Resultaat

Resultaat implementatie
‘Derde Pakket’
Europese wetgeving wordt niet altijd
één op één doorgevoerd in nationale
regelgeving, wat soms tot een verslechtering leidt voor netgebruikers.
Het niet overnemen van het begrip
‘Directe Lijn’ dreigde verregaande
consequenties te hebben voor houders van een particulier net met
eigen opwekeenheid, bijvoorbeeld
WKK. De aanname van het amendement Leegte/Van der Werf bood
uitkomst. Het Tweede Kamerlid
René Leegte licht toe.

1. Waarom dit amendement Leegte/
Van der Werf?
“Er waren twee redenen om dit amendeNFOUJOUFEJFOFO%FGPSNFMFSFEFOJTEBU
EF/FEFSMBOETFJNQMFNFOUBUJFOJFUBBOTMPPUPQEF&VSPQFTFSJDIUMJKO%F&VSPQFTF
&MFLUSJDJUFJUTSJDIUMJKOLFOU OBBTUIFUPQFOCBSFOFU UXFFBOEFSFCFHSJQQFOIFU
(FTMPUFO%JTUSJCVUJF4ZTUFFNFOEF%JSFDUF
-JKO%BUMBBUTUFCFHSJQPOUCSBLJOEF
/FEFSMBOETFXFU%BUJTNFUEFBBOOBNF
van dit amendement nu recht getrokken.
%FUXFFEFSFEFOJTNFFSJOIPVEFMJKL%F
WFSXBDIUJOHJTEBUEFDFOUSBMFPQXFLLJOH
toeneemt. Dan is een juridische basis van
IFUCFHSJQ%JSFDUF-JKOFOPSNCFMBOHSJKLw
2. Wat behelst het amendement Leegte/Van
der Werf?
i%PPSIFUCFHSJQA%JSFDUF-JKOUPFUFWPFHFOBBOEF/FEFSMBOETFSFHFMHFWJOHPOUTUBBUEVJEFMJKLIFJEPWFSEFSFDIUTQPTJUJF
WBOHFÕTPMFFSEFFOFSHJFQSPEVDFOUFO
)JFSCJKNPFUKFEFOLFOBBOQSPEVDFOUFO
NFUFFOFJHFO8,,JOTUBMMBUJFPGJOEVTUSJF-

4

René Leegte, Lid VVD fractie
Tweede Kamer der Staten-Generaal

UFSSFJOFONFUXJOENPMFOTPG[POOFQBOFMFO;POEFSEJUBNFOEFNFOUWJFM[POMJKO
FJHFOMJKLCVJUFOEFCFTUBBOEFSFHFMT NFU
BMMFPOEVJEFMJKLIFJEWBOEJFO8BBSTDIJKOMJKL
[PVJOEBUHFWBMFFOOFUCFIFFSEFSNPFUFO
XPSEFOBBOHFXF[FO%BUWSBBHUWPPSEF
QSPEVDFOUBGOFNFSWFFMBENJOJTUSBUJFWF
SPNQTMPNQ#JKFFO%JSFDUF-JKOJTEBUOJFU

WFSFJTU"MTFFOGBCSJFL[JKOFOFSHJFXJMMFWFSFOBBOFFOBGOFNFSEJFOBBTUIFN[JULVOOFO[FEBUOVPOEFSMJOHSFHFMFO&FOOFUbeheerder heeft hier niks meer mee te
maken. Dit amendement vermindert de
BENJOJTUSBUJFWFMBTUFOWBOIFUCFESJKGTMFWFO
FOTUJNVMFFSUEFDFOUSBMF EVVS[BNF FOFSHJFXJOOJOHw
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Gesloten distributiesysteem - elektriciteit
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tot markt. Dit vergt
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programmaverantwoordelijke, leverancier,
reconciliatie, etc.

Figuur 1: Bij een Gesloten Distributie Systeem is een aantal afnemers aangesloten op een afzonderlijk net. Belangrijk
kenmerk van een GDS is dat er verbinding is met het openbare net. Een particuliere netbeheerder verzorgt de toegang
van de afnemers tot het openbare net. Hierbij hoort een uitgebreide administratie met meetdata, aansluiting identificatiecodes (EAN-codes), programmaverantwoordelijke, leverancier etc.

Directe lijn - elektriciteit
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Figuur 2: Bij een Directe Lijn is sprake van een producent die rechtstreeks verbonden is met een afnemer.
De producent/afnemer is niet verbonden met een openbaar net, maar fungeert stand-alone.
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Figuur 3: Een andere configuratie van een Directe Lijn is die van een elektriciteitslijn die een elektriciteitsproducent
(bijvoorbeeld WKK of duurzame productie) en een elektriciteitsleverancier met elkaar verbindt om hun eigen vestigingen, dochterondernemingen en in aanmerking komende afnemers direct te bevoorraden. Zij gebruiken het openbare net
voornamelijk als backup.

3. Waarom vindt u dit belangrijk?
i)FUCFHSJQ%JSFDUF-JKOTUJNVMFFSUTBNFOXFSLJOHUVTTFOBGOFNFSFOQSPEVDFOU;JK
hebben samen een businesscase. Zij
NBLFO[ÏMGUBSJFGBGTQSBLFOFOIPVEFOIJFS
[ÏMGFFOCPFLIPVEJOHWPPSCJK
"ENJOJTUSBUJFWFLPTUFOCMJKWFOCFQFSLU
Organisaties kunnen hun eigen verantXPPSEFMJKLIFJEOFNFOPN[ÏMGIVOQBE
OBBSFFOEVVS[BNFCFESJKGTWPFSJOHUF
CFQBMFO%JUJTFFOÏDIUFPQMPTTJOHWPPS
EFEVVS[BNFFDPOPNJFJOQMBBUTWBOIFU
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TVCTJEJÑSFOWBOEVVS[BNFFOFSHJF
4VCTJEJFTLPTUFOEFTDIBULJTUBMMFFONBBS
HFME%JUMFWFSUEFTDIBULJTUHFMEPQ%JUJT
XBBSEFTBNFOMFWJOHÏDIUXBUBBOIFFGU
)FUBNFOEFNFOU-FFHUF7BOEFS8FSGTUJNVMFFSU[PEFPOUXJLLFMJOHWBOEFDFOUSBMF
FOTDIPOFFOFSHJFPQTUSVDUVSFMFXJK[Fw

WJOHJO/FEFSMBOEJTEFSPMWBOFFOPOBGIBOLFMJKLUPF[JDIUIPVEFS7PMHFOT#SVTTFM
NPFUFFOUPF[JDIUIPVEFSPOBGIBOLFMJKL 
POQBSUJKEJH USBOTQBSBOU KVSJEJTDIHFTDIFJEFOFOGVODUJPOFFMWBOXFMLFPSHBOJTBUJF
EBOPPL [JKO%BBSJT WPMHFOT7&.8 OV
HFFOTQSBLFWBO-FFHUFXJMEBBSXFMXBU
PWFSLXJKUw&-*IFFGUOVXFMIFFMWFFMQFUUFOPQ)FUNBOEBBUWBOEFUPF[JDIUIPVEFSMJKLUNPNFOUFFMUFWFFMBGIBOLFMJKLWBO
EFNJOJTUFSEJFEBBS[JU%BUJTOJFUHPFE
)JFSEPPSJTJOIFUWFSMFEFOXFMFFOTXBU
NJTHFHBBO%FOLBBOIFUUPF[JDIUPQ
(54%FWFSTDIJMMFOEFGVODUJFTNPFUFO
HFTDIFJEFOCMJKWFO%JUJTXFMFFOBBOEBDIUTQVOU%FUPF[JDIUIPVEFS[PVCJKWPPSCFFMEPOEFSHFCSBDIUNPFUFOXPSEFO
CJKFFOSFHVMFSJOHTNJOJTUFSJF[PBMT+VTUJUJF
PG#JOOFOMBOETF;BLFOJOQMBBUTWBOo[PBMT
OVIFUHFWBMJTFFOCFMFJETNJOJTUFSJF
&-* w
Verandering gaskwaliteit nationaal
probleem
8BUOPHDPNQMFFUPQOBUJPOBBMOJWFBVMJHU
JTEFWFSBOEFSJOHWBOEFHBTLXBMJUFJUBMT
HFWPMHWBOJOWPFEJOHWBOVJUIFUCVJUFOMBOE(BTLXBMJUFJU[BM[FFSWFSNPFEFMJKL
OJFUMFJEFOUPUVOJGPSNFBGTQSBLFOPQ
&VSPQFFTOJWFBV7&.8IFFGUEJUPOEFSXFSQJO%FO)BBHBMOBBSWPSFOHFCSBDIU
-FFHUFw*LWJOEEBUPOEFSOFNFSTFOIVJTIPVEFOTEFUJKENPFUFOLSJKHFOPN[JDI
BBOUFQBTTFOBBOEFWFSBOEFSFOEFHBTLXBMJUFJU,XBMJUFJUTOPSNFONPFUFOXFIJFSWPPS[FMG PQOBUJPOBBMOJWFBV SFHFMFO%JU
POEFSXFSQLPNU[FLFSUFSVHJOEFEJTDVTTJFPWFSEF(BTSPUPOEF&SLPNUEVJEFMJKLIFJE&OEBUJTWPPSPOEFSOFNFST[FFS
CFMBOHSJKLw

René Leegte (1968):
3FOÏ-FFHUF 77% JTTJOETPLUPCFSMJE
van de Tweede Kamer. Hij is woordvoerder voor
#VJUFOMBOETF;BLFO 'JOBODJÑO &DPOPNJTDIF
[BLFO -BOECPVXFO*OOPWBUJFFO*OGSBTUSVDUVVS
FO.JMJFV-FFHUFTUVEFFSEFPOUXJLLFMJOHTFDPOPNJFFONJMJFVJO8BHFOJOHFO/B[JKOTUVEJF

De rol van de toezichthouder volgens
Brussel en Den Haag
8BUOPHOJFUIFFGUHFMFJEUPUFFOTVDDFTWPMMFJNQMFNFOUBUJFWBO&VSPQFTFXFUHF-

XFSEIJKQFSTPPOMJKLTFDSFUBSJTWBO'SJUT
#PMLFTUFJO"MTMJCFSBBMTUBBUIJKWPPSEVVS[BBNIFJEXBBSCJKNJMJFVFOPOEFSOFNFSTDIBQBMT
eenheid fungeren.
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