
 

Wet- en regelgeving gas 
De structuur en de spelregels van de gasmarkt liggen vast in Europese regels (Richtlijn, Verordeningen en Richtsnoeren) 

en de Nederlandse Gaswet (2000) (toekomstig de energiewet). Hoe netbeheerders en afnemers met elkaar omgaan ligt 

voor een belangrijk deel vast in nadere uitwerkingen van de Gaswet, met name in de zogenaamde codes. 

 

Als afnemer wil je toegang tot de gasmarkt. Die toegang geschiedt door aansluiting op het netwerk, waarvoor redelijke 

voorwaarden noodzakelijk zijn. Concreet:  

• geen discriminatie;  

• geen kruissubsidiëring,  

• geen monopoliewinst voor netbeheer,  

• eerlijke tarieven voor toegang, en  

• marktprijzen die aanbod en vraag reflecteren.  

 

Europese wetgeving 
Energie is een van Europa's grootste uitdagingen. Stijgende prijzen, een toenemend aandeel duurzame 

elektriciteitsopwekking en toenemende importafhankelijkheid stelt de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de 

energievoorziening op de proef. Europa vaardigt belangrijke wet- en regelgeving uit over de spelregels op de 

interne gasmarkt. Regels uit Brussel zijn van directe invloed op uw gasprijs, de hoogte van de energiebelasting en uw 

kosten voor gebruikmaking van het gasnet. Het is daarom van belang dat VEMW ook uw belangen in Brussel behartigt. 

 

Europese Energie richtlijnen en verordeningen  
 

Het Europese energiebeleid, zo ook voor gas, krijgt vorm in richtlijnen en verordeningen:  

• Europese Richtlijnen zorgen voor harmonisering van nationale wetgeving in Europa. Elke lidstaat moet Europese 

richtlijnen omzetten in nationaal recht;  

• Europese verordeningen zijn wetgevende instrumenten van de Europese Unie en zijn rechtstreeks van kracht in 

de lidstaten;  

Europese richtlijnen en verordeningen hebben voor zakelijke energiegebruikers die actief zijn op de Europese 

groothandelsmarkt directe gevolgen. Hier onder staan twee voorbeelden van belangrijke richtlijnen en verordeningen voor 

gasgebruikers. 

 

Richtlijn voor de Interne Europese markt voor Gas  
 

Richtlijn 2009/73/EG gaat over de gemeenschappelijke regels die gelden voor de interne markt voor gas. De richtlijn 

beschrijft o.m.:  

• een onbelemmerde toegang tot het net;  



 

• de bescherming van afnemers;  

• de ontvlechting van netbeheer en gasproductie/-levering;  

• regels voor Gesloten distributiesystemen en directe lijnen;  

• onafhankelijk toezicht.  

 

Verordening inzake toegang tot het net  
 

In verordening 715/2009 zijn voorwaarden voor de toegang tot het gasnet uitgewerkt. De richtlijn beschrijft:  

• regels voor eerlijke grensoverschrijdende handel;  

• transparante, non-discriminatoire transporttarieven gebaseerd op werkelijke kosten;  

• transparante groothandels gasmarkt;  

• de manier waarop transporttarieven berekend moeten worden;  

• toewijzing en vergoeding voor grensoverschrijdende gasstromen.  

 

Europese codes 
Europese richtlijnen en verordeningen schrijven voor dat de verschillende regels die gelden op de verschillende Europese 

transmissienetten beter op elkaar afgestemd moeten worden. Daarom is gestart met de ontwikkeling van zogenaamde 

Europese Codes. De netwerkcodes worden vastgesteld als verordening en zijn dus voor u als zakelijke 

elektriciteitsverbruiker direct verbindend. Dat geschiedt door ze op te nemen in de nationale codes, beleidsregels, e.d. De 

codes zijn over het algemeen meer technisch van aard. 

 

Nationale wetgeving 
In Nederland heb je, als zakelijke gasverbruiker, te maken met de Gaswet. De Gaswet schrijft o.a. de organisatie van de 

gasmarkt voor en bepaalt jouw rechtspositie als afnemer in een overigens sterk veranderende gasmarkt. De komende 

jaren wordt er gewerkt aan het samenvoegen van de Gaswet en de Elektriciteitswet in de Energiewet. Naast de Gaswet 

zijn de regels op de gasmarkt verder uitgewerkt in secundaire regelgeving: 

• Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB); 

• Ministeriële Regelingen (MR); 

• Specifieke beleidsregels; 

• Codes.  

 

Gaswet 
 

De Gaswet legt de organisatie en de spelregels voor de gasvoorziening vast. De Gaswet is de basis voor de vrije markt voor 

gas. De Gaswet bepaalt o.a.: 

• Welke definities gelden; 

• organisatie van de markt 

• organisatie van transport en distributie 
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• gegarandeerde toegang tot het net 

• berekenmethode van tarieven voor uw aansluiting 

• ontvlechting elektriciteitsproductie en netbeheer 

• berekenmethode van transporttarieven 

• regels voor gesloten distributiesystemen 

• bescherming van kleinverbruikers 

 

De Gaswet bevat tevens specifieke regels met betrekking tot de eigen gasvoorkomens en infrastructuur:  

• gasvoorziening  

• kleine Velden 

• Gasgebouw 

• Gasrotonde 

• groen gas 

• schaliegas 

  

Secundaire regelgeving 
Naast de Gaswet heeft u als zakelijke gasafnemer te maken met secundaire wetgeving. Deze bevat nadere uitwerking van 

de Gaswet via: 

• AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur): regels van de minister van Economische Zaken (EZ) over specifieke 

onderwerpen zoals leveringszekerheid (pieklevering op koude winterdag) en aanleg energie-infrastructuur (voor 

gebieden waar die nog niet aanwezig is); 

• MR (ministeriële regeling): regels van de minister van EZ over specifieke onderwerpen, zoals tariefstructuren en 

voorwaarden, monitoring groothandelsmarkt, evaluatie Gaswet, kwaliteitsaspecten netbeheer;  

• MB (Methodebesluiten): regulering van toezichthouder ACM voor de toegestane omzet van de landelijke en 

regionale netbeheerders, en daarmee de tarieven voor de transport(gerelateerde) diensten. 

 
Nationale gascodes 
De wijze waarop netbeheerders en afnemers van gas zich jegens elkaar dienen te gedragen, staat in de Tarievencode en 

de Technische voorwaarden (codes). De gezamenlijke netbeheerders doen code(wijzigings)voorstellen en bespreken deze 

met representatieve organisaties zoals VEMW in het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten (GEN). Op 

basis van het voorstel, het GEN-overleg en haar interpretatie van wet- en regelgeving stelt toezichthouder ACM de code 

vast. De rechter; het College van Beroep voor het bedrijfsleven, toetst desgewenst de besluiten van de toezichthouder aan 

de Wet.  

http://www.rechtspraak.nl/ORGANISATIE/CBB/OVERHETCBB/Pages/default.aspx
http://www.rechtspraak.nl/ORGANISATIE/CBB/OVERHETCBB/Pages/default.aspx
http://www.rechtspraak.nl/ORGANISATIE/CBB/OVERHETCBB/Pages/default.aspx
http://www.rechtspraak.nl/ORGANISATIE/CBB/OVERHETCBB/Pages/default.aspx
http://www.rechtspraak.nl/ORGANISATIE/CBB/OVERHETCBB/Pages/default.aspx
http://www.rechtspraak.nl/ORGANISATIE/CBB/OVERHETCBB/Pages/default.aspx

