Wetgeving

STROOM; één nieuwe
Elektriciteits- en Gaswet
STROomlijnen, Optimaliseren en Moderniseren, kortweg STROOM. Zo heet het proces om een nieuwe energiewet
te maken en de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet te integreren. Hoogstwaarschijnlijk wordt de Elektriciteits- en
gaswet begin 2016 van kracht. VEMW heeft de positie van de zakelijke energiegebruiker zwaar moeten bevechten.
Frits van der Velde, Sr. Beleidsadviseur Energie bij VEMW, licht toe.

hold. Het recht op een aansluiting op het
dichtstbijzijnde punt was bijvoorbeeld compleet verdwenen. Het recht op toegang tot het
netwerk. Het recht op keuzevrijheid van leverancier. Het recht op zekerheid over de storingsreserve. Dat zijn fundamentele rechten
voor de zakelijke gebruiker. Die waren allemaal
verdwenen.”
Frits van der Velde

Waarom STROOM?
TROOM moet wetgeving over
elektriciteit en gas eenvoudiger
maken met minder regeldruk voor
bedrijven en minder lasten voor de overheid.
Europese wetgeving voor een concurrerende
economie en transitie naar een duurzame
energievoorziening moet hierin terug komen.”
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Is dat gelukt?
“De eerste voorzichtige plannen voor
STROOM dateren uit 2011 met het idee eind
2012 een voorstel voor een nieuwe
Energiewet naar de Tweede Kamer te sturen.
Na wat rondetafeldiscussies met stakeholders
viel het proces even stil. Vanwege lopende
beleidsdiscussies zijn de oorspronkelijke planning en doelstelling nooit gehaald. Eigenlijk is
het proces straks nog niet afgerond. Een aantal hoofdstukken is nu alleen beleidsneutraal
samengevoegd. De noodzakelijke aanpassingen, om te moderniseren en optimaliseren,
moeten nog doorgevoerd worden. Deze staan
gepland voor komend jaar.”
Wat waren de struikelblokken?
“In de eerste conceptvoorstellen was de
rechtspositie van netgebruikers enorm uitge-
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Wat was de inzet van VEMW?
“VEMW heeft met een uiterste krachtsinspanning geknokt om deze wezenlijke bepalingen
terug in de nieuwe wet te krijgen. Daarnaast
heeft VEMW zich ingezet om afnemers keuze
te geven bij het aanleggen of wijzigen van een
aansluiting. Die keuze is er gekomen. Evenals
behoud van de mogelijkheid om zelf een aansluiting te bouwen.”
CDA wil transparantie over tarieven
“Bij een ander belangrijk punt zijn we geholpen
door een amendement van Agnes Mulder van
het CDA [zie kader]. Dit verplicht systeembeheerders, zoals netbeheerders volgens de
nieuwe wet gaan heten, om een gedetailleerde en afzonderlijke boekhouding bij te houden
en te publiceren.”
Verandert er veel voor de zakelijke energiegebruiker?
“Het samenvoegen van de wetten heeft geen
directe, maar wel indirecte gevolgen. Denk
aan het ‘Net op Zee’ dat door TenneT wordt
aangelegd en beheerd en ‘kruisparticipaties’
die landelijke systeembeheerders straks kunnen aangaan met beheerders van netten in
omringende landen. Ook wordt het voor innovatieve experimenten mogelijk om af te wijken
van de wet en- of regulering.”

Veranderen de kosten?
“Ja, maar dat is niet direct in een percentage
uit te drukken. De ACM houdt toezicht op de
aansluit- en transporttarieven. De achterliggende methodiek hiervoor verandert. De nieuwe regels zijn complexer vanwege nieuwe
taken voor systeembeheerders en het anders
financieren van investeringen. Tegelijkertijd
verschuiven bevoegdheden van de ACM naar
het ministerie. VEMW maakt zich ernstig zorgen over de wijze waarop het toezicht op een
steeds complexere energievoorziening verandert.”
Is de kwaliteit nog wel geborgd?
“De kwaliteit van de energievoorziening zal de
komende jaren onder druk komen te staan als
gevolg van de veranderende gassamenstelling
en de toename van duurzame energie. We
hadden graag gezien dat de toezichthouder
een sterkere rol had gekregen om kwaliteitsnormen vast te leggen. Dat gebeurt niet. En
dat terwijl de transparantie over stroomstoringen wordt teruggedrongen: zowel de VVD als
de PvdA stemden tegen een amendement
van Agnes Mulder (CDA) dat systeembeheerders verplicht onderzoek te doen na een grote
storing en hierover te publiceren.”
Is VEMW goed gehoord?
“Zeker. Zowel bij het ministerie als in het parlement was er veel begrip voor zorgen van
VEMW. Ook waren er veel inspraakmogelijkheden [zie tijdlijn] waarvoor we veel suggesties
en voorstellen hebben kunnen aandragen. Het
was een intensief traject en het eind is nog niet
in zicht.”
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Wetgeving

Nieuwe Elektriciteits- en Gaswet

Elektriciteitswet 1998

Amendement,
Tweede Kamerlid CDA,
Agnes Mulder

Gaswet
+Nieuwe elementen:
• Aanleg ‘Net op zee’
• Experiment-bepaling
• Tijdelijke taken

15 besluiten (AMVB’s)

16 besluiten (AMVB’s)

20 Regelingen (MR)

13 Regelingen (MR)

Elektriciteits- en Gaswet (STROOM)*
• Definities
• Inrichting systeembeheer
• Taken systeembeheerders
• Uitgangspunten Tariefregulering
• Consumentenbescherming
• Procedure codes
• Organisatie toezicht

Wat beoogt het amendement?
Transparantie en controle over inkomsten en

Besluit Elektriciteit en Gas (AMvB Stroom)*
• Uitzonderingen op storingsreserve
• Opbouw tariefstructuur
• Uitvoeringsregels congestiemanagement
• Invulling regels kwaliteitsborging
• Criteria slimme meter

uitgaven van systeembeheerder.
Wat moeten systeembeheerders doen?
Een afzonderlijke en gedetailleerde boekhouding bijhouden met betrekking tot de wettelijke

Regeling Elektriciteit en Gas (MR STROOM)*
• Regels voor garanties van oorsprong
• Gaskwaliteit
• Aanwijzingsprocedure beurs
• Afsluitbeleid kleinverbruikers

*nog niet compleet

taken die een systeembeheerder heeft en een
verslag hierover publiceren.
Wat heeft een zakelijke gebruiker hier
aan?
Zakelijke gebruikers kunnen hiermee tarieven
en vergoedingen herleiden.

Meer informatie over STROOM vindt u op de website van VEMW.
VEMW-leden ontvangen na inwerkingtreding van de nieuwe wet een
overzicht van de wijzigingen en de resultaten die VEMW heeft geboekt.

Primaire wetgeving

Mei: wetsvoorstel naar
Tweede Kamer
Juni: Kamervragen aan
minister
Januari: internetconsultatie
hoofdlijnen wetsvoorstel

Augustus: beantwoording
Kamervragen door minister

Juni: minister stuurt beleidsbrief over hooflijnen wetsvoorstel naar Tweede Kamer
Januari: ministerie van EZ voert
verkennende gesprekken met
stakeholders

Eerste idee samenvoegen
Elektriciteits- en gaswet

2011

September: plenair debat
Tweede Kamer

Juli/augustus: 1e concept
wetsvoorstel gereed. Consultatierondes ministerie van EZ

Oktober: stemming Tweede
Kamer. Wetsvoorstel met
amendementen naar Eerste
Kamer

Maart: LinkedIn-groep
Wetgevingsagenda STROOM
opgericht

Maart: rondetafelgesprek
Codes

Oktober: uitvoerings- en handhavingstoets toezichthouder
ACM

November: behandeling Wetsvoorstel Eerste Kamer

Juni: rondetafelgesprek Codes
en rechtsbescherming

September: rondetafelgesprekken Tariefregulering

December: concept wetsvoorstel naar Raad van State

December: plenair debat en
stemming Eerste Kamer

2012

2013

Secundaire regelgeving (AMvB, MR, Codes)

2014

Januari: wetvoorstel van kracht

2015

Februari: start proces
modernisering en optimalisering overige hoofdstukken
(STROOM II)

2016

Februari: conceptbesluit
(AMvB) gereed. Consultatierondes ministerie van EZ
Mei: uitvoerings- en handhavingstoets op AMvB door ACM
Juli: voorhangprocedure
AMvB bij Tweede Kamer.
Kamervragen

Sommige wetgeving wordt door de regering nader uitgewerkt in
een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Een AMvB kan
weer verder worden uitgewerkt in een ministeriële regeling (MR).
In Codes worden de voorwaarden en tariefstructuren die systeembeheerders moeten hanteren door de ACM vastgelegd.
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Januari: AMvB en MR van
kracht
Maart-december:
voorbereiding wijzigingen
Tarievencodes en Technische
codes als gevolg van nieuwe
wet

2017
Januari: aangepaste
Tarievencodes, Technische
codes en voorwaarden van
kracht

September: beantwoording
Kamervragen over AMvB door
minister
Oktober: concept regeling (MR)
gereed en internetconsultatie
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