet overgenomen. 58

154815 Zomer Energie Samen 
U.A. 

Openbaar, met naam Experimenteer 
bepaling

Het kunnen uitvoeren van experimenten is  noodzakelijk voor 
de energietransitie

MvT Experimenteren kan op basis van de CHW en straks de Omgevingswet. Daarnaast biedt het wettelijk kader veel 
meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Overwogen is om daarnaast een experimenteerbepaling in het 
wetsvoorstel op te nemen. Deze zou een exacte kopie worden van de bepaling in de CHW en biedt daarmee 
geen meerwaarde, omdat dit wettelijk dus al geregeld is. 

59

154815 Zomer Energie Samen 
U.A. 

Openbaar, met naam Eis meerdere 
slimme meters

3 3.4.13/ 
3.4.20/3.4.30

Energie Samen vraagt aandacht voor onnodige kosten voor 
actieve consumenten inzake het installeren van 
meetinrichtingen. Er wordt op gewezen dat de huidige 
formuleringen (o.a. artikel 3.4.13 en 3.4.20) ertoe leiden dat de 
distributiesysteembeheerder een (extra) meetinrichting plaatst 
op een additionele allocatiepunt, wat onnodig is. Voorgesteld 
wordt dat het wetsvoorstel ruimte creëert voor (i) koppelen 
van meetgegevens van verschillende aansluitingen, (ii) 
plaatsing van een nieuwe generatie slimme meter die 
meetdata voor meerdere (seriële) allocatiepunten kan meten. 
Ook (iii) doet men tekstvoorstel voor doorgifte van gegevens. 

Wet en MvT Vanwege het systeembelang vereist het wetsvoorstel dat (in het geval van een kleine aansluiting) op/nabij het 
overdrachtspunt wordt gemeten door de distributiesysteembeheerder. Voor seriële allocatiepunten beoogt het 
wetsvoorstel, onder de juiste voorwaarden, meer ruimte te creëren voor alternatieve meetinrichtingen die niet 
door de systeembeheerder worden geplaatst. De formuleringen in het wetsvoorstel (o.a. artikel 3.4.13 i.c.m. 
3.4.20 consultatieversie, nieuwe nummering: 3.41 en 3.50) was  in deze context suboptimaal, dit is aangepast. 
Ten aanzien van de twee voorstellen (i-iii) is het volgende van belang: (i) het koppelen van gegevens van de 
aansluiting is inderdaad een manier om op een hoger abstractieniveau onderlinge uitwisseling te realiseren. Het 
wetsvoorstel geeft middels artikel 2.1.1. lid 3 (consultatieversie, nieuwe nummering: 2.3, derde lid) ruimte om 
nadere regels  te stellen over de afspraken die hiervoor nodig zijn. Uitgangspunt blijft wel dat dit gebaseerd 
wordt op meetgegevens die voldoen aan de verschillende gestelde eisen; (ii) voor meten bij kleine aansluitingen 
legt de wetgever de beheer- en meettaak in beginsel bij de  distributiesysteembeheerder, die daarin ook (kosten-
) afwegingen maakt. Verwacht kan worden dan volgende generaties slimme meters inderdaad over meer 
functionaliteiten zullen beschikken; (iii) het belang van de doorgifte van gegevens wordt onderschreven, maar is 
qua opbouw van de wet anders geregeld (niet in 3.4.20 consultatieversie, nieuwe nummering: 3.50). In 
vergelijking met de consultatieversie zijn wel wijzigingen aangebracht in de verschillende grondslagen voor 
gegevensverstrekking.  

59

154815 Zomer Energie Samen 
U.A. 

Openbaar, met naam Definitie 
energiegemeens
chap

1 1.1 Juridische entiteit (ERL) is breder dan rechtspersoon. Nee Rechtspersoon is implementatie van het begrip "juridische entiteit' uit de richtlijn.  59

154815 Zomer

Energie Samen U.A. Openbaar, met naam Markttoegang 2 2.1.5 Voor gelijke toegang moeten Energiegemeenschappen soms 
bevoordeeld worden (o.a. bij aansluiting en door 
samenwerking met SB).

Nee In algemene zin wordt het standpunt niet gedeeld dat gelijke behandeling van verschillende typen actoren in de 
energiemarkt, juist bijzondere behandeling van energiegemeenschappen vereist. Dit geldt in het bijzonder voor 
het verkrijgen van een aansluiting. Voor energieoverdracht binnen een energiegemeenschap is geen 
(bijzondere) samenwerking met de SB nodig. 

59
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154815 Zomer Energie Samen 
U.A. 

Openbaar, met naam Balanceren 2 2.1.4 mag leverancier verzoek BRP te zijn voor allocatiepunt waarvan 
hij niet de leveranciers is weigeren? 

Nee Er is geen acceptatieplicht voor BRP's m.u.v. de BRP van de leverancier van huishoudelijke afnemers  en micro-
ondernemingen.

59

154815 Zomer Energie Samen 
U.A. 

Openbaar, met naam Energiegemeensc
happen

2 2.1.5 Energie Samen pleit voor aanmeld / registratieplicht 
energiegemeenschappen bij ACM

Nee Wanneer Energiegemeenschappen leveren aan eindafnemers zullen zij als leverancier in het 
aansluitingenregister staan vermeld. Een aparte registratie bij ACM is niet nodig. 

59

154815 Zomer Energie Samen 
U.A. 

Openbaar, met naam Meten meetdata van verschillende aansluitingen kan zo worden 
gekoppeld dat productie van een eindafnemer direct gekoppeld 
kan worden aan de afname van een andere eindafnemer komt 
niet terug in de wet. 

Nee Het wetsvoorstel biedt hiervoor een haakje (nieuwe nummering: artikel 2.3, derde lid). De voorwaarden 
waaronder dit mogelijk is worden uitgewerkt in lagere regelgeving . 

59

154815 Zomer Energie Samen 
U.A. 

Openbaar, met naam Energiegemeensc
happen

2 2.1.5 Delen  van energie zou anders behandeld moeten worden dan 
leveren

Wet en MvT Delen is een vorm van leveren van energie. Voor levering binnen een energiegemeenschap is meestal geen 
leveringsverguning nodig. 

59

154815 Zomer Energie Samen 
U.A. 

Openbaar, met naam Leveringsvergun
ning

2 2.1.15 Neem huidige bepaling artikel 95a,lid 2a, ongewijzigd over in 
de Energiewet. Energiegemeenschappen kunnen ook 
systeemkosten innen. 

Wet en MvT Het wetsvoorstel is aangepast. Energiegemeenschappen kunnen ook leveren op een primair+N1279 
allocatiepunt en moeten dan systeemkosten innen. 

59

154815 Zomer Energie Samen 
U.A. 

Openbaar, met naam Leveringsvergun
ning

2 2.1.15 De uitzonderingen om te kunnen leveren aan huishoudens 
zonder leveringsverguning gelden alleen voor elektriciteit (en 
niet voor duurzaam gas).

Wet en MvT Artikel is aangepast. Een energiegemeenschap kan - onder genoemde voorwaarden- ook gas leveren zonder 
leveringsvergunning.

59

154819 Berckmoes Sympower Openbaar, met naam Aggregeren/bala
nceren

2 2.5.1 (4) Omdat TenneT zorgt voor correctie onbalanskosten bij 
vraagresponsdiensten aan systeembeheerders is het niet nodig 
om een overeenkomst te sluiten tussen de leverancier en de 
vraagresponsaanbieder

Wet en MvT Naar aanleiding van deze reactie is wetsvoorstel aangepast. Wanneer flexibiliteit uit vraagrespons wordt 
geactiveerd door de TSB (ten behoeve van balancering systeem) is er geen overeenkomst nodig. 

60

154819 Berckmoes Sympower Openbaar, met naam Aggregeren/bala
nceren

2 2.5.1(3) Voor vraagresponsdiensten aan een systeembeheerder is het 
niet nodig om de BRP te regelen. Wanneer vraagrespons 
aanbieder wel BRP moet regelen moet hij dit bij BRP 
leverancier beleggen en dit is niet wenselijk.

Wet en MvT Onderdeel is aangepast. Wanneer flexibiliteit uit vraagrespons wordt geactiveerd door TenneT past TenneT 
programma BRP op allocatiepunt aan. 

60

154832 Jonker Vereniging van 
Nederlandse 
Gemeenten

Openbaar, met naam Samenhang 
andere wetten

De VNG benadrukt het belang van goede afstemming met 
andere wetten, met name de Wet Collectieve 
warmtevoorziening maar ook andere wetten zoals de Wet 
Wijkgerichte Aanpak en de Omgevingswet

MvT De samenhang en afstemming met andere wetsvoorstellen heeft zeker onze aandacht. Net als VNG vinden wij 
een goede afstemming van groot belang. In het algemeen deel van de toelichting hebben we daar aandacht aan 
besteed.

0

154832

Jonker Vereniging van 
Nederlandse 
Gemeenten

Openbaar, met naam Experimenteerrui
mte

3 De VNG wil dat de Energiewet mogelijkheden voor 
experimenten maximaal faciliteert, niet te eng wordt ingevuld 
en laagdrempelig is. De VNG biedt ook aan bij de verdere 
uitwerking van dit wetsvoorstel graag in gesprek te gaan over 
dit onderwerp.

MvT Experimenteren kan op basis van de CHW en straks de Omgevingswet. Daarnaast biedt het wettelijk kader veel 
meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Overwogen is om daarnaast een experimenteerbepaling in het 
wetsvoorstel op te nemen. Deze zou een exacte kopie worden van de bepaling in de CHW en biedt daarmee 
geen meerwaarde, omdat dit wettelijk dus al geregeld is. 

0

154832 Jonker Vereniging van 
Nederlandse 
Gemeenten

Openbaar, met naam Voorinvesteringe
n

3 3.4.5 e.v., 3.8.3 De VNG verzoekt om eventuele aanpassing van wetsartikelen 
zodat systeembeheerders de ruimte krijgen om "in een vroeg 
stadium" te investeren. 

Nee Het voorliggend wetsvoorstel staat, net als de huidige Elektriciteitswet 1998, anticiperend investeren niet in de 
weg. Op grond van Europese regels is de bevoegdheid voor de wetgever om regels te stellen binnen het domein 
van de tariefregulering bovendien zeer beperkt. Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de 
omzetting van de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, zaak C-718/18, 
Commissie/Duitsland) benadrukt dat de toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de 
berekeningsmethoden voor de tarieven vast te stellen, onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De 
toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de doelen en criteria die in het Europese regelgevingskader zijn 
vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet nader invullen voor de toezichthouder, behoudens enkele 
specifieke situaties waarin de Europese regels daar ruimte voor laten. Daarnaast wordt opgemerkt dat de ACM 
in voorbereiding op het nieuwe methodebesluit voor distributiesysteembeheerders parallel aan de 
voorbereidingen van deze wet heeft onderzocht in welke mate het noodzakelijk en wenselijk is om aanpassingen 
te doen in de reguleringsmethode om meer anticiperende investeringen uit te lokken. De ACM heeft een aantal 
concrete aanpassingen van de reguleringsmethode voorgelegd aan stakeholders. Deze aanpassingen zijn tot nu 
toe nog niet doorgevoerd, omdat breed draagvlak bij de stakeholders vooralsnog ontbrak en DSB’s hebben 
aangegeven dat de regulering voor hen niet in de weg staat aan anticiperende investeringen. 

0
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154832 Jonker Vereniging van 
Nederlandse 
Gemeenten

Openbaar, met naam Transporttaak 
elektriciteit

3 3.4.8, derde lid De VNG stelt dat de mogelijkheid voor systeembeheerders om 
in specifieke gevallen een lager aansluitvermogen te realiseren 
dan verzocht door een marktpartij, of een aansluitverzoek te 
weigeren, nadelige gevolge kan hebben voor zwaardere 
aansluitingen en vraagt om wat voor specifieke gevallen dit zou 
gaan.

Nee De mogelijkheid voor systeembeheerders om aansluitverzoeken te weigeren als er onvoldoende 
transportcapaciteit beschikbaar heeft, heeft geen nadelige gevolgen voor zwaardere aansluitingen. Louter het 
juridisch vastleggen van een grondslag voor (tijdelijke) weigering verandert immers niets aan het technische feit 
dat de systeembeheerder  op dat moment geen transportcapaciteit beschikbaar heeft. Met het schrappen van 
art. 3.4.8, derde lid, ontstaat vanzelfsprekend niet extra transportcapaciteit. Volledigheidshalve wordt hierbij 
opgemerkt dat op grond van zowel de Elektriciteitswet 1998 en het voorliggend wetsvoorstel een 
systeembeheerder verplicht is om zo snel mogelijk zijn systeem uit te breiden om aansluit- en 
transportverzoeken te accommoderen. Voor additionele toelichting wordt verwezen naar  paragraaf 6.3.2 van de 
concept-Memorie van Toelichting. 

0

154832 Jonker Vereniging van 
Nederlandse 
Gemeenten

Openbaar, met naam Aansluittermijne
n

3 3.4.8,
3.4.10

De VNG onderschrijft het vervangen van de vaste 
aansluittermijn door een "redelijke termijn", maar benadrukt 
dat deze niet te lang mag worden. 

Nee Op grond van recente procedures bij het Europees Hof van Justitie en voortschrijdend inzicht ten aanzien van het 
Europees-wettelijk kader is duidelijk geworden dat het vastleggen van (gedifferentieerde) aansluittermijnen 
voor aansluiting op een gas- of elektriciteitssysteem een onafhankelijke bevoegdheid is van de toezichthouder. 
In tegenstelling tot de ontwerpversie van dit wetsvoorstel, zullen de aansluittermijnen zullen daarom worden 
uitgewerkt in zogenaamde methoden en voorwaarden die ACM onder andere goedkeurt op grond van artikel 
5.1.9 (nieuwe nummering: 3.118).

0

154832 Jonker Vereniging van 
Nederlandse 
Gemeenten

Openbaar, met naam Overig 3 nvt. De VNG vraagt of de wet voldoende voorziet in de mogelijkheid 
van bi-directioneel laden. 

Nee Het wetsvoorstel staat bi-directioneel laden niet in de weg. 0

154832

Jonker Vereniging van 
Nederlandse 
Gemeenten

Openbaar, met naam Overig 3 De VNG verzoekt om eventuele aanpassing van wetsartikelen 
zodat systeembeheerders de ruimte krijgen om kosten over en 
weer tussen modaliteiten te verevenen, om een sectorale 
benadering van gas en elektriciteit gemakkelijker te kunnen 
verlaten en toe kunnen werken naar een integraal 
energiesysteem. 

Nee Het is niet mogelijk om kosten over de verschillende modaliteiten te verevenen. Het is  niet helder waarom de 
onmogelijkheid van verevening van kosten in de weg staat aan de ontwikkeling van meer geïntegreerde 
systemen. De gas- en elektriciteitssystemen zijn onderworpen  aan een breed pakket van uiteenlopende en 
onderling verschillende Europese regelgeving, terwijl andere energiedragers dat niet zijn. 

0

154832

Jonker Vereniging van 
Nederlandse 
Gemeenten

Openbaar, met naam Overig 6 6.8 De VNG roept op om artikel 6.8 aan te passen of buiten werking 
te stellen. Het artikel bepaalt dat Provinciale staten en de 
gemeenteraad niet bevoegd zijn het opwekken, transporteren 
en leveren van elektriciteit of gas in het belang van de 
energievoorziening aan regels te binden. 

MvT In de toelichting is verduidelijkt hoe de regierol van de decentrale overheden zich verhoudt tot de bepaling dat 
zij geen wetgeving mogen maken die dit wetsvoorstel al regelt.

0

154832

Jonker Vereniging van 
Nederlandse 
Gemeenten

Openbaar, met naam Data VNG geeft aan dat provincies willen/moeten beschikken over 
gedetailleerde informatie, met name  vanwege  (1) toezicht en 
handhaving op de Wet Milieubeheer en (2) nadere invulling 
aan de rol in het regionale energiesysteem. De privacy 
regelgeving vormt hier een barrière en voorstel is de 
gemeenten/provincies in de wet als partij te noemen.  

Nee Het wetsvoorstel beoogt bij te dragen aan de informatiepositie van decentrale overheden. Hier worden 
noodzakelijkerwijs wel grenzen aan gesteld, waarbij de AVG en geheimhoudingsplichten zeer belangrijke factor 
zijn. Ten eerste; het knelpunt rondom de Wet Milieubeheer is al vaker vanuit/namens  de Omgevingsdiensten en 
decentrale overheden aangekaart. Naar aanleiding van de consultatiereacties op het wetsvoorstel Energiewet is 
dit punt nogmaals overwogen. Conclusie van deze heroverweging is/blijft dat de Energiewet weliswaar kan 
faciliteren in de uitwisseling van gegevens (art. 4.1), maar dat de wettelijke grondslag en bijbehorende 
belangenafweging  onder de specifieke wetgeving geregeld dient te worden. Introductie van een wettelijke 
bevoegdheid in de Energiewet ligt niet voor de hand: deze wet bevat geen bevoegdheden voor de 
toezichthoudende instantie of het bevoegd gezag in het kader van de Wabo, Wm of het Abm. Ten tweede; Gelet 
op de benoemde databehoefte in de energietransitie het volgende: (i) artikel 4.22 (consultatieversie; nieuwe 
nummering: 3.78) regelt actieve en passieve openbaarmaking van gegevens op een geaggregeerd niveau, welke 
decentrale overheden zullen ondersteunen; (ii) gedetailleerde gegevens over een aangeslotene/object kunnen 
enkel worden uitgewisseld op basis van een wettelijke grondslag of na toestemming van de aangeslotene; (iii) de 
Energiewet zal geen wettelijke grondslag bieden voor uitwisseling van  gedetailleerde gegevens aan gemeenten 
in het kader van bijv. de Transitievisie warmte; de grondslag daarvoor zal logischerwijs in de specifieke 
wetgeving die daar over gaat moeten worden opgenomen, zoals de Omgevingswet; (iv) de Energiewet regelt 
onder artikel 4.1 e.v. vervolgens wel dat hier een proces voor gegevensuitwisseling kan worden ingericht. 

0

154833 den Haselaar InnovationMatt
ers

Openbaar, met naam  Definitie 
energiegemeens
chap

1 1.1 Juridische entiteit (ERL) is breder dan rechtspersoon. Nee Rechtspersoon is implementatie van het begrip "juridische entiteit' uit de richtlijn.  61
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154833 den Haselaar InnovationMatt
ers

Openbaar, met naam  Beheren en 
uitwisselen van 
gegevens

4 4.3, 3.5.15 Beheren en uitwisselen van gegevens - Respondent 
ondersteunt mogelijkheid om de verantwoordelijkheid voor 
beheer en uitwisseling van gegevens (...) te kunnen beleggen 
bij een andere partij. "Dit zorgt voor druk op de 
systeembeheerders om hun taken goed uit te voeren en het 
geeft ook ruimte aan ontwikkelaars van radicaal goedkopere 
en betere systemen " In aanvulling hierop: suggestie om in 
3.5.15 te verwijzen naar 4.3. 

Nee Indien uit de conceptwettekst (art 4.3; nieuwe nummering: 4.10) begrepen is dat andere partijen een 'substituut' 
kunnen vormen voor de systeembeheerders, dan is sprake van een misverstand. De MvT (p.111 
consultatieversie) geeft reeds aan dat het gaat om partijen 'naast' de TSB/DSB, met name (1) 
meetverantwoordelijke partijen en (2) GS-beheerders. Twee opmerkingen: Ten eerste; Het wetsvoorstel is t.a.v. 
dit wetsartikel inmiddels substantieel herzien. Het wetsvoorstel bepaalt nu expliciet dat de volgende partijen 
‘registerbeheerder’ zijn: TSB’s, DSB’s, meetverantwoordelijke partijen en de GDS-beheerders, elk in relatie tot z'n 
eigen taken Daarnaast blijft de mogelijkheid om een ‘extra’ registerbeheerders aan te wijzen, opnieuw via een 
AMvB. Dit is meer optie voor toekomst. Ten tweede; In aanvulling daarop is het wetsvoorstel nu wel explicieter 
over welke partijen gegevens aan de individuele registerbeheerders (i.c. vaak de TSB/DSB) moeten aanleveren. 
Hier is ook de optie opgenomen dat, onder de juiste voorwaarden en condities, een alternatieve partij gegevens 
kan doorgeven aan de registerbeheerder. Denk hierbij aan een additionele allocatiepunt waar reeds een 
passende meter hangt (bijv. thuis-laadpaal) en waar de beheerder van deze paal wordt toegestaan gegevens 
door te geven. 

61

154833 den Haselaar InnovationMatt
ers

Openbaar, met naam  Interoperabiliteit 
data

4 Gegevensbescherming - Respondent stelt dat "het massaal 
uitlezen van slimme meters en het centraal opslaan van de 
meetdata van grote aantallen kleine aansluitingen, niet aansluit 
op de voorschriften van artikel 20 (Richtlijn 2019/944). Er zijn 
technieken voorhanden die de bescherming van 
persoonsgegeven vele malen beter borgen dan met de 
netbeheerders op dit moment gebruiken". Gewezen wordt op 
de grote wetenschappelijke en praktische vooruitgang op het 
gebied van versleutelde aggregatie.

Nee De stelling dat e.e.a. niet aansluit op de Richtlijn wordt niet onderschreven en is dan ook geen aanleiding om het 
wetsvoorstel aan te passen. Dat de techniek voortschrijdt is evident en ook relevant voor de uitvoering van de 
(meet-) taken door de DSB's, met name bij (investerings-) beslissingen over de volgende generatie 
meetinrichtingen. Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om eisen aan de meetinrichtingen te stellen. 

61

154833 den Haselaar InnovationMatt
ers

Openbaar, met naam  4 Interoperabiliteit - Respondent wijst op het belang van data uit 
de slimme meter bij het optimaliseren van flexibele assets 
achter de aansluiting van de verbruiker. Geadviseerd wordt 
voor te schrijven dat de meetdata uit de P1 door de meter 
voorzien moet worden van een digitale handtekening. Hierdoor 
is de herkomst onweerlegbaar vast te stellen en is het veel 
eenvoudiger om de kwaliteit te borgen. 

Nee  De huidige generatie slimme meter kent geen 'digitale handtekening' zoals voorgesteld, mogelijk is dit een optie 
voor de toekomst om de interoperabiliteit te verstreken. Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om nadere 
eisen te stellen aan de meetinrichingen.

61

154833 den Haselaar InnovationMatt
ers

Openbaar, met naam  Eigendom meters 
additioneel 
allocatiepuunt

4 Gebruik meetdata derden - Onderschrijft gebruik meters 
derden op additionele allocatiepunten, ook t.a.v. gebruik 
metingen voor allocatie. In aanvulling: het is hiervoor niet 
nodig dat de netbeheerder de communicatie met deze meters 
inricht. 

Wet Het herziene wetsvoorstel is nu explicieter over welke partijen gegevens aan de individuele registerbeheerders 
(i.c. vaak de TSB/DSB) moeten aanleveren. Hier is ook de optie opgenomen dat, onder de juiste voorwaarden en 
condities, een alternatieve partij gegevens kan doorgeven aan de registerbeheerder. Denk hierbij aan een 
additionele allocatiepunt waar reeds een passende meter hangt (bijv. thuis-laadpaal) en waar de beheerder van 
deze paal wordt toegestaan gegevens door te geven. Echter, hierbij blijven in de optiek van het wetsvoorstel de 
TSB's/DSB's wel een centrale rol spelen, met name ter borging van publieke belangen. Dit ook mede gelet op de 
Europese Verordeningen die hier over gaan. 

61

154833 den Haselaar InnovationMatters

Openbaar, met naam  Definitie 
allocatiepunt

1 1.1 Wijzigen naar: “punt in een installatie waar wordt gemeten en 
waarop de afnemer verantwoordelijkheid draagt voor de 
balancering"

Wet Definitie allocatiepunt is aangepast 61

154833 den Haselaar InnovationMatt
ers

Openbaar, met naam  Definitie 
marktpartij, 
primair 
allocatiepunt, 
primaire 
leverancier, 
rekening GVO

1 1.1 Definiëren of niet gebruiken Wet Definities zijn aangepast 61

154833 den Haselaar InnovationMatt
ers

Openbaar, met naam  Aggregatie 1 3.5.19 Het is wenselijk om HH en MO te beschermen tegen 
faillissement van hun aggregator. Om te voorkomen dat zijn 
ongewild blijven terugleveren aan een failliete aggregator is 
een waarschuwing gewenst. 

Wet Wetsvoorstel voorziet hierin, delegatie bepaling is hiertoe opgenomen. 61
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154833 den Haselaar InnovationMatt
ers

Openbaar, met naam  BRP zorgt voor 
leveringszekerhei
d 
energiegemeens
chap

2 2.1.15 Wanneer energiegemeenschap niet kan leveren en leden / 
afnemers wel gebruiken wordt dit opgevangen door BRP 
(onbalans).

Wet Klopt, mede hierom is wetsvoorstel aangepast 61

154833 den Haselaar InnovationMatt
ers

Openbaar, met naam  Delen van 
energie

2 2.1.5 onderscheid met leveren van energie. Wet Zie andere opmerking (delen is leveren van energie; in voorkomende gevallen kan dit zonder 
leveringsvergunning). 

61

154833 den Haselaar InnovationMatt
ers

Openbaar, met naam  Leveringszekerhe
id 
energiegemeens
chap

2 2.1.15 Regeling leveringszekerheid moet niet gelden voor 
energiegemeenschappen

Wet Eens. De regeling geldt enkel voor vergunninghoudende leveranciers. Wettekst is op dit punt aangepast. 61

154833 den Haselaar InnovationMatt
ers

Openbaar, met naam  Leveranciersmod
el

2 2.2.22 Ook energiegemeenschappen kunnen netwerkkosten afdragen 
(leveranciersmodel). 

Wet Wanneer een energiegemeenschap levert op het primaire allocatiepunt moet zij systeemkosten afdragen aan de 
systeembeheerder.

61

154833 den Haselaar InnovationMatt
ers

Openbaar, met naam  beperking 
levering 
energiegemeens
chap zonder 
vergunning 

2 2.1.15 Neem huidige bepaling artikel 95a,lid 2a, ongewijzigd over in 
de Energiewet. IM noemt deze vorm van levering 'delen'.

Wet en MvT De bepaling is overgenomen, wel met wijzigingen. 61

154834 Mulder ESD-SIC Openbaar, met naam Volumecorrectier
egeling energie-
intensieve 
industrie

3 3.8.2, derde lid ESD-SIC  benadrukt het belang van het behoud van de 
zogenaamde volumecorrectieregeling voor de energie-
intensieve industrie (artikel 29 Elektriciteitswet) en wijst er op 
dat de argumenten voor haar invoering onverminderd actueel 
zijn

Nee Op grond van Europese regels is de bevoegdheid voor de wetgever om regels te stellen binnen het domein van 
de tariefregulering zeer beperkt. Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de omzetting van 
de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, zaak C-718/18, Commissie/Duitsland) 
benadrukt dat de toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de berekeningsmethoden voor de tarieven 
vast te stellen, onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de 
doelen en criteria die in het Europese regelgevingskader zijn vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet 
nader invullen voor de toezichthouder, behoudens enkele specifieke situaties waarin de Europese regels daar 
ruimte voor laten. Naar aanleiding van deze uitspraak van het Hof van Justitie is gekozen om de 
volumecorrectieregeling niet op te nemen in de Energiewet (of daarop gebaseerde lagere regelgeving). Het is 
aan de toezichthouder om in de toekomst te beoordelen of een dergelijke regeling in de tariefstructuren 
(methoden en voorwaarden voor tarieven) wordt opgenomen.

62

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Aansluittaak gas 3 3.? Behoud de netkoppelingstaak. Dit is echt anders dan een 
gewone aansluiting. Desnoods als specificatie van de 
aansluittaak, maar wel expliciet. Dit blijkt ook al uit blz 96 MvT 
over congestie.

MvT De netkoppelingstaak valt onder artikel 3.4.2, derde lid, onder d; in de nieuwe versie van het wetsvoorstel is 
deze specificatie gedelegeerd naar lagere regelgeving in artikel 3.25, vierde lid. Dit zal in de artikelsgewijze 
toelichting worden opgenomen. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Aansluittaak gas 3 3.4.10 Lid 1, onderdeel a: Het is van belang dat de Memorie van 
Toelichting ( “MvT”) ook bij gas duidelijk maakt dat het bij “een 
geschikt punt dat de laagste kosten voor aansluiting oplevert 
voor de verzoeker” enkel gaat om de bijdrage van de verzoeker 
in de (systeembeheerders)kosten tot het overdrachtspunt. De 
kosten die een aangeslotene na het overdrachtspunt zelf maakt 
t.b.v. zijn installatie dienen hier buiten beschouwing te blijven. 
In de MvT is dit voor Elektriciteit wel duidelijk opgeschreven op 
p.88. Dit moet dus ook bij gas op p.90 van de MvT minstens net 
zo duidelijk worden toegelicht. Dit is, mede gelet op de 
uitwerking van NC TAR voor GTS-aangeslotenen, bij gas een 
essentieel element.

MvT Dit is in de artikelsgewijze toelichting toegelicht. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Aansluittaak gas 3 3.4.11 schrijf in MvT dat dit over de aansluitovereenkomst gaat (als 
dat zo is)

MvT Deze verduidelijking is opgenomen in de artikelsgewijze toelichting. 63
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154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Beheer- en 
ontwikkeltaak

3 3.4.2 voeg aan tweede lid, onderdeel b, toe: 'en het periodiek 
onderzoeken van de mogelijkheden ter bevordering van de 
Europese marktintegratie'

MvT Het betreft een zeer gedetailleerde, specifieke invulling van het takenpakket van de 
transmissiesysteembeheerder voor gas. Op andere vlakken en voor andere systeembeheerders wordt niet in 
dergelijk detail wettelijk voorgeschreven dat eveneens "periodiek onderzoek" moet plaatsvinden. Dit heeft de 
daadwerkelijke uitvoering van dergelijke onderzoeken in het verleden door systeembeheerders echter niet in de 
weg gestaan. Met het expliciet benoemen van deze taak ontstaat bovendien het risico dat de indruk ontstaat dat 
andere typen onderzoek die systeembeheerders uitvoeren als regulier onderdeel van hun beheer- en 
ontwikkeltaak niet langer zijn toegestaan. Een vermelding naar het ontwikkelen van interconnectoren wordt wel 
opgenomen in de artikelsgewijze toelichting.

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  antwoord 
consulatievraag: 
experimenten

neem experimenteerbepaling op. o.a. om te kunnen afwijken 
van de MR gaskwaliteit. Dit is beter dan de MR gaskwaliteit zelf 
aan te passen, omdat aan een experiment minder rechten 
ontleend kunnen worden.

MvT Experimenteren kan op basis van de CHW en straks de Omgevingswet. Daarnaast biedt het wettelijk kader veel 
meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Overwogen is om daarnaast een experimenteerbepaling in het 
wetsvoorstel op te nemen. Deze zou een exacte kopie worden van de bepaling in de CHW en biedt daarmee 
geen meerwaarde, omdat dit wettelijk dus al geregeld is. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Begrijpelijkheid 
en compleetheid 
wet

De wet wordt beter begrijpelijk als er een artikelsgewijze 
toelichting, de onderliggende regelgeving en een 
transponeringstabel zijn.

MvT Artikelsgewijze toelichting en implementatietabellen zijn toegevoegd. Aan de lagere regelgeving is begonnen. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Tijdelijke taken 3 3.4.34 Bouw maximale flexibiliteit en ruimte in, in ieder geval zodat 
waterstofactiviteiten kunnen. De vereiste dat de tijdelijke taak 
'verband moet houden met ogv de wet toegekende taken' is te 
beperkend.

Nee Het wetsvoorstel heeft betrekking op elektriciteit en gas. momenteel wordt gewerkt aan verkenning van de 
mogelijkheden om in de toekomst transportinfrastructuur voor waterstof te reguleren, dat is echter 
onvoldoende rijp om mee te nemen in dit wetsvoorstel. Wel wordt in het voorliggende wetsvoorstel ruimte 
gecreëerd voor het faciliteren van het bijmengen van waterstof en biedt ruimte aan netwerkbedrijven om 
waterstoftransportnetten te ontwikkelen en te beheren. Ook wordt er gewerkt aan een wettelijk kader voor 
demonstratieprojecten met waterstof in de gebouwde omgeving die ook een plaats zal krijgen in de Energiewet 
(zie Kst. 32813-718).

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Aansluittaak gas 3 3.4.10 Derde lid, onderdeel a, moet uitgebreid worden om te 
verduidelijken dat SB's mogen overleggen over laagste kosten. 
Anders dreigen er mededingingsrechtelijke problemen.

Nee Dit wordt gedekt door artikel 3.5.6, eerste lid, onderdeel b van het ontwerpwetsvoorstel (nieuwe nummering: 
3.77, tweede lid).

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Aansluittaak gas 3 3.4.10 tweede lid: voeg een onderdeel c toe zodat TSB geen aanbod 
voor een ondoelmatige of niet-functionele aansluiting te doen. 
Lid 8 onderdeel b, geeft geen additionele grondslag tov huidige 
wet en die is te beperkt, ook volgens ACM. 

Nee Vooropgesteld: de noodzaak voor een weigeringsgrondslag voor "niet functionele of doelmatige aansluitingen" 
is met name relevant vanwege de effecten van de tarievenstructuur van de TSB gas. Dergelijke verzoeken 
zouden kunnen worden afgehouden als beoogd aangeslotenen zelf de kosten van de aansluiting zouden dragen. 
Een weigeringsgrondslag op basis van "functionaliteit" of "doelmatigheid" is in de praktijk  zeer moeilijk om te 
concretiseren op een wijze die transparant is en netgebruikers rechtszekerheid biedt.

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Taken TSB/DSB 3 3.8.1 "Neem in de wet op dat er voor gas een entry- exitsysteem is, 
en dat GTS de entry- en exitpunten aanwijst."

Nee Dit is onderdeel van de aansluit- en transportvoorwaarden. Europese regels eisen dat ACM deze vaststelt of 
goedkeurt in de zogenaamde methoden en voorwaarden. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Taken TSB/DSB 3 3.4.17 Liever over 'verschillen' schrijven dan over 'verliezen' want er 
kan ook winst geboekt worden; het kan dus ook over het 
verkopen van gas gaan.

Nee De situatie die GTS omschrijft is uitermate zeldzaam onder systeembeheerders. Het gaat de facto om negatieve 
systeemverliezen. Inkoop hiervan is verplicht op grond van de balanceringstaak. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Tarievenstructuu
r

3 3.8.1 GTS wil dat ACM alle tarieven en heffingen vaststelt. Neem 
bepaling op dat ACM de hoogte van de neutraliteitsheffing 
vaststelt.

Nee De hoofdlijnen van de tariefregulering, benoemd in artikel 3.8.1 (nieuwe nummering:  3.105), benadrukken dat 
tarieven voor alle Europees- en nationaal-wettelijke taken onder het tariefreguleringsysteem vallen. Hier kan 
ACM dus ook een tarief voor vaststellen. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Taken TSB/DSB 3 3.4.33 De taak tot vaststelling of een productie-installatie geschikt is 
voor de opwekking van gas uit hernieuwbare bronnen hoort 
ons inziens niet bij systeembeheerders. Daarnaast ontbreken 
momenteel de regels die hierbij in acht moeten worden 
genomen en de criteria die gebruikt moeten worden voor een 
dergelijke beoordeling. Het is voor ons onduidelijk wat de 
betekenis van sub c) is voor systeembeheerders. Daarnaast is 
het zo dat bij conversie een partij waarschijnlijk zowel een 
elektriciteits- als een gasaansluiting zal hebben. Het is 
onduidelijk welke systeembeheerder (voor elektriciteit of voor 
gas) dan verantwoordelijk is voor de in sub c) bedoelde taak 
dan wel taken.

Nee Deze taak is bewust bij systeembeheerders neergelegd en is in lijn met bestaande verplichtingen en de 
bestaande taakverdeling. Voor controle onder sub c, dit kunnen systeembeheerders onderling bepalen. 

63
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154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Definities 1 3.? neem definitie netgebruiker op. Nee Een wettelijke definitie wordt niet opgenomen omdat de term beperkt voorkomt. Dit heeft materieel geen 
impact. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Kwaliteitsborging
ssysteem

3 3.5.7 beperk het  kwaliteitsborgingssysteem tot wettelijke taken op 
grond van deze wet, niet alle wettelijke taken, die immers ook 
over accountancy enzovoorts gaan. Pas ook in het tweede lid 
aan.

Nee De term "wettelijke taken "is beperkt tot taken uit de Energiewet (en Europese verordeningen inzake. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Aansluittaak gas 3 3.4.10 als er geen aparte netkoppelingstaak komt, dan gaarne hier 
andere systemen expliciet opnemen als zaken die aangesloten 
kunnen worden, zodat onderscheid tussen aansluitingen van 
verbruikers en andere systemen ook in de codes verschillend 
behandeld kunnen worden.

Nee De "netkoppelingstaak" staat in artikel 3.4.2, derde lid, onder d. Dit artikel was per abuis beperkt tot 
"distributiesysteembeheerders" in het ontwerpwetsvoorstel. Dit derde lid is inde nieuwe versie verdwenen, 
waarbij de mogelijkheid is gemaakt om dit in lagere regelgeving op te nemen, nieuwe nummering: artikel 3.25. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Aansluittaak gas 3 3.4.11 GTS geeft aan dat het tweede lid , onderdeel c, onduidelijk is. 
GTS vraagt wat "het in gebruik geven van de aansluiting is 
beëindigd" betekent.

Nee Dat betekent dat de gebruiksovereenkomst ten aanzien van de aansluiting is beëindigd. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Financieel 
beheer 
netbeheerder

3 3.5.10 neem niet op dat een onafhankelijke deskundige altijd een 
verklaring moet opstellen. Maak er een kan- in plaats van een 
verplichtende bepaling van.

Nee Het voorstel om de beoordeling van de kredietwaardigheid door een onafhankelijke deskundige optioneel te 
laten wordt niet overgenomen.
Hoewel het in een aantal gevallen mogelijk tot een beperkte toename in administratieve lasten zal leiden 
worden hiermee de voorwaarden voor systeembeheerder geüniformeerd waarbij een professionele partij een 
oordeel geeft over de kredietwaardigheid van de systeembeheerder.

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Verstrekking 
overzichten

3 3.5.11 Nieuwe administratieve last is niet nodig. ACM kan al 
overzichten opvragen als ze dit nodig vindt.

Nee ACM heeft verzocht om verplichting van actieve verstrekking van de desbetreffende overzichten en benadrukt 
dat zij vindt dat dit van toegevoegde waarde is. Om deze reden is gekozen het voorschrift te handhaven.

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Afzonderlijke 
boekhouding

3 3.5.9 1e lid, onderdeel c: de verwijzing naar 3.9.1 onderdeel a lijkt 
fout te zijn.

Nee Deze verwijzing is juist. Het betreft de boekhouding ten aanzien van werkzaamheden die een systeembeheerder 
heeft uitgevoerd ten behoeve van een andere systeembeheerder (uitbesteding).

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Definities 3 3.8.1 belangrijk dat de term zowel programmaverantwoordelijken als 
vergunninghoudende leveranciers omvat omdat GTS de 
tarieven voor pieklevering bij vergunninghouders in rekening 
brengt.

Nee De term "netgebruiker" vloeit voort uit Europese regelgeving en daar kan nationaal geen invulling aan worden 
gegeven. De kosten van de piekleveringstaak kunnen op basis van artikel 3.8.1 (nieuwe nummering: 3.105) en 
Verordening 2017/460 in rekening gebracht worden. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  overgangsrecht 7 Gewezen wordt op noodzaak overgangsrecht voor één 
eindafnemer die thans o.b.v. codes zelf verantwoordelijk is 
voor zijn (volume)meting. Voorgesteld wordt ook rekening te 
houden met 'mogelijke toekomstige overname door GTS v/d 
aansluiting en meetinrichting'. 

Nee In consultatieversie was reeds overgangsbepaling opgenomen die hier op zag (7.2.2 lid 2; nieuwe nummering: 
7.26). Deze activiteit blijft dus (als uitzondering op de hoofdnorm: GTS beheert en meet) toegestaan voor de 
aangeslotene. Artikel staat niet in de weg dat aangeslotene hier in toekomst mee stopt en dat GTS dan gaat 
meten.

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  TSB voor 
waterstof

neem bevoegdheid op voor de minister een TSB voor waterstof 
aan te wijzen.

Nee Dit is een vraagstuk dat nu nog niet aan de orde is. Mogelijk dat dit bij implementatie van de aanpassing van de  
Gasrichting wel aan de orde zal komen. Dit bevoegdheid nu opnemen is echter nog wel te vroeg

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Transport 
waterstof

maak een bevoegdheid voor de minister een 
waterstoftransportsysteeembeheerder aan te wijzen.

Nee Dit is een vraagstuk dat nu nog niet aan de orde is. Mogelijk dat dit bij implementatie van de aanpassing van de  
Gasrichting wel aan de orde zal komen. Dit bevoegdheid nu opnemen is echter nog wel te vroeg

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  antwoord 
consulatievraag: 
waterstof

neem een bepaling op de waterstof mag worden bijgemengd 
wanneer het mogelijk is om de waterstof weg te mengen in de 
gasstroom.

Wet en MvT Dit is toegevoegd. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  bij- en 
wegmengen 
waterstof

neem op dat waterstof onder voorwaarden mag worden 
ingenomen en weggemengd.

Wet en MvT Dit is toegevoegd. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  sta bijmengen 
waterstof toe

sta bijmengen waterstof toe Wet en MvT Dit is toegevoegd. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  ATO 3 3.5.14; 3.5.16; 
3.5.17

bijzondere bepalingen voor micro-ondernemingen moeten 
nooit (bv door tijdelijk slechtere economische situatie) gelden 
voor relatie TSB-onderneming. Ze moeten slechts voor 
ondernemingen met een kleine aansluiting gelden. Voorts 
strookt 3.5.14, tweede lid, niet met MvT (onder andere p. 57 en 
69)

Wet en MvT Dit is aangepast. 63
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154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  overgangsrecht 7 neem ook XI van het wetsvoorstel VET over in het 
overgangsrecht 

Wet Dit artikel is opgenomen. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Voorzieningen 
i.v.m. capaciteit

5.2.2 eerste lid: gebruik zelfde bewoording als in art. 9 Gaswet. Voeg 
dus toe na "naar oordeel van de ACM" "uit het 
investeringsplan, bedoeld in artikel 3.4.5".

Wet Niet overgenomen. Artikel 9 Gaswet bevat ook de termen 'of anderszins'. Heeft dus niet enkel betrekking op het 
investeringsplan. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  typen neem balanceringsverantwoordelijkheid en 
balanceringsportfolio op in 5.1.9 zodat GTS in de toekomst 
verschillende typen balanceringsverantwoordelijken kan blijven 
onderscheiden.

Wet Dit heeft geleid tot wijzigingen in artikel 3.49. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  niet 
gedefinieerde 
begrippen

sommige veelvuldig voorkomende begrippen zoals 
marktpartijen zijn niet gedefinieerd, dit veroorzaakt 
onduidelijkheid

Wet Dit heeft dit aanpassingen geleid om definitie marktpartij te wijzigingen in het gedefinieerde begrip 
marktdeelnemer. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Europese 
definities niet 
letterlijk 
overgenomen 

1 neem Europese definities letterlijk over, o.a. 
balanceringsportfolio

Wet Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij EU-definitie. Definitie balanceringsportfolio is aangepast. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  bevoordeling 
eigen 
infrastructuurgro
ep

3.3.12 formulering van tweede lid leidt er toe dat derden sommige 
info va SB wel, maar infrastructuurbedrijven verbonden met SB 
niet kunnen krijgen.

Wet Deze bepaling is vervallen. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  invoedspecificati
es

3.4.12 haal WQA uit de titel. Wet Titel van het artikel is aangepast. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Invoedspecificati
es en WQA Gas

3 3.4.12 GTS vraagt om expliciet 'gas uit hernieuwbare bron' op te 
nemen in dit voorschrift zodat dit kan worden bij-  en 
weggemengd in transmissie- en distributiesystemen.

Wet Deze problematiek is opgelost via een aanpassing van artikel 3.4.12 (nieuwe nummering: 3.46) en het stelsel van 
definities. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Invoedspecificati
es en WQA Gas

3 3.4.12 GTS  vraagt om toevoeging in het vierde lid, van de inname van 
off-spec groen gas (=biogas). Eventueel door toevoeging van 
vijfde lid dat het vierde voor grijs gas kopieert.

Wet Deze problematiek is opgelost via een aanpassing van artikel 3.4.12 (nieuwe nummering: 3.46) en het stelsel van 
definities. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Tijdelijke taken 3 3.4.34 de maximale termijn van 5 jaar is te kort. Verleng deze, of 
noem geen termijn, waarna deze bij AMvB wordt bepaald.

Wet Het voorstel is aangepast. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Aansluittaak gas 3 3.4.10 schrijf in eerste lid, onderdeel a, 'een passend' ipv 'het passend' 
drukniveau.

Wet Het voorschrift is aangepast. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Aansluittermijne
n

3 3.4.10 zesde lid. Er moet staan binnen een redelijke termijn NA 
AANVAARDING VAN het aanbod.

Wet Het voorschrift is aangepast. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Aansluittaak gas 3 3.4.10 vijfde lid. Neem hier (of nog liever in 3.9.3) een grondslag op 
om aan DSB door te geven welke aangeslotene op grond van 
3.9.3 van het gas af zal gaan.

Wet Dit wordt gedekt door artikel 3.5.6, eerste lid, onderdeel b van het ontwerpwetsvoorstel (nieuwe nummering: 
3.77, tweede lid).

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Aansluittaak gas 3 3.4.11 Voeg het feitelijk aanleggen van de aansluiting toe (net als lid 
zes in 3.4.10, doet).

Wet Een aanbod omvat de verplichting om het aanbod uit te voeren, indien het aanbod wordt geaccepteerd. Het is 
niet nodig deze verplichting zelfstandig op te nemen. Daar dient het zesde lid van artikel 3.4.10 (nieuwe 
nummering: 3.38) ook niet voor.

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Aansluittaak gas 3 3.4.11 neem op dat GTS verantwoordelijk is voor onderhoud van de 
aansluiting (ivm veiligheid), ook als ATO niet ondertekend is, 
bijvoorbeeld met verwijzing naar art. 3.4.2. minimaal 
verhelderen in MvT

Wet Als er geen ATO is ondertekend zou op grond van artikel 3.4.11 (nieuwe nummering: 3.40) de aansluiting 
moeten worden afgesloten. De aansluitleidingen moeten dan ófwel worden verwijderd (bij permanent uitblijven 
gebruik) of afgesloten blijven tot hergebruik optreedt. Zo lang nog geen verwijdering hergebruik heeft 
plaatsgevonden moet GTS de aansluitingen inderdaad blijven onderhouden. Deze verduidelijking is nu 
opgenomen in het artikel over de beheer- en ontwikkeltaak van systeembeheerders.

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Informatieverstre
kking

3 3.5.5 dit artikel zou voor alle SB's moeten gelden. Wet Het voorschrift is aangepast. In hoofdstuk 4 is verduidelijkt dat de taken omschreven in dit artikel in de 
consultatieversie van het wetsvoorstel (gegevensbeheer, etc.) gelden voor alle systeembeheerders.

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Tarievenstructuu
r

3 3.8.1 Neem bepaling op dat ACM de tarieven van de niet-
transmissiediensten vaststelt.

Wet In het nieuwe artikel is de bewoording "van de transmissiesysteembeheerder voor gas die de Autoriteit 
Consument en Markt aanmerkt als niet-transmissiedienst in de zin van Verordening 2017/460 of" verwijderd. 
Dan kan ACM ook voor niet-transmissiediensten een  tarief - en niet slechts een berekeningsmethode - 
vaststellen. 

63
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154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  verwijzing naar 
omgevingswet

3.4.5 in 2e lid, onderdeel d, moet staan 'afdeling 5.2' , in onderdeel e 
idem: afdeling 3.2

Wet Dit is aangepast. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  procedure 
investeringsplan

3.4.6 1e, lid, sub b: TSB gas moet het ook ter toetsing aan minister 
voorleggen; er staat nu dat IP TSB gas aan 
elektriciteitsverordening getoetst gaat worden

Wet Dit is aangepast. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  nadere regels 
investeringsplan

3.4.7 2e lid: voeg toe: 'verschillende drukniveaus'. Wet Dit is aangepast. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  taak kleine 
velden 
verplaatsen naar 
hoofdstuk 3

6 Verplaats Titel 6.2a naar hoofdstuk 3 omdat het daar beter past 
tussen de taken van SB's

Wet Dit is aangepast. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  geschilbeslechtin
g

5.1.4 schrijf alleen 'klacht' niet ook 'aanvraag' Wet Artikel is aangepast. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  toezicht door 
ACM

5.3.1 Er worden artikelen uitgezonderd waarop ACM geen toezicht 
houdt, zoals 2.5.2, eerste lid. Pas aan of verduidelijk in MvT hoe 
toezicht op dit artikel is geregeld.

Wet Deze uitzondering in de consultatieversie zijn nogmaals bezien en waar nodig aangepast. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Wat na nul 3 3.5.23, 3.5.24 zorg dat samenloop met wetgevingstraject Wat na nul goed 
gaat. Ga niet nu in deze artikelen wijzigen ten opzichte van 
Gaswet, 10a, eerste lid, onderdeel q, en negende en tiende lid.

Wet Er is voorzien een goede samenloop met het wetgevingstraject Wat na nul. Dit wetsvoorstel zal tot een wijziging 
van de Gaswet leiden, dat overgenomen wordt in het wetsvoorstel Energiewet.

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Wat na nul 3 3.9.3 schrap 'of distributiesysteem' uit eerste lid Wet Er is voorzien een goede samenloop met het wetgevingstraject Wat na nul. Dit wetsvoorstel zal tot een wijziging 
van de Gaswet leiden, dat overgenomen wordt in het wetsvoorstel Energiewet.

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Wat na nul 3 3.9.3 Verbeter de formulering; schrijf niet 'via die aansluiting' want 
dan is het alsof het via een andere aansluiting wel kan.

Wet Er is voorzien een goede samenloop met het wetgevingstraject Wat na nul. Dit wetsvoorstel zal tot een wijziging 
van de Gaswet leiden, dat overgenomen wordt in het wetsvoorstel Energiewet.

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Wat na nul 3 3.9.6 eerste lid moet verwijzen naar 3.9.4 ipv 3.9.5 Wet Er is voorzien een goede samenloop met het wetgevingstraject Wat na nul. Dit wetsvoorstel zal tot een wijziging 
van de Gaswet leiden, dat overgenomen wordt in het wetsvoorstel Energiewet.

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Wat na nul 3 3.9.9 voeg tussen 3e en 4e lid een lid toe waardoor informatie 
gedeeld kan worden. Tekstvoorstel in reactie GTS.

Wet Er is voorzien een goede samenloop met het wetgevingstraject Wat na nul. Dit wetsvoorstel zal tot een wijziging 
van de Gaswet leiden, dat overgenomen wordt in het wetsvoorstel Energiewet.

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Wat na nul 3 3.9.9 verbod 3.9.2 gaat over aansluiting, 3.9.9, vijfde lid, over 
eindafnemer. Gaarne beide over aansluiting.

Wet Er is voorzien een goede samenloop met het wetgevingstraject Wat na nul. Dit wetsvoorstel zal tot een wijziging 
van de Gaswet leiden, dat overgenomen wordt in het wetsvoorstel Energiewet.

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Wat na nul 3 3.9.9 zesde lid en zevende lid: voeg tussen 'voorzien' en 'informeert' 
toe: 'en waarvan het denkbaar is dat gezamenlijke capaciteit 
van deze aansluitingen hoger is dan 100 mln. m3'.

Wet Er is voorzien een goede samenloop met het wetgevingstraject Wat na nul. Dit wetsvoorstel zal tot een wijziging 
van de Gaswet leiden, dat overgenomen wordt in het wetsvoorstel Energiewet.

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  definitie 
allocatiepunt is 
passend voor 
elektriciteit, niet 
voor gas

maak definitie allocatiepunt anders, zodat het ook voor gas 
klopt, of maak andere definitie. Aan de definitie wordt 
gerefereerd in 3.4.13.

Wet Term allocatiepunt is gehandhaafd (ook voor gas), maar inhoudelijke verplichtingen met betrekking tot 
allocatiepunten zijn meer toegeschreven op elektriciteit / actieve afnemers (= ook elektriciteit). Artikel 3.41 
(nieuwe nummering; overdrachtspunten en allocatiepunten ) is aangepast. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  codes 5.1.9 consequenties van statuswijziging codes is onduidelijk. AVV's 
bieden rechtszekerheid.

MvT Systeemgebruikers zonder ATO of AO en TSC zijn weliswaar niet meer gebonden aan de voorwaarden, maar zij 
dienen een ATO, AO of TSC aan te gaan. Er is geen plicht voor systeembeheerders diensten te leveren zonder 
privaatrechtelijke overeenkomst hiervoor. Er is slechts een plicht voor systeembeheerders een overeenkomst 
aan te bieden. Bij acceptatie is de systeemgebruiker gebonden aan de voorwaarden. De nieuwe status van 
voorwaarden bieden hierbij juist een grotere rechtszekerheid. Zo is duidelijk dat ACM geen toezicht houdt op de 
naleving door systeemgebruikers, wat een witte vlek in de rechtszekerheid was bij de AVV-status. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  codes 5.1.9 wat zijn de gevolgen voor bestaande overeenkomsten? 
Voorkomen moet worden langdurig procederen omdat 
rechtsposities onduidelijk zijn.

MvT Het ligt voor de hand dat systeembeheerders de systeemgebruikers informeren over de nieuwe wet en de 
gevolgen. Hierbij kan een systeembeheerder (een Internet-verwijzing) naar de voorwaarden zoals deze (op basis 
van overgangsrecht) gelden vanaf de datum van inwerkingtreding, meesturen. Er is dan geen onduidelijkheid 
over de rechtspositie omdat over deze voorwaarden niet valt te onderhandelen.

63
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154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  codes 5.1.9 hoe worden systeemgebruikers gebonden aan de codes als zij 
niet instemmen met de door SB voorgelegde v/m of in het 
geheel geen overeenkomst hebben? Met een AVV-status 
gelden ze hoe dan ook.

MvT Systeemgebruikers zonder ATO of AO en TSC zijn weliswaar niet meer gebonden aan de voorwaarden, maar zij 
dienen een ATO, AO of TSC aan te gaan. Er is geen plicht voor systeembeheerders diensten te leveren zonder 
privaatrechtelijke overeenkomst hiervoor. Een systeemgebruiker zonder overeenkomst het systeem te 
gebruiken is geen systeemgebruiker. Bij de overeenkomst gelden de voorwaarden en methoden die ACM heeft 
vastgesteld en goedgekeurd. Een systeemgebruiker kan hierover niet onderhandelen vanwege het non-
discriminatie beginsel. Een systeemgebruiker kan wel aan ACM voorstellen andere voorwaarden vast te stellen.

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  codes 5.1.9 Het is onduidelijk wat nog wel en wat niet meer in de codes kan 
komen. In MvT staat enerzijds dat bedingen die  'onzichtbaar 
zijn' voor de systeemgebruiker niet meer in de codes horen, 
maar anderzijds dat werk dat 'achter de schermen' van de SB 
gebeurt zodanig met diensten verweven kan zijn dat het ook in 
de codes moet. dit klopt niet met elkaar.

MvT De memorie van toelichting wordt op dit punt verbeterd. Bepalingen die het werk achter de schermen betreffen 
dat zodanig met diensten verweven is dat de systeemgebruikers er een belang bij hebben, kunnen blijven 
bestaan.
De echt onzichtbare bedingen zoals een rapportageplicht van een SB aan ACM hoort niet in de voorwaarden 
thuis.

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Wijziging 
juridische status 
van de 
technische codes

Onduidelijk hoe zaken geregeld worden die volgens MvT niet 
meer in codes kunnen (derden-bindende codes, buiten zicht 
systeemgebruiker, systeembelang). Gaarne een overzicht waar 
vervallen bepalingen en processen terecht gaan komen.

MvT Het aantal zaken dat niet meer in codes kan blijven in beperkt. Het criterium dat derden niet gebonden kunnen 
worden neemt niet weg dat een voorwaarde kan zijn dat een van de partijen in de overeenkomst (SB of 
systeemgebruiker) verplicht kan worden iets met een derde te regelen. Het criterium dat zaken buiten zicht van 
de systeemgebruiker niet in codes kunnen, is vervallen. In combinatie met andere bepalingen in het wetvoorstel 
is duidelijk wat met huidige codebepalingen gebeurt.

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Wijziging 
juridische status 
van de 
technische codes

Gevolgen van de statuswijziging van codes is moeilijk in te 
schatten.

MvT De wetstekst en toelichting is aangepast zodat de gevolgen van de statusverandering duidelijker zijn. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  codes 5.1.10 neem op dat codes gewijzigd kunnen worden op voorstel van 
SB's; ook in art. 5.1.14

Nee Dit is opgenomen in het wetsvoorstel. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  codes 5.1.9 voeg "balanceringsverantwoordelijkheid en 
balanceringsportfolio's" toe in het eerste lid na het woord, 
balanceren.

Nee het artikel is anders geformuleerd; balanceringsverantwoordelijkheid en balanceringsportfolio's vallen onder het 
brede onderwerp balanceren.

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Wijziging 
juridische status 
van de 
technische codes

Codes zijn niet meer bindend [voor derden]. Het is onduidelijk 
wat dit betekent voor processen die beschreven zijn in de 
Allocatiecode Gas en Transportcode Gas LNB.

Nee De voorwaarden en methoden met derden als adressant vervallen. Het deel dat allocatie betreft wordt 
opgenomen in de ministeriële regelingen over meten en datauitwisseling.

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Wijziging 
juridische status 
van de 
technische codes

als de privaatrechtelijke overeenkomsten SB-systeemgebruiker 
moeten worden aangepast brengt dit rechtsonzekerheid met 
zich mee. Risico op verhoging van het aantal rechtsprocedures 
tussen GTS en systeemgebruikers en leidt daarmee ook tot 
grotere onzekerheid voor de markt als geheel.

Nee Er is geen toename van rechtsonzekerheid. De enige voorwaarden en methoden die mogen en tevens moeten 
gelden, zijn welke ACM heeft goedgekeurd of vastgesteld. Op grond van overgangsrecht zijn dat vrijwel alle 
bestaande voorwaarden. De bestaande voorwaarden die vervallen worden opgenomen in andere regelgeving 
zoals ministeriële regeling data-uitwisseling.

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  voeg als taak toe: 
bepaling 
gassamenstelling 
voor de 
calorische 
waardebepaling 
van gas

3 3.4 (Titel) Bij gas moet naast volume (zoals bij elektriciteit) ook calorische 
waarde gemeten worden.

Nee Consultatieversie (art 3.4.31; nieuwe nummering: 3.61) bevatte reeds bepaling op grond waarvan dit in 
onderliggende regelgeving concreet kan worden ingevuld. Dit wordt als afdoende geacht, al is dit artikel wel 
enigszins aangepast. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Taken inzake 
meten

3 3.4.5 GTS heeft een duidelijke taak nodig voor het meten van de 
gassamenstelling. (zie voorstel op blz 24 van reactie)

Nee Consultatieversie (art 3.4.31; nieuwe nummering: 3.61) bevatte reeds bepaling op grond waarvan dit in 
onderliggende regelgeving concreet kan worden ingevuld. Dit wordt als afdoende geacht, al is dit artikel wel 
enigszins aangepast. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  meters 3 3.4.27 het aanbod in art. 3.4.27 is onderdeel van het aanbod in art. 
3.4.11, vanuit de integraliteit van meter in het GOS en de 
aansluiting kunnen deze aanbiedingen niet gescheiden worden.

Nee Wettekst maakt bewust onderscheid, maar sluit tegelijkertijd niet uit dat dit in de praktijk in 1x wordt geregeld. 
Geen noodzaak dit ook op wetsniveau vast te leggen. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Taken TSB/DSB 3 3.5.4 tweede lid: schrijf 'nadere voorwaarden' ipv 
'voorwaarden'+verder tekstuele suggesties en toevoeging van 
derde en vierde lid. Zie blz 26-27 van reactie.

Wet Artikel is geschrapt. In de artikelsgewijze toelichting is opgenomen dat hierover nadere voorwaarden kunnen 
worden opgenomen in de methoden en voorwaarden.

63
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154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Aansluittaak gas 3 3.4.10 voeg in 3.4.10, tweede lid, toe dat TSB gas verzoeken tot 
wijziging van de aansluiting die niet doelmatig of functioneel 
zijn, mag weigeren.

Nee Vooropgesteld: de noodzaak voor een weigeringsgrondslag voor "niet functionele of doelmatige aansluitingen" 
bestaat onzes inziens slechts vanwege de effecten van de tarievenstructuur van de TSB gas. Dergelijke verzoeken 
zouden kunnen worden afgehouden als beoogd aangeslotenen zelf de kosten van de aansluiting zouden dragen. 
Een weigeringsgrondslag op basis van "functionaliteit" of "doelmatigheid" is bovendien zeer moeilijk om te 
concretiseren op een wijze die transparant is en netgebruikers rechtszekerheid biedt.

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  definitie gas 1 verbeter definitie van gas zodat duidelijk is waarop het zinsdeel 
beginnend met 'en bij een temperatuur..' slaat.

Wet de definitie is aangepast 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  definitie gas 1 de definitie van gas verwijst naar art 2.20 dat niet bestaat. Wet deze verwijzing is vervallen 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Overig 3 3.5.19 voeg in tweede lid toe dat het gaat om 'op zijn systeem 
aangesloten' partijen. Ook in derde lid.

Wet Artikel is opgenomen in delegatie bepaling, en terminologie is overgenomen. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Balanceren 3 3.4.19 GTS stelt dat het 3e lid, onderdeel a, formulering niet klopt, 
want balanceringsportfolio is volgens de definitie al een 
resultante. Tekstsuggestie: 'de mate waarin zijn 
balanceringsportfolio in evenwicht is'.

Wet Het artikel is aangepast 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Balanceren 3 3.4.19a GTS stelt dat 'per onbalansverrrekeningsperiode' geen 
duidelijke term is. Liever 'periodiek'; of helemaal weglaten; de 
taakomschrijving over allocatie en reconciliatie lijkt onvolledig.

Wet Het artikel is aangepast.  De onbalansverrekenperiode zelf (bijvoorbeeld een uur) wordt niet vastgelegd in de 
Energiewet. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  meters 3 3.4.24 Gezien 3.4.27 en 3.4.28 moet GTS uitgesloten worden in art. 
3.4.24 maar dat staat er nu niet. Schrijf dat 3.4.24 alleen over 
DSB's gaat.

Wet Eens met opmerking, tekst is aangepast 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  codes 5.1.10 neem op dat huidige codes blijven gelden; ook in art. 5.1.14 Wet en MvT Dit wordt opgenomen in het overgangsrecht, met uitzondering van de bepalingen waarvoor geen grondslag 
meer is. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  codes 5.1.9 geef duidelijkheid of codes opnieuw vastgesteld moeten 
worden, en zo ja, denk er aan dat hier veel tijd voor nodig is.

Wet en MvT Inhoudelijk hoeven de codes niet te veranderen. Er zijn enkele codes die vervallen, de inhoud daarvan verplaatst 
naar een ministeriële regeling. Via het overgangsrecht zullen de codes van kracht zijn als de vastgestelde 
voorwaarden en methodes onder de nieuwe wet. Hierin komen dan verouderde termen voor. Het is wenselijk 
de voorwaarden en methodes hier snel op aan te passen maar dit is niet noodzakelijk omdat het 
privaatrechtelijke voorwaarden zijn, geen regelgeving (TSB mag zich in voorwaarden landelijk netbeheerder 
noemen hoewel de nieuwe (Europeesrechtelijke) term transmissiesysteeembeheerder is). Dit is vooral een 
administratieve actie, (kleine) inhoudelijke aanpassing aan andere definities is hoe dan ook nodig zoals door de 
verschuiving van 'aangeslotene met een kleine aansluiting' ipv 'kleinverbruiker'.

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  codes 5.1.9 wat gebeurt met huidige codes die straks niet meer kunnen? 
Niet alle zijn om te schrijven als verplichting van SB of 
Systeemgebruiker, en niet voor alle is er een AMvB of MR-
grondslag. Specifiek is de vraag wat met allocatiecode gas en 
delen van transportcode gas LNB gebeurt, die itt infocode niet 
expliciet genoemd worden in de MvT

Wet en MvT Waar nodig komen er nieuwe grondslagen voor lagere regelgeving. Specifiek de bepalingen in de allocatiecode 
gas en transportcode gas LNB die op derden zien kunnen opgenomen worden in de nieuwe regelingen over 
meten en informatie.

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  codes 5.1.9 overgangsrecht is noodzakelijk Wet en MvT Het overgangsrecht is aangevuld. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  codes 5.1.9 netkoppelingscode moet blijven bestaan, dus het artikel moet 
ook over v/m van SB's onderling gaan.

Wet en MvT de wetstekst is aangepast zodat het duidelijk is dat de voorwaarden en methoden ook over de overeenkomsten 
tussen SB's onderling gaan.

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  netkoppeling is 
geen aansluiting

De huidige formulering van artikel 5.1.9 ziet alleen op 
voorwaarden en methoden die systeembeheerders jegens 
marktpartijen kunnen hanteren, terwijl het bij de 
netkoppelingscode gaat het om voorwaarden die 
systeembeheerders jegens elkaar hanteren.

Wet en MvT De wetstekst en toelichting zijn aangepast zodat de voorwaarden ondubbelzinnig ook de onderling netkoppeling 
van systeembeheerders betreffen

63
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154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Wijziging 
juridische status 
van de 
technische codes

Voordelen van nieuwe status zijn onduidelijk. Weegt alleen 
tegen nadelen op als invoering automatisch door middel van 
effectief overgangsrecht gaat.

Wet en MvT De wetstekst en toelichting zijn aangepast zodat op grond van overgangsrecht de voorwaarden en methoden 
onder de elektriciteitswet 1998 en de gaswet geacht worden vastgestelde en goedgekeurde voorwaarden te zijn, 
met uitzondering van expliciet genoemde bepalingen waarvoor het wetsvoorstel geen grondslag meer biedt. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  codes 5.1.9 en 5.1 14 onduidelijk wanneer goedkeuring en wanneer vaststelling is 
vereist. Zie ook blz 136 MvT. De term 'marktpartij' is niet 
gedefinieerd, schrijf  'systeemgebruikers' 

Wet en MvT De term marktpartij is vervallen bij herformulering van de wetstekst. Ook is duidelijk dat ACM voorstellen van 
SB's goedkeurt en de voorwaarden of methoden uit eigen beweging vaststelt.

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Allocatie en 
reconciliatie

3 3.4.19a Maak duidelijk of allocatiecode blijft bestaan, of dat de inhoud 
hiervan in de MR ex 4.1 terecht gaat komen.

Wet en MvT Eens met strekking van de opmerking, in licht daarvan zijn aanpassingen gedaan: (1) artikelen over balanceren 
zijn aangepast (consultatieversie: 3.4.18 en 3.4.19; nieuwe nummering: 3.48 en 3.49) en (2) in hoofdstuk 4 zijn 
verschillende artikelen opgenomen die o.a. grondslag bieden voor stellen van nadere regels. Bezien zal moeten 
worden welke delen van de huidige allocatiecode nog als 'methoden en voorwaarden' gehandhaafd kunnen 
blijven. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Taken TSB/DSB 2 nvt. Neem verantwoordelijkheden van gasinvoeders voor het 
meten van de gaskwaliteit in hoofdstuk 2 op.

Wet en MvT Eens met opmerking. Betreffende wetsartikelen zijn aangepast, waarbij (1) op grond van hoofdstuk 2 kan 
worden voorgeschreven wat deze partij moet meten en  (2) hoofdstuk 4 een expliciete verplichting bevat dat 
gegevens moeten worden doorgegeven. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  allocatiepunt 
bestaat niet bij 
gas

3 3.4.13 allocatiepunt bestaat niet bij gas dus verander definitie of laat 
het artikel niet over gas gaan

Wet en MvT Begripsbepaling van allocatiepunt is aangepast, zodat ook de feitelijke praktijk voor gas hier onder valt. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  overdrachtspunt
en en allocatie

3 3.4.13 groothandelsmarkt gas kent geen allocatiepunten, slechts entry- 
en exitpunten. Toevoeging van allocatiepunten maakt alles  
onnodig ingewikkeld. Allocatiepunten komen van elektriciteit 
en zijn voor de groothandelsmarkt gas niet nodig. 

Wet en MvT Bewuste keuze om dit kader ook voor gas toe te passen.  Begripsbepaling van allocatiepunt is aangepast, zodat 
ook de feitelijke praktijk voor gas hier onder valt. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Definities 3 3.? neem een definitie op van de meetinrichting voor het 
vaststellen van de gassamenstelling.

Wet en MvT De begripsbepaling qua meetinrichtingen riep veel verwarring en onduidelijkheid op en sloot ook slecht aan op 
de grote variëteit aan bestaande meters/meetinrichtingen binnen het energiesysteem. Er is nu voor gekozen 
enkel te spreken over 'meetinrichtingen', waarbij verschillende artikelen regelen dat in de onderliggende 
regelgeving nader onderscheid gemaakt kan worden, bijvoorbeeld naar type energiedrager, type meting, locatie 
van meting, functionaliteit, etc. (consultatieversie: artikel 2.6.3, 3.4.24, 3.4.28; nieuwe nummering: 2.45, 3.53 en 
3.57).  Beoogd is dat hier ook de meting van de gassamenstelling onder valt. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  meters 3 3.4.28 meters die gassamenstelling meten vallen niet onder definitie 
van meetinrichting, dus dit artikel gaat nu niet over deze. Voeg 
een nieuw artikel toe over meters van de gassamenstelling

Wet en MvT De begripsbepaling qua meetinrichtingen riep veel verwarring en onduidelijkheid op en sloot ook slecht aan op 
de grote variëteit aan bestaande meters/meetinrichtingen binnen het energiesysteem. Er is nu voor gekozen 
enkel te spreken over 'meetinrichtingen', waarbij verschillende artikelen regelen dat in de onderliggende 
regelgeving nader onderscheid gemaakt kan worden, bijvoorbeeld naar type energiedrager, type meting, locatie 
van meting, functionaliteit, etc. (consultatieversie: artikel 2.6.3, 3.4.24, 3.4.28; nieuwe nummering: 2.45, 3.53 en 
3.57).  Beoogd is dat hier ook de meting van de gassamenstelling onder valt. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Meten 3 3.4.28 neem conform 3.4.24 sub b 'verschillende categorieën 
aangeslotenen' op in 3.4.28.

Wet en MvT Eens met opmerking, tekst is aangepast 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  meetinrichtingen 
die calorrische 
waarde bepalen 

1 De meetinrichtingen die gebruikt worden t.b.v. de vaststelling 
van de gassamenstelling ten behoeve van de calorische 
waardebepaling vallen niet onder de definitie van “slimme 
meetinrichting voor gas” aangezien deze apparaten de 
samenstelling van het gas meten en niet het verbruik of 
invoeding. Hiermee vallen deze apparaten niet onder de term 
“meetinrichting” en daarmee ook niet onder de scope van 
artikel 3.4.28 (en andere artikelen). Deze definitie moet dus 
worden aangepast of er moet voor het meten van 
gassamenstelling een aparte definitie worden opgenomen.

Wet en MvT De begripsbepaling qua meetinrichtingen riep veel verwarring en onduidelijkheid op en sloot ook slecht aan op 
de grote variëteit aan bestaande meters/meetinrichtingen binnen het energiesysteem. Er is nu voor gekozen 
enkel te spreken over 'meetinrichtingen', waarbij verschillende artikelen regelen dat in de onderliggende 
regelgeving nader onderscheid gemaakt kan worden, bijvoorbeeld naar type energiedrager, type meting, locatie 
van meting, functionaliteit, etc. (consultatieversie: artikel 2.6.3, 3.4.24, 3.4.28; nieuwe nummering: 2.45, 3.53 en 
3.57).  Beoogd is dat hier ook de meting van de gassamenstelling onder valt. 

63

Pagina 134 van 144



ReactieID

Achternaam Bedrijfsnaam Publicatievorm? Onderwerp Wet - 
Hfd

Wet -
Artikel 
(consultatieversi
e)

Opmerking respondent (samengevat) Aanpassing? [nee], 
[wet], [MvT] of 
[wet en MvT]

Reactie EZK op opmerking respondent Nr

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  meter en 
meetinrichting

1 Het verschil tussen meter en meetinrichting is onduidelijk, 
verduidelijk dit.

Wet en MvT In de consultatieversie van het wetsvoorstel werden ten aanzien van het begrip 'meetinrichting' de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: (1) aansluiting bij de definities in Richtlijn EU/2019/944, bijvoorbeeld 
'conventionele meter'  en 'slimme meter en (2) onderscheid tussen 'meetinrichtingen' (tbv het systeem) en 
andersoortige 'meters'. Deze opzet riep veel verwarring en onduidelijkheid op en sloot ook slecht aan op de 
grote variëteit aan bestaande meters/meetinrichtingen binnen het energiesysteem. Er is nu voor gekozen enkel 
te spreken over 'meetinrichtingen', waarbij verschillende artikelen regelen dat in de onderliggende regelgeving 
nader onderscheid gemaakt kan worden, bijvoorbeeld naar type energiedrager, type meting, locatie van meting, 
functionaliteit, etc. (consultatieversie: artikel 2.6.3, 3.4.24, 3.4.28; nieuwe nummering: 2.45, 3.53 en 3.57).   

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  meting 
gassamenstelling

2 2.6.6 Gasinvoeders zijn zelf verantwoordelijk voor het meten (en 
doorgeven) van de calorische waarde. Deze informatie m.b.t. 
gaskwaliteit is cruciaal om het gasverbruik te bepalen (en af te 
rekenen). (…) De verantwoordelijkheden van gasinvoeders 
t.a.v. het meten van gaskwaliteit zou in hoofdstuk 2 van de 
Energiewet nog moeten worden opgenomen

Wet en MvT Eens met opmerking. Betreffende wetsartikelen zijn aangepast, waarbij (1) op grond van hoofdstuk 2 kan 
worden voorgeschreven wat deze partij moet meten en  (2) hoofdstuk 4 een expliciete verplichting bevat dat 
gegevens moeten worden doorgegeven. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Beurzen 3 3.5.4 Neem In de wet op dat EZK gasbeurzen aanwijst, eventueel 
zonder dat hetzelfde voor elektriciteit geldt. Alternatief zou zijn 
dat ACM rol krijgt in aanwijzing of erkenning.

Wet Het aanwijzen van beurzen wordt niet langer als een taak van de minister gezien. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  balanceringsvera
ntwoordelijke 
voor gas

1 neem in definitie op dat de belangrijkste opdracht van de 
balanceringsverantwoordelijke is om zijn portfolio in evenwicht 
te houden. Neem op dat hij een systeemgebruiker is en dat hij 
meerdere portfolio'skan beheren.

Wet Definitie is aangepast. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Definitie 
netgebruiker

1 Er is dus duidelijk behoefte aan verheldering voor de definities: 
systeemgebruiker en netgebruiker. De term netgebruiker komt 
voor in NC TAR en Titel 3.8. precisering is nodig, ook in relatie 
met systeemgebruiker

MvT In artikelsgewijze toelichting wordt hier nader op ingegaan (onder andere artikel 1.1). 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  balanceringsportf
olio

1 maak definitie van balanceringsportfolio gelijk aan die in art 
3.13 van NC BAL 

Wet Definitie is aangepast. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Kruisparticipaties 3.3.4 eerste lid 3.3.4 verwijst alleen naar de elektriciteitsrichtlijn. 
Voeg verwijzing gasrichtlijn toe.

Wet verwijzing gasrichtlijn is toegevoegd. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  certificering 3.2.4 derde lid verplicht SB's een nieuwe certificering aan te vragen 
als zij een systeem overnemen.

Nee Nieuwe certificering is vereist indien de aanwijzing vervalt. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  rapportageverpli
chting 
meetverantwoor
delijke partij

2.6.12 als invoeders meetverantwoordelijken worden, introduceert 
2.6.12 nieuwe verplichtingen voor invoeders.

Wet Invoeders krijgen meettaak, maar worden geen 'meetverantwoordelijke partij' die erkenning nodig heeft. Mede 
naar aanleiding van deze opmerking zijn verschillende artikelen die (ook) gaan over invoeders op het GTS-net 
herzien. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  meetverantwoor
delijkheid vs. 
meetverantnwoo
rdelijke partij

2.6.4 en 2.6.6 maak duidelijk onderscheid tussen meetverantwoordelijkheid 
vs. meetverantwoordelijke partij. Dit is vooral van belang bij de 
invoeders van gas.

Wet Invoeders krijgen meettaak, maar worden geen 'meetverantwoordelijke partij' die erkenning nodig heeft. Mede 
naar aanleiding van deze opmerking zijn verschillende artikelen die (ook) gaan over invoeders op het GTS-net 
herzien. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  term "erkende" 2.6.4 en 2.6.6 schrap het woord 'erkende' want of erkenning nodig is blijkt uit 
artikel 2.6.8

Wet Eens met strekking, is aangepast. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  meten energie 2.6.4 en 2.6.6 en 
2.6.12

artt gaan er van uit dat invoeders een meetverantwoordelijke 
regelen, maar zij zijn in huidige wet zelf verantwoordelijk.

Wet Ook consultatieversie ging er reeds vanuit dat invoeders eigen meettaak hebben (zie bijv. MvT p. 115 
consultatieversie). In herziening zijn ter verduidelijking verschillende artikelen die (ook) gaan over invoeders op 
het GTS-net herzien. 

63
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154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  definitie 
meetinrichting 
gassamenstelling

voeg een definitie van de meetinrichting gassamenstelling toe Wet De begripsbepaling qua meetinrichtingen riep veel verwarring en onduidelijkheid op en sloot ook slecht aan op 
de grote variëteit aan bestaande meters/meetinrichtingen binnen het energiesysteem. Er is nu voor gekozen 
enkel te spreken over 'meetinrichtingen', waarbij verschillende artikelen regelen dat in de onderliggende 
regelgeving nader onderscheid gemaakt kan worden, bijvoorbeeld naar type energiedrager, type meting, locatie 
van meting, functionaliteit, etc. (consultatieversie: artikel 2.6.3, 3.4.24, 3.4.28; nieuwe nummering: 2.45, 3.53 en 
3.57).  Beoogd is dat hier ook de meting van de gassamenstelling onder valt. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  meting 
gassamenstelling

2 voeg verplichting voor invoeder van gas toe op de 
gassamenstelling te meten.

Nee Wetsvoorstel bevat delegatiegrondslagen op basis waarvan kan worden bepaalt door wie en wat er moet 
worden  gemeten. Daar valt dit punt ook onder. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  formulering van 
verwijzing

2.6.9 en 2.6.11 verwijs conform 2.6.7 en 2.6.8 naar verplichtingen in 1e, 2e, 4e 
en 6e lid, niet naar heel artikel.

Wet Artikelen zijn herzien, waarin dit ook is meegewogen/meegenomen. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Veiligheid als 
belang

aanhef voeg in de aanhef veiligheid als belang toe in de aanhef van de 
wet

Nee De wet is primair een marktordeningswet. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Taken TSB/DSB 3 3.5.4 eerste lid. Beperk tot aangewezen of erkende beurzen. En 
beperk tot transacties die impact hebben op een 
balanceringsportfolio.

Wet Artikel is geschrapt. 63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  voeg sommige 
Europese 
begrippen 
letterlijk toe

1 voeg sommige Europese begrippen letterlijk toe, b.v. 
netgebruiker, wordt wel in de wettekst gebruikt

Nee Een wettelijke definitie wordt niet opgenomen omdat de term beperkt voorkomt. Dit heeft materieel geen 
impact. 

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Criterium voor 
cöordinatie door 
minister bij 
projectbesluit

6.1 in artikel 6.1, onderdeel h, wordt 40 bar als grens gehanteerd. 
Om te voorkomen dat onbedoeld een leiding hier toch niet 
onder valt, gelieve de term 'druk' te vervangen door 
'ontwerpdruk'.

MvT In de artikelsgewijze toelichting wordt uitgelegd wat er bedoeld is. Risico dat er onbedoeld een leiding toch niet 
onder valt wordt niet minder groot door de term druk te vervangen.

63

154859 van der Haar Gasunie 
Transport 
Services BV

Openbaar, met naam  Tariefregulering 3 3.8.3 neem afdoende waarborgen op over proces, uitvoering en 
toepassein van het benchmark-onderzoek bij de 
tariefvaststelling.

Nee Op grond van Europese regels is de bevoegdheid voor de wetgever om regels te stellen binnen het domein van 
de tariefregulering zeer beperkt. Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de omzetting van 
de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 in Duitsland (EUHvJ 2 september 2021, zaak C-718/18, Commissie/Duitsland) 
benadrukt dat de toezichthouder zijn bevoegdheid om de tarieven of de berekeningsmethoden voor de tarieven 
vast te stellen, onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. De toezichthouder moet zijn besluiten baseren op de 
doelen en criteria die in het Europese regelgevingskader zijn vastgelegd en de nationale wetgever mag dit niet 
nader invullen voor de toezichthouder, behoudens enkele specifieke situaties waarin de Europese regels daar 
ruimte voor laten. 

63

154867 Barentsen Dutch Data 
Center 
Association

Openbaar, met naam Scope van de wet De Dutch Data Center Association  pleit voor een energiewet 
die breder is dan alleen gas en elektriciteit en ook onderwerpen 
beslaat als circulariteit, reststromen, warmtenetten, energie-
efficiëntie, besparingsmogelijkheden en duurzame bouweisen. 
In het bijzonder vraagt de Dutch Data Center Association om 
het samenvoegen van de Energiewet en de Warmtewet. 

MvT Er is op dit moment voor gekozen om de Warmtewet apart van elektriciteit en gas te regelen. Warmte is zodanig 
anders gereguleerd, vanwege de lokale systemen, dat samenvoeging op dit moment geen meerwaarde heeft. In 
de toelichting is verder uitgelegd waarom er niet voor samenvoeging is gekozen.

64

154867

Barentsen Dutch Data 
Center 
Association

Openbaar, met naam Experimenten De Dutch Data Center Association pleit voor meer ruimte voor 
activiteiten buiten wettelijke kaders. 

MvT Experimenteren kan op basis van de CHW en straks de Omgevingswet. Daarnaast biedt het wettelijk kader veel 
meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Overwogen is om daarnaast een experimenteerbepaling in het 
wetsvoorstel op te nemen. Deze zou een exacte kopie worden van de bepaling in de CHW en biedt daarmee 
geen meerwaarde, omdat dit wettelijk dus al geregeld is. 

64
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154867

Barentsen Dutch Data 
Center 
Association

Openbaar, met naam Warmtenetten De Dutch Data Center Association stelt voor om restwarmte 
onderdeel te maken van de Energiewet, daarbij de 
gasprijskoppeling los te laten en beschrijft haar voorkeuren 
voor inzet van restwarmte als onderdeel van de Nederlandse 
energietransitie. 

MvT Er is op dit moment voor gekozen om de Warmtewet apart van elektriciteit en gas te regelen. Warmte is zodanig 
anders gereguleerd, vanwege de lokale systemen, dat samenvoeging op dit moment geen meerwaarde heeft. In 
de toelichting is verder uitgelegd waarom er niet voor samenvoeging is gekozen.

64

154867

Barentsen Dutch Data 
Center 
Association

Openbaar, met naam Aansluittermijne
n

3 3.4.8 De Dutch Data Center Association pleit voor een duidelijke en 
korte aansluittermijn in de energiewet voor aansluiting op het 
elektriciteitssysteem.

Nee Op grond van recente procedures bij het Europees Hof van Justitie en voortschrijdend inzicht ten aanzien van het 
Europees-wettelijk kader is duidelijk geworden dat het vastleggen van (gedifferentieerde) aansluittermijnen 
voor aansluiting op een gas- of elektriciteitssysteem een onafhankelijke bevoegdheid is van de toezichthouder. 
In tegenstelling tot de ontwerpversie van dit wetsvoorstel, zullen de aansluittermijnen zullen daarom worden 
uitgewerkt in zogenaamde methoden en voorwaarden die ACM onder andere goedkeurt op grond van artikel 
5.1.9 (nieuwe nummering: 3.118).

64

154867

Barentsen Dutch Data 
Center 
Association

Openbaar, met naam Regie De Dutch Data Center Association stelt dat de centrale overheid 
meer invloed zou moeten krijgen op de ruimtevraag die 
uitbreiding van energie-infrastructuur met zich meebrengt, via 
gebruik van ruimte en prijs bandbreedtes waar overheden en 
netbeheerders zich aan moeten houden.  

Nee Dat is waar het Programma Energiehoofdstructuur op ziet. Het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) stelt 
nationale kaders op zodat overheden en bouwers deze nieuwe energie-infrastructuur goed kunnen plannen. 

64

154867

Barentsen Dutch Data 
Center 
Association

Openbaar, met naam Energiebesparing De Dutch Data Center Association pleit voor stimulering van het 
verplaatsen van IT-systemen naar datacenters om energie-
efficiëntie te verbeteren. 

Nee Dit valt buiten de scope van het wetsvoorstel 64

154867

Barentsen Dutch Data 
Center 
Association

Openbaar, met naam Duurzame 
opwekking

De Dutch Data Center Association pleit voor het stimuleren en 
het op niet nader gespecificeerde wijze nog makkelijker maken 
van de realisatie van duurzame opwek.

Nee In het Klimaatakkoord zijn hierover heldere afspraken gemaakt. 64

154867

Barentsen Dutch Data 
Center 
Association

Openbaar, met naam Fiscaliteit De Dutch Data Center Association pleit voor een vrijstelling van 
de Opslag Duurzame Energie voor bedrijven die voor 80% 
gebruik maken van duurzame stroom. 

Nee Dit valt buiten de scope van het wetsvoorstel 64

154867

Barentsen Dutch Data 
Center 
Association

Openbaar, met naam Regionale 
Energie Strategie

De Dutch Data Center Association pleit voor het "uitzonderen" 
van datacenters van Regionale Energie Strategieën. 

Nee De RESsen worden niet wettelijk verankerd in dit wetsvoorstel Het is dus ook niet mogelijk om iets uit te 
zonderen van de RES in dit wetsvoorstel. Dat valt buiten de scope

64

154868 Bosman IPO

Openbaar, met naam Samenhang 
Energiewet, 
Omgevingswet, 
WWA en 
Warmtewet

De samenhang van de energiewet met andere wetten en 
wetsvoorstellen zoals de Warmtewet en Omgevingswet, is van 
groot belang voor toekomstige systeemintegratie en 
systeemefficiëntie, en toe te werken naar één integrale 
energiewet. Wij vragen u om daar in deze Energiewet optimaal 
op voor te sorteren.

MvT Er is op dit moment voor gekozen om de Warmtewet apart van elektriciteit en gas te regelen. Warmte is zodanig 
anders gereguleerd, vanwege de lokale systemen, dat samenvoeging op dit moment geen meerwaarde heeft. In 
de toelichting is verder uitgelegd waarom er niet voor samenvoeging is gekozen.

65

154868 Bosman IPO

Openbaar, met naam experimenten nodig voor gebouwde omgeving, flexibiliteit en opslag, 
laadinfra en lokale energie cooperaties

MvT Experimenteren kan op basis van de CHW en straks de Omgevingswet. Daarnaast biedt het wettelijk kader veel 
meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Overwogen is om daarnaast een experimenteerbepaling in het 
wetsvoorstel op te nemen. Deze zou een exacte kopie worden van de bepaling in de CHW en biedt daarmee 
geen meerwaarde, omdat dit wettelijk dus al geregeld is. 

65

154868 Bosman IPO

Openbaar, met naam RES Om de energietransitie te kunnen ondersteunen en faciliteren 
is een integrale wetgeving met ook andere commodity’s (zoals 
warmte, waterstof) wenselijk , om een zo een integraal en 
efficiënt energiesysteem voor de toekomst te kunnen inrichten. 
Hoe ziet u dit traject voor u?

MvT Een samenhangend wetgevingsprogramma zien wij  ook als een noodzakelijk middel om al deze wetsvoorstellen 
vorm te geven. Daarom zorgen we voor zorgvuldige afstemming met elkaar. Dat betekent echter niet dat het 
zinvol is om al deze wetten die zeker met elkaar samenhangen bij elkaar te brengen in één wetsvoorstel. Het is 
juist zinvol om deze afzonderlijk te behandelen. Voor ieder wetsvoorstel op zich geldt een eigen dynamiek en 
afzonderlijke keuzes. Deze eigen dynamiek zie je bijvoorbeeld tussen gas/elektriciteit en warmte. De markten 
van elektriciteit en gas zijn volwassen, pan-Europese markten, terwijl de warmtemarkt in feite bestaat uit 
diverse veel kleine geografische markten, met heel andere vraagstukken dan bij elektriciteit en gas. Door aparte 
trajecten voorkomen we dat er vertraging ontstaat doordat bij een van de wetsvoorstellen toch nog iets 
uitgezocht of gewijzigd moet worden. De transitie kan niet wachten tot alles gereed is, de wijzigingen zijn zo snel 
mogelijk nodig. Ook als dit wetsvoorstel inwerking treedt, zal de wetgeving over elektriciteit en gas nog aan 
verandering onderhevig zijn. We voorzien nu al een wijziging doordat de Europese Commissie eind dit jaar met 
een voorstel zal komen tot wijziging van de gasrichtlijn. Ook waterstof krijgt een plek in deze herziening van de 
gasrichtlijn. Dat een wet regelmatig moet worden gewijzigd is ook logisch. De transitie zorgt steeds weer voor 
nieuwe inzichten, die we goed moeten meenemen en op anticiperen.

65
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154868 Bosman IPO

Openbaar, met naam Samenhang 
Energiewet, 
Omgevingswet, 
WWA en 
Warmtewet

De samenhang van de energiewet met andere wetten en 
wetsvoorstellen zoals de Warmtewet en Omgevingswet, is van 
groot belang voor toekomstige systeemintegratie en 
systeemefficiëntie, en toe te werken naar één integrale 
energiewet. Wij vragen u om daar in deze Energiewet optimaal 
op voor te sorteren.

MvT Er is op dit moment voor gekozen om de Warmtewet apart van elektriciteit en gas te regelen. Warmte is zodanig 
anders gereguleerd, vanwege de lokale systemen, dat samenvoeging op dit moment geen meerwaarde heeft. In 
de toelichting is verder uitgelegd waarom er niet voor samenvoeging is gekozen.

65

154868 Bosman IPO

Openbaar, met naam experimenten nodig voor gebouwde omgeving, flexibiliteit en opslag, 
laadinfra en lokale energie cooperaties

MvT Experimenteren kan op basis van de CHW en straks de Omgevingswet. Daarnaast biedt het wettelijk kader veel 
meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Overwogen is om daarnaast een experimenteerbepaling in het 
wetsvoorstel op te nemen. Deze zou een exacte kopie worden van de bepaling in de CHW en biedt daarmee 
geen meerwaarde, omdat dit wettelijk dus al geregeld is. 

65

154868 Bosman IPO

Openbaar, met naam RES Om de energietransitie te kunnen ondersteunen en faciliteren 
is een integrale wetgeving met ook andere commodity’s (zoals 
warmte, waterstof) wenselijk , om een zo een integraal en 
efficiënt energiesysteem voor de toekomst te kunnen inrichten. 
Hoe ziet u dit traject voor u?

MvT Een samenhangend wetgevingsprogramma zien wij  ook als een noodzakelijk middel om al deze wetsvoorstellen 
vorm te geven. Daarom zorgen we voor zorgvuldige afstemming met elkaar. Dat betekent echter niet dat het 
zinvol is om al deze wetten die zeker met elkaar samenhangen bij elkaar te brengen in één wetsvoorstel. Het is 
juist zinvol om deze afzonderlijk te behandelen. Voor ieder wetsvoorstel op zich geldt een eigen dynamiek en 
afzonderlijke keuzes. Deze eigen dynamiek zie je bijvoorbeeld tussen gas/elektriciteit en warmte. De markten 
van elektriciteit en gas zijn volwassen, pan-Europese markten, terwijl de warmtemarkt in feite bestaat uit 
diverse veel kleine geografische markten, met heel andere vraagstukken dan bij elektriciteit en gas. Door aparte 
trajecten voorkomen we dat er vertraging ontstaat doordat bij een van de wetsvoorstellen toch nog iets 
uitgezocht of gewijzigd moet worden. De transitie kan niet wachten tot alles gereed is, de wijzigingen zijn zo snel 
mogelijk nodig. Ook als dit wetsvoorstel inwerking treedt, zal de wetgeving over elektriciteit en gas nog aan 
verandering onderhevig zijn. We voorzien nu al een wijziging doordat de Europese Commissie eind dit jaar met 
een voorstel zal komen tot wijziging van de gasrichtlijn. Ook waterstof krijgt een plek in deze herziening van de 
gasrichtlijn. Dat een wet regelmatig moet worden gewijzigd is ook logisch. De transitie zorgt steeds weer voor 
nieuwe inzichten, die we goed moeten meenemen en op anticiperen.

65

154868 Bosman

IPO Openbaar, met naam Overig 3 nvt. Wij verwachten dat de energiewet het mogelijk maakt om 
vanuit de ‘algemene middelen’ in de (financierings)kosten van 
netbeheerders te voorzien.

Nee Het uitgangspunt is en blijft dat systeembeheerders hun kosten terugverdienen via gereguleerde tarieven. Het 
voorliggend wetsvoorstel staat het compenseren van kosten van systeembeheerders buiten de wettelijke kaders 
van het tariefreguleringssysteem om in beginsel niet in de weg. Het kan echter op voorhand niet uitgesloten 
worden dat in voorkomende gevallen het Europees-wettelijke kader voor regulering van systeembeheerders of 
staatssteunrechtelijke kaders de mogelijkheden hiertoe inkaderen of in de weg staan. 

65

154868 Bosman IPO

Openbaar, met naam Afstemming 
Energiewet met 
de 
Omgevingswet

weinig aanknopingspunten voor decentrale overheden om te 
sturen op de programmering van de investeringsplannen door 
netbeheerders. Artikel 6.8 onnodig beperkend

Nee Decentrale overheden kunnen op verschillende manieren sturen op de investeringsplannen van de 
systeembeheerder. Zij kunnen naast hun rol als aandeelhouder, ook sturen via de openbare consultatie van de 
investeringsplannen. Daarnaast kunnen zij via de afspraken in de RES sturen. Daarmee hebben decentrale 
overheden diverse sturingsmogelijkheden.

65

154868 Bosman IPO

Openbaar, met naam flexibiliteit en 
opslag

Wij vragen hier nadrukkelijk de ruimte voor netbeheerders om, 
naast hun taak om voor voldoende transportcapaciteit te 
zorgen, ook andere alternatieve oplossingen in te kunnen 
zetten. Financiële stimulering van zoveel mogelijk initiatieven 
op dit gebied is wenselijk, omdat deze de transportbehoefte 
kunnen verlagen en daarmee de congestieproblemen en de 
gerelateerde noodzaak tot verzwaringen verminderen. Daarbij 
is het gewenst dat er experimenteerruimte is voor 
grensoverschrijdende energieopslag.

Nee Systeembeheerders mogen alleen wettelijke taken uitvoeren. Het is niet de bedoeling dat monopolisten ook niet 
wettelijke taken uitvoeren. Er is wel enige ruimte voor infrastructuurbedrijven om nevenactiviteiten uit te 
voeren.

65

154868 Bosman IPO

Openbaar, met naam flexibiliteit en 
opslag

Wij vragen hier nadrukkelijk de ruimte voor netbeheerders om, 
naast hun taak om voor voldoende transportcapaciteit te 
zorgen, ook andere alternatieve oplossingen in te kunnen 
zetten. Financiële stimulering van zoveel mogelijk initiatieven 
op dit gebied is wenselijk, omdat deze de transportbehoefte 
kunnen verlagen en daarmee de congestieproblemen en de 
gerelateerde noodzaak tot verzwaringen verminderen. Daarbij 
is het gewenst dat er experimenteerruimte is voor 
grensoverschrijdende energieopslag.

Wet en MvT In het wetsvoorstel is expliciet meer ruimte voor systeembeheerders om de energietransitie mee te kunnen 
ondersteunen. Experimenteren kan op basis van de CHW en straks de Omgevingswet. Daarnaast biedt het 
wettelijk kader veel meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Overwogen is om daarnaast een 
experimenteerbepaling in het wetsvoorstel op te nemen. Deze zou een exacte kopie worden van de bepaling in 
de CHW en biedt daarmee geen meerwaarde, omdat dit wettelijk dus al geregeld is. 

65
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154868 Bosman IPO

Openbaar, met naam Bekostiging DSB 3 Wij verwachten dat de energiewet het mogelijk maakt om 
vanuit de ‘algemene middelen’ in de financieringskosten van 
netbeheerders te voorzien.

Nee Het Rijk is in gesprek met de netbeheerders over een oplossing voor de financieringsopgave als gevolg van de 
benodigde investeringen in de elektriciteitsnetten. 

65

154868 Bosman IPO

Openbaar, met naam RCR 6.2 lid 2 Respondent stelt aanpassing van art 6.2 lid 2 voor waarbij de 
toepassing van het projectbesluit, als instrument van de 
Omgevingswet, niet wordt belemmerd door deze bepaling in 
de Energiewet.

Nee  Artikel 6.2 van dit wetsvoorstel bepaalt wanneer gedeputeerde staten ‘in ieder geval’ bevoegd zijn een 
projectbesluit vast te stellen. Artikel 5.44 Omgevingswet biedt ruimte ook in andere gevallen een projectbesluit 
vast te stellen. Bijvoorbeeld waar het gaat om hoogspanningsverbindingen van 110/150kV of wind/zonneparken 
van respectievelijk minder dan 15 en 50 MW. Hierbij worden de grenzen van artikel 2.3, Omgevingswet, in acht 
genomen (nationaal/provinciaal belang en doelmatigheid/doeltreffendheid). De instrumenten uit de 
Omgevingswet worden dus niet belemmerd door de Energiewet.

65

154868 Bosman IPO

Openbaar, met naam Belasting bij 
opslag

IPO wijst er op dat het probleem van de dubbele 
energiebelasting bij batterijopslag nog niet opgelost en 
daarmee een barrière vormt 

Nee Dit is een bekend knelpunt, wat ook in de Memorie van Toelichting (consultatieversie p. 12) reeds is 
gesignaleerd. Dit betreft echter de uitvoering van fiscale wet- en regelgeving (FIN) en valt daarmee buiten de 
scope van de Energiewet. 

65

154868 Bosman IPO

Openbaar, met naam Data 4 IPO geeft aan dat provincies willen/moeten beschikken over 
gedetailleerde informatie, met name  vanwege  (1) toezicht en 
handhaving op de Wet Milieubeheer en (2) nadere invulling 
aan de rol in het regionale energiesysteem. De privacy 
regelgeving vormt hier een barrière en voorstel is de 
gemeenten/provincies in de wet als partij te noemen.  

Nee Het wetsvoorstel beoogt bij te dragen aan de informatiepositie van decentrale overheden. Hier worden 
noodzakelijkerwijs wel grenzen aan gesteld, waarbij de AVG en geheimhoudingsplichten zeer belangrijke factor 
zijn. 

Ten eerste; het knelpunt rondom de Wet Milieubeheer is al vaker vanuit/namens  de Omgevingsdiensten en 
decentrale overheden aangekaart. Naar aanleiding van de consultatiereacties op het wetsvoorstel Energiewet is 
dit punt nogmaals overwogen. Conclusie van deze heroverweging is/blijft dat de Energiewet weliswaar kan 
faciliteren in de uitwisseling van gegevens (art. 4.1), maar dat de wettelijke grondslag en bijbehorende 
belangenafweging  onder de specifieke wetgeving geregeld dient te worden. Introductie van een wettelijke 
bevoegdheid in de Energiewet ligt niet voor de hand: deze wet bevat geen bevoegdheden voor de 
toezichthoudende instantie of het bevoegd gezag in het kader van de Wabo, Wm of het Abm. 

Ten tweede; Gelet op de benoemde databehoefte in de energietransitie het volgende: (i) artikel 4.22 
(consultatieversie; nieuwe nummering: 3.78) regelt actieve en passieve openbaarmaking van gegevens op een 
geaggregeerd niveau, welke decentrale overheden zullen ondersteunen; (ii) gedetailleerde gegevens over een 
aangeslotene/object kunnen enkel worden uitgewisseld op basis van een wettelijke grondslag of na 
toestemming van de aangeslotene; (iii) de Energiewet zal geen wettelijke grondslag bieden voor uitwisseling van  
gedetailleerde gegevens aan gemeenten in het kader van bijv. de Transitievisie warmte; de grondslag daarvoor 
zal logischerwijs in de specifieke wetgeving die daar over gaat moeten worden opgenomen, zoals de 
Omgevingswet; (iv) de Energiewet regelt onder artikel 4.1 e.v. vervolgens wel dat hier een proces voor 
gegevensuitwisseling kan worden ingericht. 

65

154868 Bosman IPO

Openbaar, met naam Afstemming 
Energiewet met 
de 
Omgevingswet

weinig aanknopingspunten voor decentrale overheden om te 
sturen op de programmering van de investeringsplannen door 
netbeheerders. Artikel 6.8 onnodig beperkend

MvT Ook decentrale overheden kunnen tijdens de consultatie van het investeringsplan reageren. Bovendien hebben 
zij als aandeelhouder van de regionale systeembeheerders ook invloed op de investeringen. In de toelichting is 
de samenhang met artikel 6.8 van het wetsvoorstel verduidelijkt.

65

154868 Bosman IPO
Openbaar, met naam belasting bij 

opslag
probleem van de dubbele energiebelasting bij batterijopslag 
nog niet opgelost.

Nee Valt buiten dit wetsvoorstel. 65

155047 Schulte CertiQ Openbaar, met naam Begrippen Algemeen: In memorie van toelichting wordt erover gesproken 
dat koude-GvO’s in de wet collectieve warmtevoorziening 
komen. Dat is niet correct; meer details in bijlage bij reactie. 

Correct; Dit wordt nu geïmplementeerd als een garantie van oorsprong voor thermische energie in de Wet 
implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong.

66

155047 Schulte CertiQ Openbaar, met naam Meten 2,5,7 Algemeen: Verlenen en intrekken meetaccreditaties 
meetbedrijven. Hoe is toezicht op accreditatie meetbedrijven 
geregeld? (artikel 2.6.9, 2.6.11 en 7.2.5 )

Wet De consultatieversie van het wetsvoorstel bevatte inderdaad een fout in hoofdstuk 5 (uitzonderingen op toezicht 
ACM). Dit is hersteld: ACM houdt ook hier toezicht op. 

66
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155047 Schulte CertiQ Openbaar, met naam Begrippen 1.1 Gebruik van term 'certificaat van oorsprong' is niet consistent 
met Richtlijn 2018/2001: 
Voorstel is alleen de term Garantie van Oorsprong te gebruiken 
(artikel: 1). Respondent doet voorstel; meer details in bijlage bij 
reactie. 

Wet Begrippenkader is op dit punt herzien; er is nu één begrip 'garantie van oorsprong', waar meerdere vormen 
onder vallen.

66

155047 Schulte CertiQ Openbaar, met naam Begrippen 1.1 Conversie is niet uitsluitend van toepassing op hernieuwbare 
energiebronnen. De herkomst van energie uit conversie wordt 
slechts aangetoond door middel van garanties van oorsprong. 
Respondent doet voorstel; details in bijlage bij reactie. 

Wet Eens met strekking, betreffende artikelen zijn herzien. 66

155047 Schulte CertiQ Openbaar, met naam Begrippen 1.1 Definitie van 'installatie',( artikel 1.1 sub d), is niet in lijn met 
Regeling Garanties van Oorsprong. Respondent legt uit; details 
in bijlage bij reactie.  

Rondom het begrip 'installatie' spelen vele belangen. Naar aanleiding van de verschillende consultatiereacties 
zijn enkele aanpassingen aan het begrip gedaan, zie verder de toelichting. 

66

155047 Schulte CertiQ Openbaar, met naam Begrippen 1.1 Elektriciteit uit hernieuwbare bronnen: begrip niet correct, 
voorstel voor aanpassing; details in bijlage bij reactie 

Wet Begrippenkader is op dit punt herzien; er is nu één begrip 'garantie van oorsprong', waar meerdere vormen 
onder vallen.

66

155047 Schulte CertiQ Openbaar, met naam Begrippen 1.1 Hernieuwbare bronnen: begrip niet correct, voorstel voor 
aanpassing in lijn met REDII; details in bijlage bij reactie

Wet Begrippenkader is op dit punt herzien; er is nu één begrip 'garantie van oorsprong', waar meerdere vormen 
onder vallen.

66

155047 Schulte CertiQ Openbaar, met naam Begrippen 1.1 Definitie leveringsvergunning jo. 2.2.15, lid 1; Met de invoering 
van Full Disclosure moet levering van elektriciteit aan alle 
eindafnemers onderbouwd worden met afgeboekte 
garanties van oorsprong. ACM treedt op als toezichthouder. 

Nee De vergunningplicht voor leveranciers is een specifieke maatregel om een specifieke groep te beschermen, 
namelijk de aangeslotenen/eindafnemers met een kleine aansluiting. Dit gaat dan bijv. om het garanderen van 
de levering van gas en elektriciteit bij faillissement van een leverancier. De invoering van Full Disclosure is geen 
reden om deze vergunningplicht uit te breiden, de vergunningsplicht dient andere doelen. Overigens vallen alle 

66

155047 Schulte CertiQ Openbaar, met naam Begrippen 1.1 Rekening: Voorstel voor wijziging, in overeenstemming met ons 
voorstel in art. 1.1. de term certificaat van oorsprong te 
schrappen:

Wet Begrippenkader is op dit punt herzien; 66

155047 Schulte CertiQ Openbaar, met naam GvO 2.2.3 Factureren en informeren; Rekening houdend met het voorstel 
tot verwijdering in art. 1.1 van de term certificaat van 
oorsprong, voorstel tot wijziging van de tekst

Wet Artikel is aangepast in licht van aanpassing begrippenkader (GvO) 66

155047 Schulte CertiQ Openbaar, met naam Meten 2.6.5
2.6.6

Voor de nauwkeurigheidseisen zou moeten worden verwezen 
naar de Meetcode van ACM

Nee Zoals ook toegelicht in de consultatieversie van de Memorie van Toelichting wordt beoogd dat de huidige 
Meetcodes 'vervallen' en verschuiven naar onderliggende regelgeving. Een verwijzing is daarom niet mogelijk 
en/of noodzakelijk. 

66

155047 Schulte CertiQ Openbaar, met naam Meten 2.6.9 Verlenen meeterkenning door ACM - Art. 5.3.1. beschrijft 
expliciet dat artikelen 2.6.4 en 2.6.6 niet vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de ACM op toezicht te plegen.  

Wet De consultatieversie van het wetsvoorstel bevatte inderdaad een fout in hoofdstuk 5 (uitzonderingen op toezicht 
ACM). Dit is herstelt: ACM houdt ook hier toezicht op. 

66

155047 Schulte CertiQ Openbaar, met naam Meten 2.6.11 Art. 2.6.11 biedt de mogelijkheid voor de ACM om een 
meeterkenning in te trekken. Echter, Dit maakt het onmogelijk 
voor de ACM om te detecteren of het bepaalde in 2.6.11 van 
toepassing is. Onze zorg is daarom dat aan art. 2.6.11 geen 
effectieve uitvoering zal kunnen worden gegeven.

Wet De consultatieversie van het wetsvoorstel bevatte inderdaad een fout in hoofdstuk 5 (uitzonderingen op toezicht 
ACM). Dit is herstelt: ACM houdt ook hier toezicht op. 

66

155047 Schulte CertiQ Openbaar, met naam GvO 2.7.3
2.7.4

Rekening houdend met de voorgestelde verwijdering van de 
term certificaat van oorsprong in art. 1.1. moeten term worden 
verwijderd/aangepast.

Wet De betreffende artikelen zijn herzien en waar noodzakelijk aangepast. 66

155047 Schulte CertiQ Openbaar, met naam GvO's 2.7.5 Afboeken GvO's /CvO's door Leverancier - Lid 2 belemmert voor 
de toekomst near-realtime uitgifte van GvO's en koppeling met 
consumptie van energie. Voor zover bekend bij CertiQ wordt op 
het hebben van voldoende GvO's per begin van de maand nooit 
door ACM gecontroleerd. Voorstel om dit lid te verwijderen.

Wet Voorstel is overgenomen, lid 2 is verwijderd. 66
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155047 Schulte CertiQ Openbaar, met naam GvO's 2.7.6 GvO's /CvO's binnen EU - Zoals hierboven aangegeven: uit 
Richtlijn 2018/2001 volgt dat een certificaat uitgegeven in een 
andere lidstaat voor niet-hernieuwbare energie een garantie 
van oorsprong is. Voorstel om de term certificaat van 
oorsprong dus te verwijderen uit dit artikel. T.a.v. lid 2: dit lid is 
niet consistent verwoord met Richtlijn 2018/2001 (RED II). Zie 
ook de Engelse tekst van RED II, art. 19, lid 11: "only where 
there is direct import or export of energy". (....)

Artikel is aangepast in licht van aanpassing begrippenkader (GvO) 66

155047 Schulte CertiQ Openbaar, met naam GvO's 2.7.7 Nadere regels GvO's/CvO's - Lid 2d suggereert dat een 
producent certificaten kan verhandelen. Dat faciliteert het GvO-
systeem nu niet. Dit is ook niet wenselijk, omdat het aantal 
actoren in het GvO-systeem dan onhandelbaar groot wordt. 
Voorstel om lid 2d overeenkomstig aan te passen (alleen 
grootafnemer kan verhandelen).Lid 2f verwijst naar een 
hoeveelheid, terwijl art. 2.7.4, lid 3 allerlei hoeveelheden 
vermeldt. De tekst bij lid 2f moet consistent worden gemaakt 
met 2.7.4, lid 3.

Onduidelijk waarom dit knelt, mede in licht van Europese verplichtingen. Vergt mogelijk nadere toelichting. 66

155047 Schulte CertiQ Openbaar, met naam Meten kleine 
aansluitingen

3.4.23 Uitschakelen elektronische 
communicatiefunctionaliteit - Dit is een onwenselijke situatie 
voor CertiQ als op de kleinverbruikaansluiting een Productie 
installatie voor hernieuwbare energie is aangesloten. 
Kleinverbruikinstallaties worden nu jaarlijks uitgelezen en 
daarna worden GvO's uitgegeven. Hoe langer dat na afsluiting 
duurt, hoe meer niet-geldige GvO's worden uitgegeven, omdat 
die maximaal een jaar geldig zijn na de productie van de 
energie. Voorstel is dat indien een PI aangesloten op een 
kleinverbruikaansluiting in aanmerking wil komen voor GvO's 
deze via een slimme meter uitleesbaar moet zijn

Aangeslotenen met een kleine aansluiting hebben thans reeds de mogelijkheid om de 
communicatiefunctionaliteit te laten uitschakelen; dit is ook opgenomen in het voorstel voor de Energiewet. In 
het licht van de verstrekking van GvO's is dit inderdaad een suboptimale keuze, maar hierbij wegen andere 
belangen zwaarder. 

66

155047 Schulte CertiQ Openbaar, met naam Hernieuwbare 
energiebron

3.4.33 Vaststelling hernieuwbare energiebron of WKK:  
a. Bij conversie kan een TSB of DSB onmogelijk vaststellen of de 
meetinrichting geschikt is om de omvang te meten van een 
ingaande hernieuwbare energiestroom. Of een ingaande 
energiestroom hernieuwbaar is, is immers afhankelijk van de 
afboeking van GvOs'. Wat moet worden vastgesteld is of de 
meetinrichting geschikt is om de omvang van alle ingaande 
energiestromen eenduidig te meten.

Dit commentaar is overwogen, maar huidige artikel lijkt dit voldoende af te dekken.  Vergt mogelijk nadere 
toelichting. 

66

155047 Schulte CertiQ Openbaar, met naam Hernieuwbare 
energiebron

3.4.33 Vaststelling hernieuwbare energiebron of WKK:  
b. Waarom wordt in dit artikel (leden b en c) eigenlijk 
gesproken over de 'inrichting om te meten'? Is de definitie voor 
'meetinrichting' niet geschikt om de lading te dekken?

66

155047 Schulte CertiQ Openbaar, met naam Hernieuwbare 
energiebron

3.4.33 Vaststelling hernieuwbare energiebron of WKK:  
c. CertiQ mist in de geconsulteerde Energiewet het equivalent 
van E-wet art. 16, lid 1, onderdeel i, t.w. de verplichting om de 
hoeveelheid energie te meten. 

Wet Zoals aangegeven in de consultatieversie (MvT) blijken de systeembeheerders in de praktijk deze metingen niet 
zelf uit te voeren, maar verloopt dit via de meetverantwoordelijke partijen. Deze verplichting is daarom nu direct 
neergelegd bij deze meetverantwoordelijke partijen. 

66
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155047 Schulte CertiQ Openbaar, met naam Gegevensbeheer 3.5.6 In art. 3.5.6. wordt de informatieverstrekking beschreven die 
systeembeheerders doen. De informatieverstrekking van 
systeembeheerders aan de Minister t.b.v. de uitgifte van GvO's 
ontbreekt hier. Zonder deze informatie kan de Minister (of 
CertiQ als diens gemandateerde) geen GvO's uitgeven.

Wet De consultatieversie beoogde dat de voor CertiQ benodigde gegevens onder de scope van H4 vielen. In de UHT-
versie zijn verschillende wijzigingen opgenomen, o.a. bepaalt artikel 4.7 nu dat de systeembeheerders gegevens 
moeten verstrekken voor het uitgeven van garanties van oorsprong (aan de Minister, i.c. CertiQ).

66

155047 Schulte CertiQ Openbaar, met naam Gegevensbeheer 4.1 Gegevens en processen - In het memorie van toelichting leest 
CertiQ op pag. 109 in de laatste alinea dat processen zoals 
beschreven in hoofdstuk 2 van de Energiewet vallen onder het 
functioneren van het energiesysteem, en daarmee beschreven 
worden in art. 4.1, lid 2, onderdeel 1°? Kan dit worden 
bevestigd? CertiQ ontvang van hernieuwbare opwek van 
elektriciteit alle belangrijke meetgegevens van netbeheerder. 
Op deze wijze kan er geautomatiseerd GvO's worden 
uitgegeven

Wet De consultatieversie beoogde inderdaad dat de voor CertiQ benodigde gegevens onder de scope van H4 vielen. 
In de UHT-versie zijn verschillende wijzigingen opgenomen, o.a. bepaalt artikel 4.7 nu dat de systeembeheerders 
gegevens moeten verstrekken voor het uitgeven van garanties van oorsprong (aan de Minister, i.c. CertiQ).

66

155047 Schulte CertiQ Openbaar, met naam Meten 7.2.5 Overgangsrecht erkenning meetverantwoordelijke partij - Het 
functioneren van de sector als geheel is er (mede) van 
afhankelijk dat er tijdig informatie wordt verstrekt over de 
erkenning en intrekking van meeterkenningen. Dit lijkt echter 
niet te worden georganiseerd in de geconsulteerde tekst. Hoe 
zal de sector op de hoogte worden gehouden van de 
verstrekking en intrekking van meeterkenningen? Veel 
processen in de sector zijn hiervan afhankelijk. 

Wet Eens met strekking van de opmerking; consultatieversie van wetsvoorstel bevatte reeds de mogelijkheid om 
nadere regels te stellen m.b.t. het treffen van een tijdelijke voorziening. Ook MvT ging hier reeds op in. In licht 
van deze (en andere) opmerkingen is nu wel in overgangsrecht opgenomen dat meetverantwoordelijke partij 
twee jaar de tijd heeft om nieuwe erkenning aan te vragen bij ACM (na inwerkingtreding wet). 

66

155171 Demandt LWV Openbaar, met naam experimenten 6 Voor energiecooperaties en actieve eindgebruikers blijft dit 
noodzakelijk. Ziet vooral op het in samenwerking met de 
netbeheerder ontwikkelen en realiseren van decentrale 
energienetwerken op bedrijventerreinen en het toestaan dat 
netbeheerder energiedata deelt. Nieuwe wet zal niet passen bij 
nieuwe ontwikkelingen. 

MvT Experimenteren kan op basis van de CHW en straks de Omgevingswet. Daarnaast biedt het wettelijk kader veel 
meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Overwogen is om daarnaast een experimenteerbepaling in het 
wetsvoorstel op te nemen. Deze zou een exacte kopie worden van de bepaling in de CHW en biedt daarmee 
geen meerwaarde, omdat dit wetttelijk dus al geregeld is. 

67

161795 Lazaroms Unie van 
Waterschappen

Openbaar, met naam Overig 1 - Wij zien graag dat de Energiewet de mogelijkheden 
biedt om invulling te geven aan de verschillende rollen van de 
waterschappen binnen de energietransitie. 

Nee Het wordt onderkend dat de ontwikkeling van waterschappen tot energiehubs een belangrijke bijdrage kan zijn 
voor de energietransitie en EZK ziet de resultaten van het onderzoek graag tegemoet. In algemene zin beoogt  
de Energiewet ruimte in te bouwen voor nieuwe initiatieven, maar vanzelfsprekend moeten de Europees 
vastgelegde kaders daarbij worden gerespecteerd. Voor wat betreft de opmerkingen over warmte:  warmte is 
niet onderdeel van het wetsvoorstel maar wordt in een ander wetsvoorstel behandeld.

68

161795 Lazaroms Unie van 
Waterschappen

Openbaar, met naam Verhouding tot 
warmte

1 - In zijn algemeenheid valt op dat de Wet collectieve 
warmtevoorziening niet is geïntegreerd in de Energiewet. 
Daarmee ontstaat er een wezenlijk verschil in benadering. In de 
energiewet wordt juist bij de distributie van energie de markt 
buiten spel gezet.

Nee Het wetsvoorstel Energiewet ziet op de ordening van de markt voor elektriciteit en gas. Een verschillende 
aanpak qua marktordening is gerechtvaardigd door de technische en economische verschillen tussen de 
warmtemarkt, gasmarkt en elektriciteitsmarkt. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de Europese wetgever 
in vergaande mate de regelgeving in de gasmarkt en elektriciteitsmarkt heeft bepaald, in tegenstelling tot de 
warmtemarkt. Ook dit beperkt de mogelijkheid om altijd een universele ordening na te streven.
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161795 Lazaroms Unie van 
Waterschappen

Openbaar, met naam Administratieve 
lasten

1 -  We zien een uitdaging in het beperkt houden van de 
administratieve lasten, met inbegrip van digitale 
oplossingen en behoud van privacy

Nee Het belang van privacy en het beperkt houden van de administratieve lasten wordt onderkend, en is 
aandachtspunt geweest bij de voorbereiding van het wetsvoorstel. De inbreng van de UvW is helaas niet 
specifiek genoeg om uitgebreider op te reageren.

68

161795 Lazaroms Unie van 
Waterschappen

Openbaar, met naam Divers 1 - De UvW vraagt naar haar rechten en plichten in verband met 
de productie van (bio)gas, administratie en certificaten, 
verschillen tussen markt en overheid en bijmengverplichtingen.

Nee Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het doel van de consultatie is om partijen de mogelijkheid te geven 
specifiek te reageren op een concreet wetsvoorstel. De hier genoemde vragen van UvW zijn te uitgebreid en te 
weinig specifiek om in dit document te kunnen worden behandeld. Ten aanzien van de bijmengverplichting: een 
dergelijke verplichting vereist een nieuwe beleidsmatige afweging die een nieuw kabinet zou kunnen afwegen 
maar die niet onderdeel is van de beleidsvoornemens die aanleiding zijn voor de Energiewet.

68

Pagina 142 van 144



ReactieID

Achternaam Bedrijfsnaam Publicatievorm? Onderwerp Wet - 
Hfd

Wet -
Artikel 
(consultatieversi
e)

Opmerking respondent (samengevat) Aanpassing? [nee], 
[wet], [MvT] of 
[wet en MvT]

Reactie EZK op opmerking respondent Nr

161795 Lazaroms Unie van 
Waterschappen

Openbaar, met naam Privatiseringsver
bod

3 3.3.3 Waar deze wet voorschrijft dat een transmissie- of 
distributiesysteembeheerder direct of indirect bij een of meer 
openbare lichamen ligt (privatiseringsverbod) is dat bij de wet 
collectieve warmtevoorziening juist niet zo. Waarom dit 
verschil?

Nee Valt buiten scope van dit wetsvoorstel. 68

161795 Lazaroms Unie van 
Waterschappen

Openbaar, met naam Aansluittermijne
n

3 3.4.2, 3.4.8 De UvW vraag naar aansluittermijnen en benadrukt het belang 
van snelle aansluiting. 

Nee Op grond van recente procedures bij het Europees Hof van Justitie en voortschrijdend inzicht ten aanzien van het 
Europees-wettelijk kader is duidelijk geworden dat het vastleggen van (gedifferentieerde) aansluittermijnen 
voor aansluiting op een gas- of elektriciteitssysteem een onafhankelijke bevoegdheid is van de toezichthouder. 
In tegenstelling tot de ontwerpversie van dit wetsvoorstel, zullen de aansluittermijnen zullen daarom worden 
uitgewerkt in zogenaamde methoden en voorwaarden die ACM onder andere goedkeurt op grond van artikel 
5.1.9 (nieuwe nummering: 3.118).

68

161795 Lazaroms Unie van 
Waterschappen

Openbaar, met naam Vrije aanleg 
aansluiting

3 3.4.9 De UvW uit zorgen over afzwakking van het aansluitrecht. Wet De formulering van het desbetreffende artikel is aangepast (nieuwe nummering: 3.37). Voor de volledigheid: het 
betreft hier de eigen aanleg van aansluitingen, niet te reguleren aanleg van aansluitingen door TSB's of DSB's. Op 
dit punt is de aansluitplicht niet afgezwakt ten opzichte van de Elektriciteitswet 1998.

68

161795 Lazaroms Unie van 
Waterschappen

Openbaar, met naam Transporttaak 
elektriciteit

3 3.4.14 Een belangrijk punt is dat er nu incidenteel sprake is van 
wachttijden voor transportcapaciteit van meer dan 10 jaar. Dat 
zorgt ervoor dat er weinig mogelijkheden zijn voor onze 
ingelanden om decentraal elektriciteit op te wekken en aan het 
net te leveren. 

Nee De problematiek rond transportschaarste wordt onderkend en de Minister heeft in brieven aan de Tweede 
Kamer de inzet hierop uitgebreid toegelicht. In de memorie van toelichting is de aanpak van deze problematiek, 
voor zover deze aangepakt kan worden met regelgeving, toegelicht in het algemeen deel van de toelichting. 
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161795 Lazaroms Unie van 
Waterschappen

Openbaar, met naam Aansluittaak 
elektriciteit

3 3.4.8 Het zorgt er echter wel voor dat wij als waterschap 
geconfronteerd worden met de vraag of onze aansluitingen 
waarvan de capaciteit nog niet volledig gebruik wordt, ingezet 
kunnen worden voor (duurzame) energieprojecten. We  
missen, op dit moment, een kader hoe die afweging gemaakt 
dient te worden en welke belangen daarin zwaarder wegen. Als 

Nee Het staat marktpartijen absoluut vrij om te kiezen hoe zij gebruik maken van de aansluitcapaciteit waarover zij 
beschikken. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor duurzame energieprojecten. Het gebruik van de eigen 
aansluiting wordt niet beperkt of ingekaderd door deze wet, ook is niet duidelijk waarom de wetgever dat zou 
moeten nastreven. De vraag over staatsteun is zonder meer gedetailleerde informatie onmogelijk te 
beantwoorden.

68

161795 Lazaroms Unie van 
Waterschappen

Openbaar, met naam Levering 2, 3 3.3.11 In het wetsvoorstel missen we de mogelijkheid tot 
doorlevering. Bijvoorbeeld windenergie van een eigen locatie 
naar een RWZI om daar te benutten in een elektrolyser of toe 
te passen voor eigen gebruik of voor opslag in batterij. Voor 
wat betreft de mogelijke uitzonderingen voor opslag 
(waterstof/batterij) bij netwerkbedrijven zouden wij graag zien 
dat opslag eenvoudig aan te vragen is om zo een zogeheten 
experimenteerruimte te creëren. 

MvT "Doorlevering", zoals omschreven door de UvW wordt door dit wetsvoorstelniet belemmerd. Ruimte voor 
netwerkbedrijven om tijdelijk of op basis van "een experiment" dergelijke activiteiten uit te voeren is mogelijk 
op grond van het wetsvoorstel. Dit is ook uitgebreide toegelicht in de artikelsgewijze toelichting. Zie artikel 
3.3.11 (consultatieversie).
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161795 Lazaroms Unie van 
Waterschappen

Openbaar, met naam Fiscaliteit - - Het uitgangspunt van dit wetsvoorstel is dat de ‘zelfverbruiker’ 
onder hetzelfde regelgevend kader valt als de ‘actieve 
afnemer’. Wij vragen ons af waarom dit voorstel er niet in 
faciliteert dat eindafnemer aan zichzelf kan leveren op een 
andere locatie. Het gaat dan om leveringen binnen dezelfde 
entiteit. Dat wordt nu niet gestimuleerd omdat zodra een 
afnemer invoedt op het net, hij energiebelasting en BTW moet 
afdragen. 

Nee Fiscaliteit valt buiten de scope van dit wetsvoorstel. 68

161795 Lazaroms Unie van 
Waterschappen

Openbaar, met naam Fiscaliteit - - Soepele fiscale regels zouden de energietransitie vooruit 
moeten helpen. We pleiten daarom ook voor afschaffing, of 
een veel lager tarief, van de energiebelasting op de verkoop 
van biogas. De onduidelijkheid ten opzichte van de fiscale 
regels heeft ook betrekking op de energiebelasting bij 
batterijopslag. 

Nee Fiscaliteit valt buiten de scope van dit wetsvoorstel. 68

161795 Lazaroms Unie van 
Waterschappen

Openbaar, met naam Fiscaliteit 3 3.3.7 Het wetsvoorstel staat netbeheerders bezit, ontwikkeling, 
beheer of exploitatie van energieopslagfaciliteiten door de TSB 
in beginsel niet toe. Hierdoor wordt de ontwikkeling van 
energieopslag afhankelijk van de markt. Daardoor wordt het 
onzeker of energieopslag zich voldoende ontwikkelt. Wij maken 
ons  daar zorgen over. 

Nee De ruimte voor netbeheerders om activiteiten te ondernemen rond elektriciteitsopslag is zo ruim mogelijk 
vormgegeven als door de Europese wetgever is toegestaan. Voor de volledigheid wordt vermeld dat de 
Europese wetgever op ontheffingsbasis afwijking van dit verbod toe staat. Dat is ook in het voorliggende 
wetsvoorstel opgenomen.
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161795 Lazaroms Unie van 
Waterschappen

Openbaar, met naam Vaststelling 
geschiktheid 
installatie

1, 3 3.4.33 We lezen dat de transmissie- of distributiesysteembeheerder 
vaststelt of de installatie geschikt is voor 
opwek van hernieuwbare energiebronnen. Geldt dit alleen 
stroom of ook bijvoorbeeld de opwek van 
biogas?

MvT Dit geldt voor elektriciteit en gas. De definitie van gas is aangepast en nader uitgewerkt in het definitiekader. 
Soms valt biogas daaronder, maar soms ook niet. Dit is nu uitgebreider toegelicht in de artikelsgewijze 
toelichting. 

68

Pagina 144 van 144


