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Uw kenmerk 
 

Bijlage(n) 
 

 
Geachte directie, 
 
Nederland dient op grond van de Europese Verordening (EU) nr. 2017/19381 
maatregelen te treffen om de gasleveringszekerheid veilig te stellen als zich een 
gascrisis voordoet. Ten behoeve van de uitvoering van deze verordening is de 
minister van Economische Zaken en Klimaat aangewezen als bevoegde instantie2. 
Ter uitvoering van deze verordening heeft Nederland een noodplan vastgesteld3., 
het Bescherm- en Herstelplan Gas (hierna: BH-G). In het BH-G zijn maatregelen 
beschreven die getroffen kunnen worden als een gascrisis dreigt of zich voordoet 
om de werking van de interne gasmarkt en de levering aan (door solidariteit) 
beschermde afnemers zo lang mogelijk te verzekeren. Om het BH-G te kunnen 
uitvoeren is het ministerie bezig met een uitwerking hiervan. 
 
Deze uitwerking van het BH-G was reeds in gang gezet maar valt nu samen met de 
actualiteit van de situatie aan de oostgrens van Oekraïne. Deze situatie kan in 
potentie er toe leiden dat de levering van Russisch gas wordt verminderd of 
stopgezet en heeft daarmee potentieel een impact op de gasvoorzieningszekerheid. 
Mocht het nodig zijn om in de toekomst maatregelen uit het BHG te nemen dan wil 
het ministerie de economische en maatschappelijke gevolgen daarvan zoveel 
mogelijk beperken. Ik wil daarbij benadrukken dat er op dit moment nog geen 
sprake is van het toepassen van het BH-G. Het gaat in deze fase om het 
voorbereiden voor als het BH-G moet worden toegepast. De maatregelen die in het 
BH-G zijn opgenomen zijn meer ingrijpend van aard, naarmate de ernst van de 
crisissituatie toeneemt. Ik vind het belangrijk om te onderstrepen dat de meer 
ingrijpende maatregelen uit het BH-G pas overwogen worden in een uiterste situatie 
als maatregelen uit de eerdere fases onvoldoende effectief blijken.   
 
In het kader van de voorbereiding voor het uitvoeren van het BH-G heeft het 
ministerie van EZK in de afgelopen periode gegevens in kaart gebracht die het nodig 
heeft voor de toepassing van het BH-G. Dit heeft geleid tot een aanvullende 
informatiebehoefte op het niveau van individuele bedrijven (de 60 grootste 
afnemers van gas). De minister is op grond van de Gaswet bevoegd om een afnemer 

 
1 Verordening (EU) 2017/1938 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2017 betreffende 
maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid en houdende intrekking van Verordening (EU) nr. 
994/2010. 
2 Artikel 52ab, eerste lid, Gaswet. 
3 Artikel 8, tweede lid, van Verordening (EU) nr. 2017/1938.  
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te verzoeken om de gegevens en inlichtingen die hij nodig heeft voor de uitvoering 
van zijn taken op grond van deze wet4. Het ministerie heeft informatie over deze 
afnemers nodig om er voor zorgen dat, als het BH-G in de praktijk gebracht moet 
worden, er geïnformeerde en weloverwogen keuzes gemaakt kunnen worden. De 
informatie is nodig om een beter beeld te krijgen van onder andere de veiligheids- 
en milieuaspecten, en economische en ketengevolgen die een rol spelen bij het 
toepassen van de maatregelen uit het BH-G.  
 
Uw bedrijf maakt onderdeel uit van deze 60 grootste afnemers. Het doel van deze 
uitvraag is om te komen tot een database van grootverbruikers met 
bedrijfsspecifieke informatie zodat EZK – indien nodig - proportioneel en zorgvuldig 
uitvoering kan geven aan het BH-G. Ten behoeve van voorbereiding van het 
toepassen van het BH-G verzoek ik u de met deze brief verzochte informatie met 
ons te delen. De vragen in de vragenlijst zijn tevens als bijlage aan deze brief 
toegevoegd ter naslag. Deze vragenlijst heeft een (kort) consultatie proces 
doorlopen bij een diverse groep van grootverbruikers.  
 
Voor het ophalen en verwerken van deze gegevens werkt EZK samen met 
Berenschot. Berenschot heeft als gecertificeerd bureau (ISO 9001:2015 en ISO 
27001) zich te houden aan kwaliteitseisen en de adviseurs zijn gehouden aan 
gedragsregels met betrekking tot geheimhouding en informatieverstrekking. Naast 
de standaardovereenkomst zijn extra waarborgen ingebouwd zoals een 
geheimhoudingsverklaring en zijn er maatregelen genomen om de data van 
individuele afnemers van elkaar te scheiden tijdens het intake proces en heeft alleen 
het projectteam toegang tot de data. De betreffende data zal alleen worden gebruikt 
voor het doel waarvoor deze is opgevraagd, namelijk de uitvoering van het BH-G. 
 
Mocht u nog vragen hebben dan wil ik u de mogelijkheid geven deze tijdens een 
informatiebijeenkomst te stellen op vrijdag 28 januari van 13:00 tot 14:30. De link 
voor het aanmelden voor deze bijeenkomst is in de mail opgenomen. Tevens is als 
bijlage bij deze brief een aantal veel gestelde vragen en antwoorden opgenomen. 
 
Wij ontvangen de ingevulde online vragenlijst graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 
twee weken na ontvangen van deze brief. 
 
Hiermee hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd en we kijken uit naar de 
opgevraagde informatie.  
 
Hoogachtend, 

 
Mede namens de Minister voor Klimaat en Energie, 
 
Directeur-Generaal Klimaat en Energie 

 
4 Artikel 1h, eerste lid, van de Gaswet. 


