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Samenvatting  

Dit onderzoek heeft geanalyseerd in hoeverre integratie van de Nederlandse Gas-, Elektriciteits- 

en Warmtewet mogelijk is. Op basis van de bevindingen van dit onderzoek zijn drie belangrijke 

conclusies te trekken. Allereerst bestaan grote mogelijkheden tot integratie van de Gaswet en 

Elektriciteitswet 1998, in het bijzonder bij de regulering rondom toegang tot het net en de 

artikelen betreffende het toezicht op marktdeelnemers. Desalniettemin bestaan ook barrières tot 

integratie. Zo leiden de begripsomschrijvingen van de kernbegrippen tot problemen voor 

integratie. Dit probleem wordt verergerd door de recente inwerkingtreding van de Europese 

netwerk codes door de Europese Commissie, die buiten het bestek van dit onderzoek vallen.  

Daarnaast bestaan grote verschillen tussen de Warmtewet enerzijds en de Gas- en 

Elektriciteitswet anderzijds, omdat de bepalingen uit de Warmtewet een gebrek aan vergelijkbare 

artikelen vertoont. Daarom kan worden geconcludeerd dat de huidige Warmtewet nog niet te 

integreren is met de huidige Elektriciteitswet 1998 en Gaswet. Ten derde komen de meeste 

belemmeringen voort uit Nederlands beleid. Dit betekent dat de Nederlandse wetgever de ruimte 

heeft om de verschillende bepalingen  aan te passen en te integreren. Op basis van bovenstaande 

conclusies en wanneer er speciale aandacht aan het begrippenkader wordt gegeven lijkt het 

mogelijk om een integrale energiewet voor elektriciteit en gas te creëren, mits de grenzen van het 

Europees recht en technologische kenmerken van de markten worden gerespecteerd. 

 

 

Tabel 1: Executive Summary 

 

 Percentage van 

integreerbare 

artikelen* 

Percentage 

van direct 

integreerbare 

artikelen*  

Percentage van 

niet-

integreerbare 

artikelen*  

Wat zijn de 

barrières tot 

integratie? 

Begrippen 67% N/A 33% Gebrek aan een 

algemeen 

begrippenkader 

Taken en rollen 

Spelers 

41% 28,2% 59% 86% Nederlands 

beleid; 14% 

verschillende 

soorten energie. 

Toegang tot de 

markt 

82% 64% 18% 75% Nederlands 

Beleid; 12,5% 

technologische 

verschillen tussen 

Elektriciteit en 

Gas; 12,5% 

Europees Beleid. 

Eisen voor 

netbeheerders 

 

68% 56,69% 32% 60% Nederlands 

Beleid; 20% 

Europees Beleid; 

18% 

technologische 

verschillen tussen 

Elektriciteit en 

Gas. 

Tariefregulering 

 

68% 54% 32% 82% Nederlands 

Beleid; 9% 

Europees Beleid; 

9% verschillen 



tussen Elektriciteit 

en Gas. 

Bescherming van 

gebruikers 

 

100% 84% 0% 50% Nederlands 

Beleid; 50% 

sectorspecifieke 

en technologische 

verschillen tussen 

Elektriciteit en 

Gas. 

Toezicht op 

Marktdeelnemers 

 

86,65% 77,77% 13,35 

 

67% Europees 

Beleid; 22% 

sectorspecifieke 

verschillen tussen 

Elektriciteit en 

Gas; 11% 

Nederlands 

Beleid. 
* Op basis van indicatoren (zie Methodologie). 

 

 

 

 

 

Tabel 2: Overzicht Onderzochte Artikelen  

 

Totaal Artikelen onderzocht 358 

Totaal Artikelen niet onderzocht 67 

Totaal Percentage van Artikelen niet 

onderzocht 

18,71% 

Totaal Percentage van Artikelen onderzocht 81,28% 
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1. Achtergrond en doelstelling van het rapport 

Klimaatverandering is een van de belangrijkste uitdagingen van de 21e eeuw. Nederland, als lid 

van de Europese Unie, heeft zich gecommitteerd aan ambitieuze doelstellingen om de uitstoot 

van CO2 op Europees niveau voor 2050 met 80-95% te verminderen.1 De gemiddelde 

wereldtemperatuur zal naar verwachting 3 graden Celsius oplopen, en derhalve hebben 156 staten 

(waaronder Nederland) ter opvolging van het Kyoto-Protocol het Verdrag van Parijs geratificeerd 

in 2016. Dit verdrag beoogt de temperatuurstijging te beperken tot 2-1,5 graden Celsius boven 

pre-industriële niveaus. De regels van het Nederlandse energie- en klimaatbeleid zijn sterk 

beïnvloed door internationale en Europese verplichtingen inzake het tegengaan van de CO2  -

uitstoot.2 De energietransitie zal een zeer belangrijke rol spelen in het Nederlands beleid om 

klimaatverandering tegen te gaan. In het regeerakkoord 2017 staat een breed pakket aan 

maatregelen om de energietransitie te versnellen. Dit pakket zal -onder andere- in een nieuwe 

Klimaatwet moeten worden vastgelegd.3 De exacte juridische invulling van het regeerakkoord 

moet op het moment van schrijven nog worden uitgewerkt, maar verschillende afspraken uit het 

regeerakkoord zullen leiden tot verdere aanpassing van de geldende energiewetgeving.4 Zo wil 

het kabinet Rutte III de aansluitplicht voor gas veranderen in een warmterecht, en zal de 

gasaansluiting gaan verdwijnen uit nieuwbouwwoningen.5 Het windpark op zee, waar afwijkende 

regels voor gelden, wordt uitgebreid en er wordt een CO2 belasting voor elektriciteit ingesteld.6 

Momenteel zijn in Nederland een Warmtewet en twee aparte wetten met betrekking tot de 

regulering van de elektriciteits- en gasmarkt (de Elektriciteitswet 1998  en de Gaswet) van kracht.7 

De inhoud van deze wetten is van groot belang voor het laten slagen van de energietransitie. Naast 

de Europese Unie, de Nederlandse overheid, de energiebedrijven en de systeembeheerders spelen 

ook de zakelijke en huishoudelijke gebruikers van energie (hierna ook wel energie-afnemers of 

energieconsumenten genoemd) een grote rol in de overgang naar een duurzaam energiesysteem. 

Door efficiënter om te gaan met hun energieverbruik, door hun verbruik af te stemmen op markt- 

en systeemsignalen,  door te investeren in energieopwekking en door als de zogenaamde 

prosumenten zelf energie op te wekken achter de aansluiting, kunnen zij een belangrijke bijdrage 

leveren aan de overgang naar een duurzaam energievoorziening.8 Meerdere scenario’s bestaan 

                                                      
*** Patrick Köpsel Sanz en Glenn Heusschen zij master studenten aan Tilburg University. Drs. Frits van der 

Velde is senior beleidsadviseur bij VEMW en prof. Dr. Lavrijssen is hoogleraar Economic Regulation and 

Market Governance aan Tilburg University.  

 
1 Mededeling Van De Commissie Aan Het Europees Parlement, De Raad, Het Europees Economisch En Sociaal Comité 

En Het Comité Van De Regio’s, Stappenplan Energie 2050 COM/2011/0885.  
2 Energieagenda 2016 Naar een CO2 arme voorziening (Energieagenda Ministerie van Economische Zaken) 2016. 
3 Regeerakkoord 2017 (Vertrouwen in de Toekomst) p.37-43. Het verdwijnen van gasaansluitingen uit 

nieuwbouwwoningen (en andere door het college van B&W aan te wijzen gebieden) zal reeds worden gerealiseerd 

door de Wet Voortgang Energietransitie (VET) als gevolg van de aanname van het amendement Jetten cs (zie 

Kamerstukken II, 2017/2018, 34627, nr. 39).  
4 Begin november 2017. 
5 Zie 3. 
6 Zie 3. 
7 Wet van 22 juni 2000, houdende regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet), Wet van 17 juni 2013, 

houdende regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet), Wet van 2 juli 1998, houdende regels 

met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 1998). 
8 Zie hierover S.A.C.M. Lavrijssen, ‘The Different Faces of the Energy Consumers: Towards a Behavioral Economics 

Approach’, Journal of Competition Law and Economics, 2014, 10/2, p. 257-29. In de derde energierichtlijn wordt het 

begrip afnemer gebruikt. Dit begrip omvat verschillende groepen van afnemers (grootafnemers, huishoudelijke 

afnemers, niet-huishoudelijke afnemers, kwetsbare afnemers). Zie S. Pront-van Bommel, ‘De energieconsument 

centraal?’ in: S. Pront van-Bommel (red.), De Consument en de andere kant van de elektriciteitsmarkt, Amsterdam: 



over de wijze waarop een toekomstige duurzame energievoorziening eruitziet.9 Niettemin komen 

een aantal elementen terug in de verschillende scenario studies, zoals10:  

1) De overgang van energie opgewekt met fossiele brandstoffen naar energie die met 

duurzame bronnen is opgewekt, zoals windenergie en zonne-energie11; 

2) De overgang van grootschalige productie van energie naar meer kleinschalige lokale 

duurzame energievoorzieningen; 

3) Energieconsumenten worden in toenemende mate prosumenten. Zij nemen niet alleen 

energie af van het netwerk, maar produceren zelf energie en voeden dit in het netwerk. 

4) Er is sprake van meer weersafhankelijke energiebronnen met grotere fluctuaties in het 

aanbod; 

5) Het energiesysteem wordt slimmer (smart), waarbij o.a. met behulp van ICT 

toepassingen aanbod en vraag beter op elkaar kunnen worden afgestemd.12 

6) Door de invoering van vraagsturing13 en opslagmogelijkheden van energie (bijv. in 

accu’s), zal het systeem flexibeler worden en meer aanbodgestuurd dan vraaggestuurd 

zijn.14 

7) De Europese Unie draagt bij aan de totstandkoming van een Energie Unie. De lidstaten 

werken samen voor een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening. De 

Europese Commissie en het Europese Agentschap (Agency for the Cooperation of 

Energy Regulators) krijgen een steeds grotere rol bij de integratie van de energiemarkt, 

onder andere door regulering van de grensoverschrijdende transmissienetten en bij de 

totstandbrenging van grensoverschrijdende balancerings- en energiemarkten.15 

 

  

                                                      
Centrum voor Energievraagstukken UvA, 2010, p. 44 en verder. Zie ook Y. Parag & B. Sovacool, ‘Electricity Market 

Design for the Prosumer Era’, Nat. Energy 2016, 1, p. 1-6. 
9 Zie Frontier Economics, Scenarios for the Dutch Electricity Supply System, september 2015 en Ecorys, The role of 

DSOs in a Smart Grid Environment, DG ENER, Amsterdam/Rotterdam, 23 april 2014. 
10 Zie hierover M. Boersma, Nutsbedrijven: Quo Vadis?, rede uitgesproken aan Tilburg University, 2015. Zie ook 

Rapportage Overlegtafel Energievoorziening, Nieuwe spelregels voor een duurzaam en stabiel energiesysteem, 

september 2015. Zie ook RLI, Rijk zonder C02, Naar een Duurzame Energievoorziening in 2050, Advies 2015, p. 21. 

S. Lavrijssen; “Power to the Energy Consumers: Smart Energy System, Active Consumers, Market Design, 

Empowerment, Regulation, Innovation” EEELR 2017 26, 6, p.172. S. Lavrijssen; A. Carrillo Parra "Radical Prosumer 

Innovations in the Electricity Sector and the Impact on Prosumer Regulation" Sustainability 2017, 9, 1207. 
11 Volgens artikel 2 van Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering 

van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG 

en Richtlijn 2003/30/EG, Pb 2009 L 140/16 is energie uit “hernieuwbare bronnen”: energie uit hernieuwbare niet-

fossiele bronnen, namelijk: wind, zon, aerothermische, geothermische, hydrothermische energie en energie uit de 

oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogassen. 
12 Hier wordt aangesloten bij de definitie van de Europese Commissie: “A Smart Grid is an electricity network that can 

cost efficiently integrate the behavior of all users connected to it-generators, consumers and those that do both- in order 

to ensure economically efficient, sustainable power system with low losses and high levels of quality and security of 

supply and safety”, Standardization Mandate to European Standardization Organizations (ESOs) to support  European 

Smart Grid Deployment, Brussel 1 maart, 2011, M490. Zie R.  Hoenkamp, Safeguarding EU Policy Aims and 

Requirements in Smart Grid Standardization (diss. Amsterdam UvA), ‘s- Hertogenbosch: Uitgeverij BOXPress 2015, 

p. 4.  
13 Vraagsturing of demand response omvat alle opzettelijke wijzigingen in de consumptiepatronen van de 

eindgebruikers van elektriciteit die zijn gericht op de verandering van het moment van elektriciteitsverbruik, het niveau 

van het actuele elektriciteitsverbruik, of het totale elektriciteitsverbruik. Zie ook CEER, Advice on the take-off of a 

demand response electricity market with smart meters, ref: C11-RMF-3603, december 2011. Eurelectric, Views on 

Demand Side Participation, 2011, p. 9 -10,  http://www.eurelectric.org/media/26470/dsp_report_0810-

02_simple_page_final-2011-030-0638-01-e.pdf.  
14 Het begrip flexibiliteit verwijst naar het vermogen van het energiesysteem om in te spelen op de veranderlijkheid en 

onvoorspelbaarheid van het restvermogen binnen de grenzen van het energienet.  Zie ECN, Demand and Supply of 

Flexibility in the Power System of the Netherlands, 2015-2050, Summary report of the Flexnet Project, November 

2017, https://www.ecn.nl/publicaties/PdfFetch.aspx?nr=ECN-E--17-053. Zie ook TNO, Naar een toekomstbestendig 

energiesysteem: flexibiliteit met waarde, juli 2015, p. 7.  
15Mededeling van de Europese Commissie, Een kaderstrategie voor een schokbestendige energie-unie met een 

toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering, COM/2015/080 final. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/AUTO/?uri=celex:32009L0028
https://webmail.uva.nl/owa/redir.aspx?C=Id1qIKx3xk2U4N9YW2mEanAc-AGOP88IPw3m9N7tzeUjfdOsSYlvcF-V5TsX29fo0KbIEeEj5cE.&URL=http%3a%2f%2fwww.eurelectric.org%2fmedia%2f26470%2fdsp_report_0810-02_simple_page_final-2011-030-0638-01-e.pdf
https://webmail.uva.nl/owa/redir.aspx?C=Id1qIKx3xk2U4N9YW2mEanAc-AGOP88IPw3m9N7tzeUjfdOsSYlvcF-V5TsX29fo0KbIEeEj5cE.&URL=http%3a%2f%2fwww.eurelectric.org%2fmedia%2f26470%2fdsp_report_0810-02_simple_page_final-2011-030-0638-01-e.pdf
https://www.ecn.nl/publicaties/PdfFetch.aspx?nr=ECN-E--17-053


De overgang naar een duurzame energievoorziening vergt een herbezinning van de bestaande 

Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, het toezicht en besluitvormingsprocedures.16  Het 

huidige wetgevingskader en het toezicht op de energiemarkt zijn nog steeds gebaseerd op het 

traditionele marktmodel waarin centraal gestuurde, grootschalige productie-eenheden energie 

produceren op basis van de vraag van de afnemers. Hierbij worden de afnemers als passieve en 

niet als actieve spelers en/of als prosumenten gezien en hebben zij een beperkte rol in de 

totstandkoming van energieprojecten.17 Nieuwe wetgeving en toezichtsprocedures zijn nodig om 

te zorgen dat technologische en sociale innovaties kunnen plaatsvinden voor de realisatie van de 

energietransitie. Hierbij moet ruimte worden geboden voor de veranderende rollen van de 

markpartijen, zoals van de netbeheerders en van de consument (de zakelijke en huishoudelijke 

consument) als producent.18  

 

Bij de herziening van de wetgeving moet de vraag worden gesteld, of de integratie van de drie 

energiewetten tot één integrale energiewetmogelijk is.  

Een integrale energiewet zou wellicht beter een functionele benadering mogelijk maken, waarbij 

de functionaliteiten van de energiedragers (kracht, licht, hoge temperatuurwarmte, lage 

temperatuurwarmte, transport en mobiliteit), in plaats van de specifieke technologieën het 

uitgangspunt voor regulering zijn. Een dergelijke herziening van de wetgeving met betrekking tot 

het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas werd in 2011 al ingediend door de 

toenmalige Minister van Economische Zaken Kamp.19 Voorstanders beweerden dat een integrale 

energiewet meer flexibiliteit zou kunnen creëren, de rechtszekerheid kan vergroten en het beter 

functioneren van de energiemarkt kan bevorderen. Bovendien zou een dergelijk wetsvoorstel de 

consistentie, de kwaliteit van de inhoud en de doelstellingen van de drie huidige wetten —die 

dikwijls zijn gewijzigd— kunnen verbeteren. Ook Minister Wiebes heeft aangekondigd dat wordt 

gestart met de herziening en samenvoeging van de Elektriciteitswet en Gaswet in een Energiewet. 

Het doel is te komen tot wetgeving die de transitie naar een duurzame energiehuishouding 

optimaal ondersteunt en tot wetgeving die beter aansluit bij huidige en toekomstige Europese 

regelgeving.20   

 

De totstandbrenging van een integrale energiewet is echter ingewikkeld. Voor een degelijke 

integratie is benodigd dat homogene eisen worden gesteld aan de netbeheerders, dat de 

netwerktarieven uniform worden gereguleerd, dat uniforme normen worden vastgesteld 

betreffende toegang tot het netwerk en de bescherming van energie- en netwerkgebruikers en dat 

het toezicht bij een gemeenschappelijk bevoegd orgaan (Autoriteit Consument en Markt) wordt 

geplaatst. De huidige verschillen in de wetgeving kunnen namelijk leiden tot barrières voor 

integratie, omdat de verschillen voortvloeien uit een technologisch verschil, of ontstaan als gevolg 

van de implementatie van verschillen in de Europese wetgeving.  

 

De centrale vraag van dit onderzoek is aldus: “In hoeverre is de integratie van de Elektriciteits-, 

Gas-, en Warmtewet mogelijk, gezien het geldende Europese en nationale wetgevingskader en 

het onderliggende marktmodel van de elektriciteits-, gas- en warmtemarkt”?  

 

Structuur van het rapport 

                                                      
16 Zie ook Rapportage Overlegtafel Energievoorziening,  “Nieuwe spelregels voor een duurzaam en stabiel 

energiesysteem”, september 2015. S. Lavrijssen, Waarborgen voor de consument in de energietransitie (oratie 

Tilburg), Tilburg: Prismaprint 2016. 
17 S.A.C.M. Lavrijssen, De verschillende gezichten van de energieconsument, naar een gedragseconomische 

benadering van de energiesector (oratie Amsterdam UvA), Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2012. Zie over dit 

onderwerp uitgebreid A. Huygen in: ‘De Consument en de (on)vrije elektriciteitsmarkt’, in S. Pront-van Bommel (red), 

De Consument en de andere kant van de elektriciteitsmarkt, Amsterdam: Centrum voor Energievraagstukken UvA, 

2010, p. 96–132.  
18 Zie voetnoot 8 voor een uitleg van het begrip consument of afnemer. Zie ook A. Huygen, ‘Beleid voor innovaties in 

de energiesector’, TPEdigitaal 2015, nr.9,p.62-78.  
19 Wetsvoorstel Elektriciteits- en Gaswet, Kamerstukken I 2015/16, 34199, C. 
20Minister van Economische Zaken, Wetgevingsagenda en energietransitie, brief van 11 December 2017, met kenmerk 

DGETM-EI, 17192414. 



 

Dit onderzoek bestaat uit drie Paragrafen: Paragraaf II, III en IV. Paragraaf II bevat een overzicht 

van de relevante markten,  van het energiebeleid op Europees en nationaal niveau en het relevante 

Europese en/of nationale wettelijke kader voor de regulering van de elektriciteits-, gas- en 

warmtemarkten. Paragraaf III vergelijkt de drie Nederlandse wetten betreffende de regulering van 

de elektriciteits-, gas- en warmtemarkt. Aanvullend worden de kansen en belemmeringen voor de 

juridische integratie van de energiewetten in Nederland beoordeeld. Tot slot worden in paragraaf 

IV de conclusies van dit verslag gepresenteerd wat betreft de juridische integratie van de drie 

belangrijkste Nederlandse wetten voor de regulering van de gas- , elektriciteits- en warmtemarkt. 

 

Methodologie 

 

Om de haalbaarheid en opportuniteit van een integrale Energiewet voor gas, elektriciteit en 

warmte in Nederland te beoordelen, is integratie voor de doeleinden van dit onderzoek als volgt 

gedefinieerd: de creatie van een integrale energiewet die homogene eisen stelt aan netbeheerders 

en tariefregulering, die uniforme normen vaststelt betreffende toegang tot de markt en 

bescherming van gebruikers, en die een gemeenschappelijk toezichthoudend orgaan bevoegd 

maakt om toezicht te houden op de naleving van de wettelijke normen. Op basis van deze vijf 

onderwerpen (doelstellingen, begrippen, taken en rollen spelers, toegang tot de markt en toezicht 

op marktdeelnemers) worden aan de ene kant de bepalingen van de Elektriciteitswet 1998, Gaswet 

en de Warmtewet onderling vergeleken, en aan de andere kant de bepalingen van de Europese 

energierichtlijnen 72/2009 en 73/2009, en Verordeningen 714/2009 en 715/2009.21 De juridische 

analyse heeft als doel om alle bepalingen in de Elektriciteitswet, Gaswet en Warmtewet 

gedetailleerd te vergelijken, waardoor het onderzoek beperkt is tot deze zeven  

rechtsinstrumenten. 22 Om vergelijkbaarheid te garanderen, zijn de twee richtlijnen afzonderlijk 

van de twee verordeningen vergeleken.  

 

Om een diepgaande en objectieve vergelijkende analyse van wettelijke bepalingen te maken, zijn 

de bepalingen op onderwerp ingedeeld bij een van de vijf onderzoeksonderwerpen.23 Vervolgens 

zijn de bepalingen per onderwerp gerangschikt op jurisdictie; Nederlandse wettelijke bepalingen 

aan de ene kant, en Europese wettelijke bepalingen aan de andere kant. Voor de vergelijking 

tussen gas, elektriciteit en warmte is de Gaswet het uitgangspunt. Voor warmte bestaan minder 

bepalingen dan voor gas en elektriciteit en daarnaast heeft warmte de meeste sectorspecifieke 

bepalingen.24 Daardoor zijn deze niet vergelijkbaar met die van gas en elektriciteit. Voor alle 

vergelijkingen zijn vergelijkbare of overeenkomstige artikelen van alle rechtsinstrumenten 

samengevoegd.25 

 

 

                                                      
21 Toegang tot de markt bevat de subonderwerpen toegang tot het net, eisen voor netbeheerders, tariefregulering en 

bescherming van gebruikers. Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG, PbEU 

2009, L 211/56; Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG, PbEU 2009, 

L 211/94; Verordening 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden 

voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van Verordening 1775/2005, PbEU 2009, L 211/36; 

Verordening 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende voorwaarden voor toegang 

tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van Verordening 1228/2003, PbEU 2009, 

L 211/15 en Verordening 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot oprichting van een 

Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators, PbEU 2009, L 211/1. 
22 De 3 Nederlandse wetten (Warmtewet, Gaswet en Elektriciteitswet 1998) en 4 Europese rechtsinstrumenten ( 

Richtlijn 2009/72/EG, Richtlijn 2009/73/EG en Verordening 714/2009/EG en Verordening 715/2009/EG). 
23 Doelstellingen, begrippen, taken en rollen spelers, toegang tot de markt (toegang tot het net, eisen voor netbeheerders, 

tariefregulering, bescherming van gebruikers) en toezicht op marktdeelnemers. 
24 Zie tabel 3 in bijlage I om te zien in hoeverre de Warmtewet is meegenomen in dit onderzoek. 
25 Gaswet, Elektriciteitswet 1998, Warmtewet aan de ene kant, Gasrichtlijn en verordening en Elektriciteitsrichtlijn en 

verordening aan de andere kant.  



Opmerkingen  

 

De Warmtewet is, waar mogelijk, in onze juridische analyse geïntegreerd. Vanwege het 

gebrek aan voldoende vergelijkbare artikelen tussen de drie wetten betroffen de meeste 

vergeleken bepalingen de Elektriciteits- en Gaswet. In feite, betrof slechts 15,48 % van de 

bepalingen van de Warmtewet een soortgelijk onderwerp dat in aanmerking kon komen voor de 

juridische vergelijking.26 Verder is 18,71% van de totaal aantal van de drie wetten niet gebruikt 

in het onderzoek, omdat bijna de helft hiervan (46,26%) te maken had met niet-gerelateerde 

hernieuwbare energiebepalingen, omdat 29,85% hiervan niet-gerelateerde 

administratiefrechtelijke artikelen betrof, en omdat 23,88% hiervan artikelen over 

aanbestedingsrecht rondom uitbreiding van het netwerk betrof.27 

 

Algemene Methodologie  

 

Voor deze vergelijking is de Gaswet als startpunt genomen en zijn de bepalingen uit deze 

wet onderverdeeld in kleine subonderwerpen die als “indicatoren” zijn aangeduid. De Gaswet is 

gekozen, omdat de Gaswet voor dit onderzoek het meest allesomvattend is van de drie wetten 

voor de doeleinden van dit onderzoek. Op basis van deze indicatoren is de Gaswet vergeleken 

met de Elektriciteits- en Warmtewet. Deze indicatoren zijn vervolgens geclassificeerd naar mate 

van integreerbaarheid door een juridische vergelijking. Dit is uitgevoerd volgens een 

gestandaardiseerde tweeledige test. Ten eerste is bekeken of de bewoordingen van wettelijke 

bepalingen exact hetzelfde waren of niet (voorkomende sectorspecifieke referenties 

uitgezonderd). Ten tweede is bekeken of de bepalingen over hetzelfde onderwerp gingen (ja of 

nee) en of de bepalingen dezelfde of een andere norm vaststelden. Als de bepaling een andere 

norm hanteerde, is verder gedifferentieerd: of de norm vergelijkbaar of niet vergelijkbaar was. De 

indicatoren zijn al doende onderverdeeld in vier categorieën: A (zelfde bewoordingen en derhalve 

zelfde onderwerp en norm), B (andere bewoordingen, zelfde onderwerp en zelfde norm), C 

(andere bewoordingen, zelfde onderwerp en vergelijkbare norm) en X (andere bewoordingen, 

andere standaarden en ander onderwerp, derhalve niet vergelijkbaar). 

Gebaseerd op deze verdeling zijn alle indicatoren anders dan A weer onderverdeeld in vier 

categorieën om te specificeren waarom deze bepalingen van elkaar verschillen: P (technologische 

beperkingen of sectorspecifieke bepaling), Q (verplichting vloeit voort uit Europees recht), R 

(verschil wegens Nederlands beleid).28 

 

Deze tweede analyse maakt het mogelijk om de aard van de belemmeringen voor wettelijke 

integratie te beoordelen. Dit is een belangrijk proces, omdat de Nederlandse wetgever meer ruimte 

heeft om de bepalingen aan te passen in het geval dat een belemmering bestaat op grond van 

nationaal beleid. Als een belemmering is gebaseerd op sectorspecifieke technologische 

verschillen of op Europees recht, zou binnen die sector of op Europees niveau de betreffende 

belemmering moeten worden weggenomen om deze bepalingen te kunnen integreren. Daarnaast 

zijn volgend op de onderverdeling van alle wettelijke bepalingen, cirkeldiagrammen gecreëerd 

om de resultaten ook visueel weer te geven.  

 

Speciale Methodologie voor “Doelstellingen” 

 

De hierboven genoemde vergelijkingsmethode is gebruikt voor het onderwerp “doelstellingen”, 

hoofdrolspelers en hun competenties, toegang tot de markt (omvattende de toegang tot het net, de 

eisen voor netbeheerders, tariefregulering en bescherming van gebruikers) en het toezicht op 

marktdeelnemers. De juridische analyse van het onderwerp “doelstellingen” heeft plaats 

gevonden via een nauwkeurig onderzoek van de preambules van alle zeven rechtsinstrumenten. 

                                                      
26 Zie Tabel 3 in Bijlage I.  
27 Zie Tabel 4 in Bijlage I.  
28 Europees beleid is in het kader van dit onderzoek verder gedifferentieerd tussen de Europese richtlijnen en 

verordeningen.  



Daarnaast werd de memorie van toelichting in relatie tot alle vergeleken onderwerpen 

geraadpleegd.29  

 

Speciale Methodologie voor “Begrippen”  

 

Vanwege de structurele sectorspecifieke verschillen was het onderwerp “begrippen” echter 

slechts gedeeltelijk vergelijkbaar. 30  Bij een begripsomschrijving staat het woordelijke aspect 

centraal, hetgeen vraagt om een andere benaderingswijze dan het geval is bij de andere 

onderwerpen, waarbij de vergelijking plaats heeft gevonden op artikelniveau. Er is gekozen voor 

een meer pragmatische benadering waarbij gekeken wordt naar zowel de gebruikte bewoordingen 

als de functie. Om de kernbegrippen op een neutrale manier te onderscheiden, zijn verschillende 

begrippen geselecteerd die van belang zijn  in de waardeketen in de energiesector.  

Dientengevolge is de voornoemde vergelijkingsmethode aangepast voor de begrippen die wel 

konden worden vergeleken. Begrippen werden onderverdeeld in vier categorieën: die met 

dezelfde bewoordingen (aangeduid als “A”); die met andere bewoordingen, maar die hetzelfde 

onderwerp behandelden en die de facto dezelfde definitie vaststellen (“B”); die met andere 

bewoordingen, maar die hetzelfde onderwerp behandelden en die enkele gemeenschappelijke 

kenmerken bevatten (“C”); en, tot slot, die met andere bewoordingen, maar die hetzelfde 

onderwerp behandelden en compleet verschillende definities bevatten (“D”). Op basis van deze 

onderverdeling zijn alle bepalingen anders dan A weer onderverdeeld in vier categorieën om te 

specificeren waarom de betreffende bepalingen van elkaar verschillen: A (technologische 

beperkingen of sectorspecifieke bepaling), B (verplichting wettelijk vastgelegd in Europees 

recht), C (Nederlands beleid), D (onbekend).  

 

Daarnaast is onderzocht in welke mate de wetten een structureel onderscheid maken tussen 

verschillende begrippen. Zo wordt de term afnemer in art 43 lid 1 van de Gaswet  (zie ook artikel 

95a, lid 1 Elektriciteitswet) onderverdeeld tussen ‘kleinverbruikers’ en ‘middel tot grote 

afnemers’ om aan te geven welke afnemers extra bescherming verkrijgen. Leveranciers hebben 

namelijk een vergunningplicht voor de levering van gas aan alle kleinverbruikers, waarmee wordt 

bedoeld alle afnemers in de zin van art 43 lid 1 Gaswet. 31 Hierdoor ontstaat een structureel 

onderscheid in de wet bij een bepaalde term die wordt gebruikt. Als dit structureel onderscheid 

niet in een andere wet terugkomt, is het van belang om dit mee te nemen bij het onderzoek. Dit is 

via grafieken weergegeven.32 

 

Wat betreft de vergelijking van de begrippen kan worden opgemerkt, dat de vergelijking van de 

begrippen zich heeft beperkt tot een vergelijking van de begrippen uit de Europese richtlijnen en 

verordeningen en de drie energiewetten. Vanwege de grote omvang van de recent in werking 

getreden Europese codes en de grote hoeveelheid van de daarin gehanteerde begrippen is besloten 

om de vergelijking tussen de begrippen van de Europese codes, de Europese wetgeving en de 

nationale wetgeving in een separaat onderzoek verder te onderzoeken.33  

 

Methodologie van de presentatie van de resultaten  

 

                                                      
29 Zie bijvoorbeeld: Kamerstukken II 2010/11, 32814, 3. 

30 Zie Bijlage II voor verschillende voorbeelden. 
31 Afnemer in de Gaswet wordt gedefinieerd als ‘een persoon met een aansluiting op een gastransportnet’, terwijl een 

afnemer in de zin van artikel 43 lid 1 slechts betrekking heeft op afnemers met een aansluiting van een maximale 

capaciteit van 40m3 per uur. Een soortgelijk onderscheid tussen kleinverbruikers enerzijds en middel tot grote 

verbruikers anderzijds is in de Elektriciteitswet gemaakt in art 95a lid 1. Het begrip kleinverbruikers in de zin van 

artikel 95a lid 1 Elektriciteitswet betreft afnemers met een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van ten 

hoogste 3*80 A.  
32 Zie Bijlage II.  
33 Zie voor een uitgebreide beschrijving van het totstandkomingsproces van de codes, T. Kohlbacher & S. Lavrijssen, 

EU Electricity Network Codes: Good Governance in a network of networks, TILEC Discussion Paper 2018.  



De basis van dit onderzoek is de vergelijking tussen de Gaswet, de Elektriciteitswet 1998- en de 

Warmtewet. Deze vergelijking is bereikt door de hierboven omschreven methode, waarbij de 

verschillen in percentages zijn weergegeven. De percentages van dit onderzoek zijn ofwel het 

resultaat van een vergelijking op basis van indicatoren, ofwel het resultaat van een vergelijking 

op basis van de letterlijke som van individuele artikelen. De indicatoren zijn voornamelijk 

gebruikt in de resultaten van elk onderwerp in sectie III behalve “doelstellingen” en worden 

zodoende ook gebruikt in de tabellen 1, 3, 5 en 6 van Bijlage I. In de Conclusie, in de 

methodologie (zie Opmerkingen) en tabel 2 en 4 van Bijlage I, zijn de percentages het resultaat 

van een vergelijking op basis van de letterlijke som van individuele artikelen.  

 

De resultaten in de vorm van percentages over de integreerbaarheid en barrières tot integratie zijn 

ontstaan door het verschillende aantal indicatoren geclassificeerd als “A”,”B”,”C”, “P”, “Q” en 

“R” te vergelijken met het totaal aantal gebruikte indicatoren.34 De resultaten in de vorm van 

percentages uit tabel 2 zijn berekend door de som van het aantal artikelen uit de drie onderzochte 

wetten te verrekenen met het totaal aantal artikelen dat (niet) onderzocht is. Voor de resultaten 

uit tabel 4 zijn de niet-onderzochte artikelen geclassificeerd volgens de drie verschillende redenen 

waarom de bepalingen niet zijn onderzocht, en zijn de percentages van het totaal aantal niet-

onderzochte artikelen berekend. 

 

 

 

 

Paragraaf II: Het Europese en Nederlandse Energiebeleid en de Waardeketen  

 

Het Europese Energiebeleid 

 

Voor de liberalisering van de energiemarkt in de Europa werden de nationale energiemarkten 

gedomineerd door nationale wettelijke monopolies. Grootschalige en verticaal geïntegreerde 

energiebedrijven waren verantwoordelijk voor de productie, levering en het transport van 

elektriciteit via de transmissie- en distributiesystemen.35 De Europese liberaliseringswetgeving 

beoogde de nationale markten open te breken, eerlijke concurrentie tussen energiebedrijven in de 

EU te bevorderen, het recht op vrije leverancierskeuze voor de energiegebruikers te realiseren en 

een Europese interne energiemarkt tot stand te brengen. De belangrijkste achterliggende 

doelstellingen en publieke waarden van het geldende (inmiddels derde) pakket van Europese 

richtlijnen en verordeningen zijn de verzekering van de betaalbaarheid, leveringszekerheid, 

veiligheid en de duurzaamheid van de energievoorziening voor de energiegebruikers.36 De hoop 

van de Europese wetgever was namelijk dat door de bevordering van de mededinging en de 

keuzevrijheid bij de consumenten de efficiëntie van de energiebedrijven zou verbeteren, hetgeen 

zou moeten worden vertaald in een kwalitatief betere dienstverlening tegen meer betaalbare 

energieprijzen.37 De energieconsument wordt daarmee gezien als een aanjager van concurrentie. 

Gaandeweg zijn de Europese energierichtlijnen en de daaropvolgende richtlijnen, zoals de 

                                                      
34 “A”, “B”, “C”, “X”, “P”, “Q” en “R” correspondeert met classificering “A”, “B”, “C”, “X”, “P”, “Q” en “R” van de 

algemene methodologie (Zie methodologie). 
35 S.A.C.M. Lavrijssen & L. Hancher, ‘Nieuwe ontwikkelingen in het toezicht op de energiesector; scherpere regulering 

voor verdergaande liberalisering’, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 2002-3, p. 33-40, L. Hancher & 

S.A.C.M. Lavrijssen, ‘Geleidelijk op weg naar een geliberaliseerde elektriciteitsmarkt’, SEW 2000-2, p. 42-55 en L. 

Hancher & S.A.C.M. Lavrijssen, ‘De Eerste Gaswet, bestaande structuren in een nieuw jasje’, SEW 2000-6, p. 230-

246. 
36 Zie mededeling van de Europese Commissie, Een kaderstrategie voor een schokbestendige energie-unie met een 

toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering, COM/2015/080 final.   Zie voor een uitgebreide uitleg van de 

concepten betaalbaarheid, duurzaamheid en leveringszekerheid: S.A.C.M. Lavrijssen & I. Bordei, ‘Regulating and 

Supervising of Wholesale Energy Markets. What’s in it for the Consumers?’, Oil, Gas & Energy Law Intelligence,  

2012, p. 1 – 26. 
37Lavrijssen 2012, p. 8. 



Richtlijn duurzame energie38 en de Energie-efficiëntie richtlijn39, ook meer eisen gaan stellen op 

het gebied van milieu- en klimaatbeleid. Zo bevatten het derde pakket van Europese 

energiewetgeving en de Energie-efficiëntie richtlijn de gedachte dat de consument moet worden 

gestimuleerd om efficiënter met zijn energieverbruik om te gaan.40 Aldus wordt aangenomen door 

de Europese wetgever dat de consument niet alleen een aanjager van concurrentie is, maar ook 

een actieve rol speelt bij de vermindering van de CO2-uitstoot en de realisatie van de milieu- en 

klimaatdoelstellingen van het Europese energiebeleid. Echter, onderzoek laat zien dat een 

aanzienlijk deel van de huishoudelijke consumenten de rol van de aanjager van concurrentie en 

van energiebewuste consument lang niet altijd vervult.41  

De wettelijke liberalisering van de Europese energiemarkt is tot op heden in drie fasen verlopen. 

De geleidelijke opening van de energiemarkt van de Lidstaten van de EU begon met de 

inwerkingtreding van het eerste Europese energiepakket. Deze wetgeving gaf in eerste instantie 

alleen zakelijke verbruikers het recht om hun eigen energieleverancier te kiezen.42 In 2003 werden 

de eerste elektriciteits- en gasrichtlijnen vervangen door het tweede pakket van Europese 

energierichtlijnen en Verordeningen, die de regulering van de Europese energiemarkt verder 

harmoniseerden.43 Dit tweede pakket was erop gericht een competitieve markt tot stand te 

brengen, waarin alle consumenten, inclusief huishoudens, vanaf juli 2007 hun eigen 

energieleverancier konden kiezen.44 Echter, het tweede pakket schoot tekort in de 

totstandbrenging van een concurrerende markt en de bescherming van de belangen van de 

energieconsument. De wetgeving werd namelijk uiteenlopend geïmplementeerd in de 

verschillende Lidstaten en de wetgeving ging niet ver genoeg om een level playing field voor alle 

energieleveringsbedrijven tot stand te brengen.45 Daarom werd een derde pakket van Europese 

energierichtlijnen en verordeningen aangenomen.46 Deze wetgeving bevat onder meer strengere 

regels ten aanzien van de ontvlechting van de energienetwerken van de leverings- en 

productiebedrijven. Een fysiek kenmerk van de energiemarkt is dat de noodzakelijke 

infrastructuur voor het transport van elektriciteit via de transmissie- en distributiesystemen 

doorgaans een natuurlijk monopolie is. Dat wil zeggen dat er zowel in fysiek alsook in 

economisch opzicht, vanwege de hoge kosten, maar ruimte is voor één energienetwerk in een 

                                                      
38 Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van 

energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 

2003/30/EG, Pb 2009 L 140/16. 
39 Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, 

tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 

2006/32/EG, PbEG 2012 L 315, 14.11.2012, p. 1–56.  
40 Zie bijv. overwegingen 6 en 50 van Richtlijn 2009/72/EG. Zie ook overweging 47 van Richtlijn 2009/73/EG. 
41 Communication from the Commission, Delivering a New Deal for Energy Consumers, COM (2015) 339 final.  
42 Richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 December 1996 betreffende gemeenschappelijke 

regels voor de interne markt voor elektriciteit, PbEG 1997 L 27-20; Richtlijn 98/30/EC van 22 Juni 1998 betreffende 

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas, PbEG 1998 L 204/1. Zie C. Jones, EU energy law, Vol. 

I, 2010, p. 2-3.  
43 Richtlijn 2003/54/EG van juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt in elektriciteit en 

houdende intrekking van Richtlijn 96/92/EC, PbEG 2003 L 176/37; Richtlijn 2003/55/EG van juni 2003 betreffende 

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van Richtlijn 98/30/EG, [2003] 

OJ L 176/57. 
44 Jones, EU Energy law, Vol. I, 2010, p. 3. 
45 S. Pront-van Bommel, “Het derde Energiepakket”, Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2010-11, p. 455–

467, p. 458-459, Communication from the Commission,  on Prospects for the internal gas and electricity market, 

COM(2006)841 final. Zie Jones, EU Energy Law, Vol. I, 2010, pp. 3-8.  
46 Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke 

regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG, PbEU 2009, L 211/56; 

Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels 

voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG, PbEU 2009, L 211/94; Verordening 

715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot 

aardgastransmissienetten en tot intrekking van Verordening 1775/2005, PbEU 2009, L 211/36; Verordening 714/2009 

van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende voorwaarden voor toegang tot het net voor 

grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van Verordening 1228/2003, PbEU 2009, L 211/15 en 

Verordening 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot oprichting van een Agentschap 

voor de samenwerking tussen energieregulators, PbEU 2009, L 211/1. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/AUTO/?uri=celex:32009L0028


bepaald gebied. Een cruciaal onderdeel van de liberalisering van de markt is daarom de (juridische 

of economische) ontvlechting van de energienetwerken van de productie- en leveringsactiviteiten. 

Hiermee wordt bewerkstelligd dat nieuwe markttoetreders non-discriminatoire toegang kunnen 

krijgen tot de energienetwerken, teneinde energie te leveren aan de eindgebruikers. 

Onafhankelijke autoriteiten moeten toezien of de toegang tot de netwerken eerlijk verloopt. Zij 

hebben de bevoegdheid vast te stellen tegen welke tarieven en voorwaarden de netbeheerders 

toegang tot hun netwerk moeten verlenen. Het derde pakket bevat ook strengere eisen ten aanzien 

van de onafhankelijkheid van de toezichthouders, verdergaande eisen ten aanzien van de 

bevoegdheden van de toezichthoudende autoriteiten en striktere transparantie-eisen voor 

bedrijven op de groothandelsmarkten.47 Daarnaast is de meer informele samenwerking tussen de 

nationale marktautoriteiten versterkt en geïnstitutionaliseerd door de oprichting van een Europees 

agentschap, namelijk het Agency for the Cooperation of Energy Regulators.48  

Inmiddels is de vierde fase van de liberalisering en integratie van de energiemarkt aangebroken 

waarin de Europese Commissie alle lidstaten, belanghebbende marktpartijen en burgers heeft 

geraadpleegd over een nieuw marktmodel en nieuwe governance structuren in de energiesector, 

die gepaard gaan met de energietransitie in de EU. De resultaten van de raadplegingen hebben 

geleid tot voorstellen voor wijzigingen in de Europese wet- en regelgeving die zijn neergelegd in 

het Clean Energy Package.49 Volgens de Europese Commissie is het huidige marktmodel 

gedateerd. De Commissie overweegt: 

“The existing market concept dates from an era in which large-scale, centralized power plants, 

largely fuelled by fossil fuels, had the key aim of supplying every home and business in a limited 

area –typically a Member State- with as much electricity as they wanted, and in which consumers 

–households, business and industry, were perceived as passive. Today, the move towards 

decentralized generation increases the number of involved players and changes the existing 

market roles”. (….)50 

Naar de mening van de Commissie moeten de energiemarkt en de wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen ervan aanpassen aan een nieuwe realiteit. Rollen en 

verantwoordelijkheden in het nieuwe marktontwerp van een slim en duurzaam energiesysteem 

moeten transparant worden gemaakt, lokale energiegemeenschappen moeten een rol krijgen in 

juridische kaders, nieuwe marktpartijen moeten voldoende ruimte krijgen om te opereren en 

energiebedrijven moeten nieuwe contracten opstellen met consumenten / prosumenten die energie 

voor zichzelf willen opwekken en flexibel aan het netwerk willen leveren. 51 Variabele elektriciteit 

die is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen vanuit lokale energievoorzieningen zal in de 

toekomst een steeds grotere rol spelen in de productiemix. Door de volatiele en minder 

voorspelbare aard van elektriciteit die voortvloeit uit hernieuwbare energiebronnen, zijn de korte-

termijn-elektriciteitsmarkten, die handel over de grenzen mogelijk maken, een belangrijke sleutel 

voor een succesvolle integratie van hernieuwbare energie in de markt.52 

 

                                                      
47 Pront-van Bommel 2010, p. 458-459. Communication from the Commission on prospects for the internal gas and 

electricity market COM(2006) 841 final. 
48 S.A.C.M. Lavrijssen & I.E. Bordei, ‘Regulating and Supervising of Wholesale Energy Markets. What's in it for the 

Consumers?’, Oil, Gas & Energy Law Intelligence,.   
49 Communication from the Commission, Launching the Public Consultation Process on a New Energy Market Design, 

COM (2015) 340 final. Commission, ‘Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, 

the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European investment bank, ‘A 

clean energy for all Europeans ’,COM (2016) 860 final. pp. 3. 
50Europese Commissie 2015, Ibid, p. 3.  
51 Commission, ‘Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Launching the public consultation process on a 

new energy market design’ COM (2015) 340 final and Commission (n Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.) supra.   
52 Ibid, pp. 4.  



In tegenstelling tot de gas- en elektriciteitsmarkt, is de warmtemarkt nauwelijks gereguleerd op 

Europees niveau.53 Warmte wordt nog niet over lange afstanden getransporteerd, waardoor de 

markten vaak lokaal/regionaal zijn.54 Daardoor bestaat geen gelijksoortige richtlijn en/of 

verordening voor warmte, waardoor de lidstaten, met inachtneming van de interne markt 

bepalingen en de Europese mededingingsregels, de ruimte hebben om eigen beleid te vormen in 

de warmtemarkt.55 Desalniettemin heeft warmte in het kader van de energietransitie wel degelijk 

een grote rol te vervullen.56 Het hergebruik van warmte als restproduct van de 

elektriciteitsproductie of industriële activiteiten kan ertoe bijdragen dat minder conventionele 

energie hoeft te worden opgewekt. Het gebruik van restwarmte voor de verwarming van 

woonwijken en bedrijfsterreinen draagt daarmee bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot en 

de realisatie van de Europese milieu- en klimaatdoelstellingen.57 Deze milieuaspecten verklaren 

waarom de huidige Europese energie-efficiëntie richtlijn nieuwe elektriciteitscentrales (of 

centrales die ingrijpend worden gerenoveerd) in principe –bij het positief uitvallen van een 

kosten-baten analyse- verplicht tot het hergebruik van restwarmte ten behoeve van 

eindgebruikers.58 

 

Het Nederlandse Energiebeleid 

 

De Gas- en Elektriciteitswet zijn aangenomen en aangepast ter implementatie van de 

verschillende pakketten van Europese energierichtlijnen en verordeningen. De Elektriciteitswet 

en de Gaswet zijn sinds hun inwerkingtreding regelmatig gewijzigd.59  De Warmtewet is niet ter 

uitvoering van Europese richtlijnen aangenomen. De Warmtewet heeft nauwelijks bepalingen die 

overeenkomen met bepalingen in de Gas- en Elektriciteitswet wat wellicht verklaard kan worden 

door het ontbreken van bovenliggende Europese regels. 

 

Europese energierichtlijnen en verordeningen bieden veel beleidsruimte aan de Lidstaten om de 

Europese bepalingen op de vijf voor dit onderzoek relevante onderwerpen verder uit te werken.  

 

De besproken richtlijnen bevatten veelal bepalingen van minimum harmonisatie. Nederland is 

dus vrij om in bepaalde gevallen verdergaande juridische eisen te stellen dan de bepalingen van 

de richtlijnen. Nederland heeft dit gerealiseerd door bijvoorbeeld strengere ontvlechtingseisen te 

stellen aan de Nederlandse regionale netbeheerders. Zo gaan de Europese ontvlechtingseisen voor 

de distributiebedrijven minder ver dan voor de transmissiesystemen en eisen zij enkel juridische 

en administratieve ontvlechting van de distributienetwerkbeheerders. De Nederlandse wetgever 

heeft evenwel bepaald dat de beheerders van regionale netten netten aan dezelfde 

ontvlechtingseisen moeten voldoen als de beheerders van landelijke netten en dus ook 

economisch moeten worden ontvlochten.60 Na jarenlang procederen bij nationale en Europese 

rechters heeft de Hoge Raad in 2015 geoordeeld, dat het groepsverbod voor de 

distributiebedrijven, inhoudende dat de netwerkbedrijven geen deel uitmaken van een groep 

                                                      
53 “Communication on an EU strategy for Heating and Cooling-the contribution from heating and cooling to releasing 

the EU’s energy and climate objectives” COM (ENER) C3 juli 2015. 
54  M. G. Fernandez, C.R.Lacan, e.a. “Efficient District Heating And Cooling Systems In The EU-Case Studies 

Analysis, Replicable Key Success Factors And Potential Policy Implications” 2016, Luxembourg: Publications Office 

Of The European Union, p. 136.  
55 Europese Commissie, An Energy Policy For Consumers, Commission Staff Working Papers, EC (2010) 1407. 
56 Europese Commissie, EU Energy Markets in 2014, EU Commission SWD 2014, 310.  
57 Zie S. Lavrijssen en A. Huygen, De warmteconsument in de kou, Een juridische en economische analyse van de 

positie van de warmteconsument, SEW 2013, pp. 248-268. 
58 Zie overweging 35 en artikel 14, lid 4 t/m 7 van Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en 

houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG, PbEU 2012, L 315/1. 
59 Kamerstukken II 2010/11, 32 814, 3, Memorie van Toelichting Gas- en Elektriciteitswet. 
60 De splitsing is geregeld in de Wet Onafhankelijk Netbeheer. Het Europees recht staat verticale integratie m.b.t. 

distributiesystemen nog steeds toe. Er zijn minder vergaande ontvlechtingseisen gesteld dan bij transmissienetwerken. 

Zie artikel 26 van Richtlijn 2009/72/EG en artikel 26, eerste lid, van Richtlijn 2009/73/EG. 



ondernemingen waartoe ook bedrijven behoren die in Nederland energie produceren, leveren of 

daarin handelen, niet in strijd is met het EU recht.61   

 

 

Het toezicht op de naleving van de energiewetgeving en de regulering van de markt is opgedragen 

aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM).62 Als gevolg van het Europees recht zijn de 

discretionaire (regulerende) bevoegdheden van de ACM – onder meer voor het vaststellen van de 

tarieven en voorwaarden voor de toegang tot de energiesystemen– sterk uitgebreid. 63 De 

toezichthoudende autoriteit heeft ruime discretionaire bevoegdheden en kan op grond daarvan bij 

het vaststellen van algemene regels of bij het nemen van een besluit verschillende belangen tegen 

elkaar afwegen om tot een oordeel te komen. Tegelijkertijd gelden strikte Europese 

onafhankelijkheidsvereisten voor nationale toezichthoudende autoriteiten. Zij dienen niet alleen 

onafhankelijk te zijn van marktpartijen, maar moeten ook in bepaalde mate op afstand van de 

politiek functioneren (het parlement en de Minister van Economische Zaken). Dit betekent dat de 

Minister wel algemene beleidsregels mag opstellen die de nationale toezichthouder moet volgen, 

maar geen instructies mag geven die betrekking hebben op een specifieke zaak. Deze strikte 

onafhankelijkheidseisen hebben tot doel een onpartijdige en transparante regulering door de 

toezichthoudende autoriteit te waarborgen. Dit is in het bijzonder van belang in sectoren die van 

oudsher sterk zijn verweven met de overheid,  zoals in de energiesector. De Nederlandse Staat 

houdt bijvoorbeeld 100% van de aandelen van TenneT (de beheerder van het 

elektriciteitshoogspanningsnet) en van Gas Transport Services (het gastransmissienet). Zeven 

regionale distributiebeheerders zijn aangewezen en zij zijn in handen van de gemeenten en 

provincies.64 

 

 

Waardeketen 

 

De waardeketen omschrijft het gehele traject dat wordt doorlopen van productie van energie tot 

de handel,  levering en uiteindelijk het verbruik van energie.65 De waardeketen omschrijft welke 

spelers een rol hebben bij de verschillende stappen die op de energiemarkt van toepassing zijn. 

Bij het maken van de juridische vergelijking is van belang dat de regels worden vergeleken die 

op dezelfde onderdelen van de waarde keten betrekking hebben, zoals productie, transmissie, 

handel en opslag, levering en verbruik.  

Zoals uit paragraaf 3 zal blijken, is de waardeketen  door de wet opgesplitst met wettelijke 

grenzen tussen de verschillende spelers als het gaat om gas en elektriciteit. Aangezien de markt 

van warmte niet is geliberaliseerd, zijn de spelers niet sterk gescheiden. Bij de overgang naar 

een andere schakel in de warmteketen is hetzelfde geïntegreerde bedrijf actief, dat een andere 

taak/rol vervult. Op de warmtemarkt zijn de meeste bedrijven verticaal geïntegreerd (productie, 

distributie en leveron.66 Door de ontvlechtingseisen in de Gas- en Elektriciteitswet, kan deze 

situatie zich niet voordoen op de gas- en elektriciteitsmarkt.  

 

                                                      
61 HR 26 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1727 (Staat t. Essent). De Hoge Raad gaf daarbij uitvoering aan het prejudiciële 

arrest van het Hof van Justitie 22 oktober 2013, C-105/12 t/m C-107/12, ECLI:EU:C:2013:677, NJ 2014/21.  
62 In Engelse literatuur wordt gesproken van National Regulatory Authorities, afgekort NRAs. 
63 Zie artikel 37 eerste lid en vierde lid, van Richtlijn 2009/72/EG en artikel 41, eerste lid, en vierde lid van Richtlijn 

2009/73/EG. Zie ook L. Hancher & P. Larouche, 'The coming age of EU regulation of network industries and services 

of general economic interest', in:  P.Craig en G. de Burca (red.), The evolution of EU law, 2nd ed. Oxford, Oxford 

University Press, 2011, p. 743-782. 
64 Indirect beheer omdat de gemeenten en provincies enig aandeelhouder zijn. Zie artikel 93 Elektriciteitswet en artikel 

85 Gaswet.  
65 D. F. Kamann, Inkoop binnen de Waardeketen, Business Strategy Course Universiteit Groningen, (2001) 

<http://www.bdk.rug.nl/medewerkers/d.j.f.kamann/presentaties/aog200401.pdf>. 
66 S. Lavrijssen & A. Huygen, ‘De Warmteconsument In de Kou: Een Juridische En Economische Analyse Van De 

Positie Van De Warmteconsument” SEW 2013, p. 248-268.  

http://www.bdk.rug.nl/medewerkers/d.j.f.kamann/presentaties/aog200401.pdf


 
Grafiek 1. De Waardeketen67 

 

 

Paragraaf III: Vergelijkende analyse 

 

3.a Doelstellingen 

 

Een integrale energiewet verreist dat de overkoepelende doelstellingen gelijk zijn omdat de 

doelstellingen van de wet een belangrijke rol spelen bij de interpretatie en toepassing van een wet.  

Er zijn nuanceverschillen tussen de doelstellingen van de Europese en nationale 

rechtsinstrumenten; en deze verschillen ontstaan op verschillende niveaus. Ten eerste verschillen 

de doelstellingen van de Europese verordeningen van elkaar. Zo spreekt de Europese 

Gasverordening over het bereiken van non-discriminatoire toegang tot het net, terwijl de 

Elektriciteitsverordening zich richt op het faciliteren van de interne energiemarkt.68 De 

Gasrichtlijnen en de Elektriciteitsrichtlijn richten zich beiden op het functioneren van de 

energiemarkt. De Elektriciteitsrichtlijn noemt daarentegen ook consumentenbescherming als 

doel, terwijl deze vermelding bij de Gasrichtlijn ontbreekt.69 Warmte wordt op Europees niveau 

niet gereguleerd.  

 

Verder bestaan verschillen tussen de Europese doelstellingen en de doelstellingen van de 

Nederlandse wetten. Zo wordt de energietransitie niet nadrukkelijk genoemd in de doelstellingen 

van de Europese richtlijnen en verordeningen van het derde energiepakket. Dit komt doordat deze 

rechtsinstrumenten zijn aangenomen op basis van de interne markt bevoegdheidsgrondslag.70 De 

Nederlandse wetten leggen in hun doelstellingen hier wel expliciet de nadruk op. Een groot 

probleem is dit daarentegen niet, aangezien het belang van de energietransitie inmiddels is 

vastgelegd in het centrale artikel 194 VWEU. Dit artikel bevat de bevoegdheidsgrondslag voor 

de EU om maatregelen op het gebied van energie te treffen. Het voorgestelde nieuwe pakket van 

maatregelen van de EU- genaamd Clean Energy Package- is wel gebaseerd op artikel 194 

VWEU. De doelstellingen verwijzen uitdrukkelijk naar de energietransitie en naar het doel om 

het energiesysteem te decarboniseren71.  

 

Hoewel dus verschillen bestaan tussen de Europese en nationale doelstellingen van de 

verschillende rechtsinstrumenten, lijkt de impact hiervan niet groot te zijn. Het Europese beleid 

heeft het Nederlandse beleid dan ook sterk beïnvloed. In artikel 194 VWEU hebben de Europese 

                                                      
67 Cursusmap basiscursus Elektriciteit en Gas, De Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW), 2017. 
68 Artikel 1 Verordening 714/2009/EG, en artikel 1 Verordening 715/2009/EG.  
69 Artikel 1 Richtlijn 73/2009/EG en artikel 1 Richtlijn 72/2009/EG. 
70 Artikel 95 EG-Verdrag (oud). 
71 Zie bijvoorbeeld artikel 1 van een voorstel tot wijziging van Richtlijn 2009/72/EG. 



Lidstaten vastgelegd dat het Europese energiebeleid ingekaderd wordt door de overkoepelende 

doelstellingen van het waarborgen van de werking van de markt, de continuering van de levering 

van energie te waarborgen, energie-efficiënte te garanderen, duurzame energie te stimuleren en 

de interconnectie tussen de energienetwerken te bevorderen. Het Nederlands beleid is uiteengezet 

in drie centrale pijlers: het bevorderen van prijsstabiliteit, creëren van leveringszekerheid en het 

stimuleren van de energietransitie.72  Deze doelstellingen van het Nederlandse energiebeleid zijn 

verenigbaar met die van het Europese energiebeleid. 

   

In de considerans van de Gas-, Elektriciteits- en Warmtewet worden deze centrale beleidsdoelen 

geconcretiseerd voor de specifieke wetten. Hieruit blijkt dat de energievoorziening op de 

verschillende markten betrouwbaar, duurzaam, milieu-hygiënisch verantwoord en doelmatig 

moet zijn. De pijlers worden hier dus ingevuld en vertaald naar deze oriëntatiepunten voor de 

energievoorziening. Deze punten zijn echter ‘slechts’ essentiële overwegingen bij het behalen van 

het hoofddoel van de wet. Bij de Gaswet is het hoofddoel namelijk het verruimen van de levering, 

handel en transportmogelijkheden. Kort samengevat wordt de werking van de markt als kern 

gezien van de Gaswet. In de Elektriciteitswet 1998 wordt als hoofddoel het stimuleren van 

levering, handel, transport en productie van elektriciteit aangewezen. Door de toevoeging van 

productie is dit dus een verruiming ten opzichte van de Gaswet. De gaswinning wordt door een 

separate wet, de Mijnbouwwet, geregeld. De Warmtewet geeft als hoofddoel aan dat de 

kleinverbruiker moet worden beschermd. Dit betekent dat de oriëntatiepunten voor de 

warmtevoorziening slechts betrekking hebben op de kleinverbruikersmarkt. Daardoor is de 

reikwijdte van de Warmtewet veel beperkter.  

 

Conclusie 

 

De overkoepelende doelstellingen van de wet zijn van enorm belang, aangezien zij de inhoud en 

uiteindelijke de interpretatie van de wet bepalen. Het faciliteren van de energietransitie en het 

bevorderen van een duurzame energievoorziening hebben zowel in het Europese beleid als het 

nationale beleid een steeds belangrijke rol gekregen, naast de doelstellingen van het bevorderen 

van de marktwerking en de leveringszekerheid. Hoewel de Gaswet en de Elektriciteitswet hier 

nuanceverschillen laten zien, hoeft dit niet te leiden tot belemmeringen voor juridische integratie 

van de wetten, met dien verstande dat de winning van gas onder de Mijnbouwwet valt. Het feit 

dat op het niveau van de doelstellingen al sterke verschillen te zien zijn tussen de Warmtewet 

enerzijds en de Elektriciteits- en Gaswet anderzijds, leidt mogelijk wel tot problemen voor 

integratie. De Warmtewet heeft als doelstelling de bescherming van de warmteconsument en richt 

zich op regulering van de kleinverbruikersmarkt. De wet heeft (momenteel) daarom dus een 

minder vergaande strekking dan de Elektriciteitswet en de Gaswet. Vrije leverancierskeuzen en  

(internationale) handel van warmte (zover dat in de toekomst misschien mogelijk wordt) is niet 

in de wet geregeld, en dit leidt dus tot problemen voor integratie.73  

 

3.b Begrippen 

 

 De wettelijke begripsomschrijving van belangrijke juridische definities uit de verschillende 

wetten leidt al snel tot verschillen, waardoor het vergelijken van de begrippen een andere aanpak 

vereist. De algemene begripsomschrijving kan namelijk verschillen, of de wet kan verder 

differentiëren in de wet bij een bepaald begrip, hetgeen ook leidt tot structurele verschillen. Zo 

zijn op twee niveaus de kernbegrippen met elkaar vergeleken. Ten eerste is de wettelijke 

begripsomschrijving vergeleken. Uit de resultaten blijkt namelijk dat 67% van de kernbegrippen 

                                                      
72 Ministerie van Economische Zaken, Energierapport 2011, (Energierapport van het Ministerie van Economische 

Zaken),  p. 2.  
73 De Minister van Economische Zaken heeft aangekondigd dat de Warmtewet zal worden aangepast. Een uitbreiding 

van de Warmtewet is voorzien. Deze uitbreiding zal voornamelijk zien op de ordening van de markt. In aanvulling op 

de consumentenbescherming (op basis van een maximum prijsstelling) worden hierin zaken vastgelegd rond 

onafhankelijk netbeheer, derdentoegang en verduurzaming. Minister van Economische Zaken, Wetgevingsagenda en 

energietransitie, brief van 11 December 2017, met kenmerk DGETM-EI, 17192414. 



uit de drie wetten een overeenkomende omschrijving heeft.74 Begripsomschrijvingen zoals 

leverancier, handelaar en producent wijken niet veel af van het gebruik van de term in het 

dagelijks spraakgebruik. Dat een leverancier “een organisatorische eenheid [is] die zich bezig 

houdt met het leveren van gas [ofwel] elektriciteit” levert op die manier dan ook niet veel 

problemen tot juridische integratie op.75 

 

Toch bestaan wel degelijk verschillen bij de overige kernbegrippen waarbij ofwel de wet een 

compleet ander begrip gebruikt ofwel de wetgever gebruik heeft gemaakt van een andere 

equivalente term. Een voorbeeld hiervan is het begrip verbruiker in de Warmtewet, terwijl het 

begrip afnemer wordt gebruikt in de Elektriciteits- en Gaswet. Dit leidt tot problemen bij 

integratie, aangezien de Warmtewet alleen kleinverbruikers onder de begripsomschrijving laat 

vallen, en afnemer een breder bereik heeft.76 Er zijn aldus barrières tot integratie wanneer het niet 

duidelijk is wat de strekking van de gebruikte term afnemer danwel verbruiker is bij een 

geïntegreerde wet. Soortgelijke problemen ontstaan wanneer een term wordt gebruikt die niet in 

een andere wet voorkomt. Zo maakt de Gaswet gebruik van de overkoepelende term gasbedrijf.77 

De wetgever koos ervoor om, bijvoorbeeld, de eis tot separate boekhouding in de Gaswet aan 

gasbedrijven te stellen 78 De eisen van de Gaswet zijn dus ruimer dan die van de Elektriciteitswet 

die slechts naar een netbeheerder refereert bij het stellen van eisen inzake een afzonderlijke 

boekhouding.79 Hierdoor ontstaat de situatie dat bij vergelijkbare bepalingen uit de Gas- en 

Elektriciteitswet een verschil wordt gecreëerd doordat de definitie van het rechtssubject waarop 

de wettelijke bepalingen van toepassing zijn een verdergaande strekking heeft in de Gaswet dan 

in de Elektriciteitswet. Directe integratie is hierdoor niet mogelijk, ondanks dat een bepaling voor 

het overige gedeelte gelijk is.80  

 

Naast de wettelijke begripsomschrijving differentiëren de Gas-, Elektriciteits- en Warmtewet 

tussen de kernbegrippen door een structureel verschil te maken bij een bepaald begrip. Het begrip 

netbeheerder wordt vermeld bij de begripsomschrijvingen. Vervolgens wordt er in bijvoorbeeld 

de Elektriciteitswet onderscheid gemaakt tussen ‘een netbeheerder niet zijnde de netbeheerder 

van het landelijk hoogspanningsnet’ en ‘een netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet’.81 

In de Gaswet wordt een soortgelijke niet zijnde zinsconstructie gebruikt. 82 Voor de netbeheerder 

niet zijnde de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet gelden vervolgens andere eisen dan 

voor de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Was dit onderzoek beperkt tot de 

wettelijke begripsomschrijvingen, dan kwam dit structureel onderscheid tussen de netbeheerder 

van het distributienet enerzijds en de netbeheerder van het transmissienet anderzijds niet duidelijk 

naar voren. Naast de differentiaties bij het begrip netbeheerder, is het mogelijk dat de 

energiewetten ook andere structurele differentiaties maken buiten de wettelijke 

begripsomschrijvingen, hetgeen leidt tot problemen voor integratie. Dit probleem is bijvoorbeeld 

te zien bij de term productie-installatie. De Elektriciteitswet wijdt hier veel verder uit door een 

onderscheid te maken tussen productie-installaties gebruik makend van windenergie, duurzame 

installaties, installaties die restwarmte gebruiken en niet-duurzame installaties.83 De Gaswet 

differentieert enkel tussen duurzame en niet-duurzame installaties.84 De Warmtewet maakt geen 

                                                      
74 Volledige lijst van kernbegrippen (met wettelijke omschrijving) luidt als volgende: producent, productie-installatie, 

netwerk en/of netten, inclusief landelijke netten, aansluiting, systeembeheerders, handelaar, leverancier, 

verbruiker/gebruiker.  
75 Artikel 1 sub ah Gaswet en artikel 1 sub f Elektriciteitswet.  
76 Warmtewet definieert een verbruiker, aldus artikel 1 sub 9 als een persoon die warmte afneemt van een warmtenet 

en een aansluiting heeft van maximaal 100 kilowatt. Afnemer wordt gedefinieerd als een ieder met een aansluiting op 

een net in zowel de Gaswet en de Elektriciteitswet, en heeft dus een ruimere strekking.  
77 Artikel 1 sub j Gaswet. 
78 Artikel 32 lid 4 Gaswet. 
79 Artikel 43 lid 3 Elektriciteitswet. 
80 Kijk bijvoorbeeld naar artikel 32, lid 4 Gaswet en artikel 43 lid 3 Elektriciteitswet.  
81 Zie bijvoorbeeld artikel 11 lid 2 Elektriciteitswet. 
82 Zie bijvoorbeeld artikel 39 f lid 2 Gaswet. 
83 Zie bijvoorbeeld artikel 9b lid 1 Elektriciteitswet. 
84 Zie bijvoorbeeld artikel 1i Gaswet. 



structurele verschillen door enkel de term productie-installatie te gebruiken. Het gevolg is een 

barrière tot integratie die in eerste instantie misschien niet zo evident is, maar wel tot een 

wezenlijk verschil tussen de drie wetten leidt. Deze problematiek is in dit onderzoek op 

pragmatische wijze benaderd door de structuur die de wetten bij deze termen gebruiken visueel 

weer te geven in bijlage II.85 Met behulp van grafieken is in beeld gebracht hoe deze structurele 

verschillen zich uiten, en daarmee barrières tot integratie zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
85 Zie Bijlage II waarin alle kernbegrippen waarbij de wet een structureel onderscheid maakt zijn vormgegeven. Dit 

betreft productie-installatie, netbeheerder en afnemer.  



 

 

 

 

 

 

3.c. Taken en rollen spelers 

 

De spelers die actief zijn op de energiemarkt kunnen in de meeste gevallen opereren op de 

energiemarkt doordat uitdrukkelijk toestemming is verleend om een bepaalde wettelijk 

omschreven rol te kunnen vervullen. Zo moeten netbeheerders door de Minister van Economische 

Zaken worden aangewezen, zijn de energiebeurzen via wettelijke regeling ingesteld, en zijn 

leveranciers die leveren aan kleinverbruikers gebonden aan een vergunningplicht.86 De wet maakt 

dus duidelijk welke rol een bepaalde speler moet vervullen.  

 

Toch moet worden vermeld dat niet de rol van iedere speler verdere juridische regeling vereist. 

De reikwijdte van dit onderzoek brengt met zich dat de producent niet relevant is, aangezien er 

nauwelijks eisen worden gesteld aan de producent in de Gas-, Elektriciteits- en Warmtewet. 

Verder wordt de taakomschrijving van de handelaar vooral vormgegeven door de eisen van de 

handelsbeurzen. 87 De eisen die uit de onderzochte wetten voortvloeien zijn slechts minimaal, 

bijvoorbeeld verplichtingen rondom de informatieverzameling, of zijn gelijkgesteld aan de eisen 

die ook al aan de producent of de leverancier worden gesteld (zoals bij artikel 66l lid 2 Gaswet). 

Een verdere vergelijking is hier dus niet nodig. Zowel de toezichthouders (de ACM en Minister 

van Economische Zaken) als de netbeheerders worden in andere paragrafen reeds uitgebreid 

behandeld, en behoeven om herhaling te voorkomen geen extra vermelding. Wat voor dit 

onderzoek dus nog van belang is, zijn de eisen die worden gesteld aan de leveranciers in de Gas-

, Elektriciteits- en Warmtewet.  

 

 Algemene resultaten: de leverancier 

 

Uit onze resultaten blijkt dat de bepalingen met betrekking tot de leverancier grotendeels 

verschillen. Slechts 28 % van de onderzochte bepalingen zijn helemaal gelijkwaardig. Dit betreft 

bijvoorbeeld de regeling rondom het verkrijgen van de leveranciersvergunning die met dezelfde 

bewoordingen wordt omschreven.88 Bepalingen die niet dezelfde bewoordingen gebruiken, maar 

de facto hetzelfde resultaat beogen komen niet voor. Verder bevat 13 % van de bepalingen een 

gedeelde minimumnorm.  De wetten verschillen op dit punt bij de verdere uitwerking van een 

algemene standaard. Een voorbeeld hiervan ligt besloten in artikel 43 lid 2 van de Gaswet, artikel 

45a lid 2 van de Elektriciteitswet en artikel 9 lid 2 van de Warmtewet. In deze bepalingen wordt 

als minimumnorm gesteld dat de vergunningsplicht voor leveranciers kan worden uitgesloten 

voor enkele bij wet bepaalde situaties. In de Elektriciteitswet wordt de situatie dat een afnemer 

zelf of tezamen met anderen de risico van de productie-installatie op zich neemt uitgesloten van 

de vergunningplicht voor leveranciers.89 In de Gas- en Warmtewet komt deze 

uitzonderingsmogelijkheid niet voor.  

 

                                                      
86 De aanwijzing van netbeheerders wordt geregeld in artikel 2 Gaswet en artikel 10 Elektriciteitswet, het instellen van 

een beurs is geregeld in artikel 66b Gaswet en artikel 86e Elektriciteitswet. De vergunningplicht wordt geregeld in 

artikel 43 Gaswet, artikel 95a Elektriciteitswet en artikel 9 Warmtewet. Met kleinverbruikers wordt hier dus ook 

bedoeld de afnemers in de zin van artikel 43 lid 1 Gaswet, afnemers in de zin van artikel 95a Elektriciteitswet en 

verbruikers in de zin van artikel 1, onder g, van de Warmtewet.  
87 Artikel 66b Gaswet en artikel 86e Elektriciteitswet. 
88 Uit artikel 43 lid 1 van de gaswet, 95a lid 1 Elektriciteitswet en de begripsomschrijving van verbruiker in de 

Warmtewet blijkt dat de vergunningplicht voor leveranciers enkel voor de levering aan kleinverbruikers geldt. (Zie 28.) 

De bepalingen rondom het verkrijgen van de vergunning zijn hetzelfde; zie artikel 45 Gaswet, artikel 95d 

Elektriciteitswet en artikel 10 lid 1 en 2 Warmtewet.  
89 Artikel 95a lid 2 sub a Elektriciteitswet.  



Toch heeft 59% van de bepalingen geen directe vergelijkbare bepaling in de Gas-, Elektriciteits- 

en Warmtewet. Door het gebrek van een regeling inzake de netbeheerder in de Warmtewet, 

worden bijvoorbeeld veiligheidseisen gesteld aan de leverancier in de Warmtewet. Hierdoor wijkt 

de Warmtewet af van de overige wetten, omdat meer bepalingen worden gespendeerd aan de 

leverancier. Dit is opvallend, aangezien de Warmtewet over het algemeen veel minder bepalingen 

bevat per onderwerp.90    

 

 

Waarom zijn deze bepalingen verschillend? 

 

De meeste verschillen tussen de bepalingen zijn te herleiden tot het Nederlandse beleid (86%),  

omdat er op Europees niveau niets wordt geregeld inzake de levering van warmte. De Warmtewet 

bevat meer bepalingen over de leverancier en de taakomschrijving daarvan. Toch zijn er ook 

verschillen aanwezig die hun oorsprong vinden in de technologische verschillen tussen gas, 

elektriciteit en warmte. Een voorbeeld hiervan is dat de leverancier van warmte de boekhouding 

voor levering van koude en warmte moet scheiden.91 Dit betreft echter slechts 14 % van het totaal 

aantal verschillende bepalingen, en leidt tot een beperkte barrière tot integratie. 

 

 

 
 

Conclusie  

De levering van warmte wordt nauwelijks geregeld op Europees niveau. Dat er zulke grote 

verschillen bestaan voor de regeling van de leverancier, leidt nog niet meteen tot een barrière tot 

integratie, aangezien deze verschillen grotendeels voortvloeien uit het Nederlandse beleid.  

 

 

                                                      
90 Zie bijlage I tabel 3.  
91 Artikel 12a lid 1 Warmtewet. 
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3.d. Toegang tot de markt 

 

Het principe van TPA (Third Party access) staat centraal bij het verkrijgen van toegang tot het 

netwerk.92 Dit principe wordt in de Elektriciteitswet en Gaswet uitgewerkt door de 

netbeheerders te verplichten op verzoek van de producenten,  leveranciers en afnemers toegang 

(recht op aansluiting en het transport van elektriciteit) te verlenen tot het energienetwerk en zich 

te onthouden van oneerlijke bevoordeling van partijen bij het gebruik van de netten (non-

discriminatie beginsel). 93   Door het vastleggen van TPA wordt geborgd dat producenten en 

leveranciers toegang hebben tot de groothandels- en eindgebruikersmarkten.  

Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie hebben  de termen „toegang” tot het energienetwerk 

en „aansluiting” in de richtlijn verschillende betekenissen.  De term “toegang” houdt verband met 

de energievoorziening, met inbegrip van onder meer de kwaliteit, de regelmaat en de kosten van 

de dienst. Deze term wordt vaak ook gebruikt in de context van het waarborgen van niet-

discriminerende tarieven tot het energienetwerk.94  De term „aansluiting” wordt veeleer gebruikt 

in een technische context en duidt op de fysieke verbinding met het netwerk.95  

Ter uitwerking van het TPA beginsel,  worden de tarieven voor de diensten van de netbeheerders 

gereguleerd door de ACM om te garanderen dat er geen ongerechtvaardigd onderscheid kan 

worden gemaakt in de tarieven bij het verlenen van toegang tot het net (“zie eisen netbeheerders”). 

Ook zijn ontvlechtingseisen gesteld om ervoor te zorgen dat het economisch eigendom van 

netbeheerders niet (in)direct toch bij producenten en/of leveranciers komt te liggen. Door deze 

structurele ontvlechting wordt in beginsel gewaarborgd dat netbeheerders verbonden bedrijven 

niet bevoordelen ten opzichte van niet verbonden bedrijven.96   In dit onderdeel worden de 

                                                      
92 C. Growitsch en T. Wein, “Negotiated Third Party Access—An Industrial 

Organisation Perspective”, Eur J Law Econ (2005) 20, 165. 
93 Artikel 10, lid 6 en 14, lid 1 Gaswet en artikel 23 en 24 Elektriciteitswet. Zie ook: P. Söderholm en L. Wårell “Market 

Opening and Third Party Access In District Heating Networks” Elsevier 2011, 39,2, p742-742. Zie ook HvJEU, zaak 

C-239/07, Sabatauskas, ECLI:EU:C:2008:551, zie ro 42 . 
94 Zie ook HvJEU, zaak C-239/07, Sabatauskas, ECLI:EU:C:2008:551, zie ro. 40. 
95 Zie ook HvJEU, zaak C-239/07, Sabatauskas, ECLI:EU:C:2008:551, zie ro. 41. Zie ook HvJEU, zaak C-239/07, 

Sabatauskas, ECLI:EU:C:2008:551, zie ro 42 “ Zoals de advocaat-generaal heeft aangegeven in de punten 34 en 36 

van haar conclusie, volgt uit dit onderzoek van de bepalingen van de richtlijn dat toegang tot het netwerk moet 

worden begrepen als het recht om elektriciteitsnetten te gebruiken, en dat de aansluiting overeenkomt met de fysieke 

verbinding met het netwerk.”  
96 A. Kotlowski, “Third-Party Access Rights in the Energy Sector: A Competition Law Perspective.” Utilities Law 

Review, 2007,16, 3. 
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ontvlechtingseisen en het recht op toegang tot het net (in de zin van het recht op aansluiting en 

recht op gebruik van het net) vergeleken. Bij het onderwerp “eisen aan netbeheerders” wordt 

nader gekeken naar de regulering van de voorwaarden en tarieven voor netwerktoegang ter 

garantie van het recht op netwerktoegang in ruime zin. De regeling rondom het recht op 

aansluiting is  anders geregeld in de Gas-, Elektriciteits- en Warmtewet. Het recht op aansluiting 

is niet afzonderlijk geregeld voor de warmtegebruikers en de warmtebedrijven worden ook niet 

onderworpen aan eisen inzake de ontvlechting van het netbeheer van de productie en levering van 

warmte.  

3.d.i Toegang en ontvlechting 

 

Algemene resultaten 

 

Bij toegang tot het net zijn grote verschillen aanwezig, maar is er ook ruimte voor integratie. Uit 

onze resultaten blijkt dat slechts 64% van de bepalingen van de Gas- en Elektriciteitswet hetzelfde 

zijn. De regeling rondom de aansluiting voor een gesloten distributienetwerk kan hier als 

voorbeeld dienen.97 Verder is 4% van de bepalingen tussen de Gas- en Elektriciteitswet de facto 

hetzelfde. Dit is bijvoorbeeld het geval bij  artikel 3b lid 1 van de Gaswet en artikel 10a lid 1 van 

de Elektriciteitswet waarin wordt bepaald dat de netbeheerder beschikt over het economisch 

eigendom van zijn beheerde net. De Gaswet vermeldt hier ‘gastransportnet’ om aan te geven dat 

deze regeling niet geld voor opslag. De Elektriciteitswet heeft het hier enkel over het ‘net’, en 

wijkt dus in de bewoordingen af van de bepaling  van de Gaswet, maar bereikt de facto hetzelfde 

resultaat. 

 

Daarnaast bestaan verschillende situaties waar wel degelijk een algemene norm aanwezig is, 

maar de minimumnorm verder wordt ingevuld. In 14% van de bepalingen van de Gas- en 

Elektriciteitswet betreffende toegang tot het net is een dergelijke minimumnorm aanwezig. Dit 

is bijvoorbeeld het geval in artikel 32 Gaswet en artikel 43 Elektriciteitswet waar eisen worden 

gesteld aan de boekhouding van netbeheerders met betrekking tot aansluitingen, en die eis is 

stringenter in de Gaswet.  

 

Desalniettemin zijn er ook barrières voor integratie. Zo is 18 % van de onderzochte artikelen bij 

dit onderwerp totaal verschillend. Zo wordt er in de Gaswet bijvoorbeeld een uitzondering op de 

aansluitplicht voor afnemers gemaakt in artikel 12d, terwijl een dergelijke uitzondering niet in 

de Elektriciteitswet bestaat. 98Dit is een belangrijk verschil dat directe integratie van de 

Elektriciteits- en Gaswet blokkeert.  

 

Warmte wordt op een andere manier geregeld. Doordat  geen sprake is van een geliberaliseerde 

markt, voorziet de Warmtewet ook niet in een aansluitplicht. Daarentegen worden de verbruikers 

in de Warmtewet, net zoals de verbruikers in de Elektriciteitswet en Gaswet, wel extra beschermd, 

door bijvoorbeeld te eisen dat de leverancier al hetgeen redelijkerwijs in zijn vermogen ligt in het 

werk stelt om afsluiting dan wel onderbreking van de levering van warmte te voorkomen, of 

indien een onderbreking van de levering van warmte optreedt, deze zo snel mogelijk te verhelpen. 

Afsluiting in de periode oktober-april wordt in het bijzonder voorkomen. 99 

 

 

Waarom zijn deze bepalingen verschillend? 

                                                      
97 Artikel 2a Gaswet en Artikel 15 Elektriciteitswet.  
98 Dit artikel zal verder wijzigen door de Wet VET als gevolg van de aanname van het amendement Jetten cs (zie 

Kamerstukken II, 2017/2018, 34627, nr. 39).  
99 Artikel 4 Warmtewet. B Vergelijk artikel 95b, lid 8 Elektriciteitswet (artikel 44, lid 8 Gaswet). Bij ministeriële 

regeling worden regels gesteld over het beëindigen van de levering van elektriciteit aan een afnemer als bedoeld 

in artikel 95a, eerste lid, alsmede over preventieve maatregelen om de afsluiting van dergelijke afnemers zoveel 

mogelijk te voorkomen. Deze regels houden in ieder geval in dat een afnemer niet wordt afgesloten in de periode van 

1 oktober tot 1 april van enig jaar, behoudens in gevallen die in de regeling zijn aangegeven.  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/2016-07-01#Hoofdstuk8_Paragraaf1a_Artikel95a


 

Toegang tot het net wordt dus anders geregeld in de Gas- en Elektriciteitswet. Zo is namelijk van 

het totaal aantal verschillende bepalingen 12,5 % verschillend door technologische verschillen, 

of door de aard van gas en elektriciteit. Zo heeft de Gaswet in artikel 12b bepaald dat in de 

gebieden waar al een warmtenet wordt ontwikkeld, geen aansluitplicht geldt.100 

Verder is slechts 12,5 % van de verschillen te herleiden tot de wetgeving van de EU. Dit 

verschil is terug te zien in de hierboven besproken boekhoudeisen uit artikel 32 van de Gaswet 

en artikel 43 Elektriciteitswet. De overige verschillen (75%) zijn dus terug te leiden tot keuzes 

van de Nederlandse wetgever. Het (kleine woordelijke) verschil in de regeling rondom het 

eigendom van het net is hier een bijvoorbeeld.101 De grootste verschillen tussen de Warmtewet 

enerzijds en de Gas en Elektriciteitswet anderzijds zijn terug te leiden tot  Nederlands beleid, 

dat uitgaat van een niet geliberaliseerde warmtemarkt. 

 
 

 

Conclusie 

 

Om de toegang tot het net te garanderen voor de spelers op de huidige energiemarkt is gekozen 

voor strenge eisen die betrekking hebben op de aansluitplicht voor netbeheerders. In tegenstelling 

tot de aansluitplicht voor elektriciteit, bevat de aansluitplicht voor gas een uitzondering (artikel 

12b, lid 1 onder f Gaswet). In de toekomst zal de aansluitplicht voor gas verder veranderen omdat 

meer uitzonderingen worden gecreëerd. Er zal geen aansluitplicht gelden in geval van 

nieuwbouwprojecten. De Minister van Economische Zaken wil er naar toe werken dat gebruikers 

in de toekomst een techniek neutraal recht op warmte krijgen, waarbij sprake kan zijn van 

warmtelevering via  een (groen) gasnetwerk, een warmtenetwerk of een elektrisch 

warmtenetwerk.102 Warmte, bevat momenteel, vanwege het verschil in structuur op de 

warmtemarkt, veel minder regels met betrekking tot toegang tot het net. Zodoende bestaat voor 

de verschillende spelers geen vrije toegang tot de warmtemarkt.  

 

                                                      
100 Artikel 12b lid 1 sub f Gaswet.  
101 Artikel 3b Gaswet en artikel 10a Elektriciteitswet. 
102 H.G.J. Kamp, “Voornemen Tot Wijzigen Van De Aansluitplicht Op Aardgas Voor Nieuwbouw” (Kamerbrief 13 

juni 2017). Kamerstukken II, Vergaderjaar 2016-2017, Kamerstuk 34723 nr. 5 (nota van wijziging).  
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3.d.ii Eisen voor netbeheerders 

 

Om de energiemarkt te liberaliseren was het essentieel dat een neutrale speler op de markt werd 

gecreëerd voor het waarborgen van non-discriminatoire netwerktoegang. In de Energiewetgeving 

(Gaswet en Elektriciteitswet) wordt onderscheid gemaakt tussen een netbeheerder voor het 

landelijk net en voor het distributienetwerk. Netbeheerders worden door de Minister van 

Economische Zaken aangewezen om het transport van energie te verzorgen en de 

leveringszekerheid te garanderen.103 De toevoeging van een neutrale speler is nodig omdat het 

onderhouden en bouwen van een net een situatie van een natuurlijk monopolie oplevert.104 De 

aanleg van een nieuw netwerk gaat gepaard met zulke hoge kosten, dat het geen economisch 

voordeel oplevert om een nieuw netwerk aan te leggen in een gebied waar reeds een netwerk 

bestaat.105 De hoge  kosten bij aanleg worden slechts door één partij gemaakt, waardoor 

concurrentie bij het beheer van het netwerk praktisch onmogelijk is.106 De beheerder van het 

netwerk heeft een monopolie positie bij het verlenen van netwerktoegang in het gebied waar het 

netwerk ligt. Daarmee heeft de netwerkbeheerder een machtspositie in de zin van artikel 24 Mw.  

Hoewel met nieuwe technieken mogelijk afbreuk wordt gedaan aan deze situatie van een 

natuurlijk monopolie, wordt de noodzaak van de aanwijzing en regulering van een netbeheerder 

aangenomen en is een belangrijk onderdeel van de Europese wetgeving. 107 Ter uitvoering van de 

Europese regels, beslaat een groot gedeelte van de Gas- en Elektriciteitswet de regulering van de 

taken en eisen waaraan de netbeheerders moeten voldoen. 

 

Bij de Warmtewet ligt dit anders. De warmtemarkt is niet geliberaliseerd en de netbeheerder 

wordt niet als afzonderlijke actor genoemd in de Warmtewet. In de warmtemarkt zijn 

geïntegreerde bedrijven actief. De Warmtewet stelt in plaats daarvan eisen inzake de veiligheid 

en leveringszekerheid aan de leveranciers van warmte. 

 

Algemene resultaten 

                                                      
103 Artikel 10 Elektriciteitswet en artikel 2 Gaswet.  
104 M. Mulder, V. Shestalova en M. Lijesen, “Vertical Separation of the Energy-Distribution 

Industry: An Assessment Of Several Options For Unbundling “ CPB 2005, 84. 
105 Zie voetnoot 103. 
106 Zie voetnoot103. 
107 M. Mulder, Energietransitie en elektriciteitsmarkt, verkenning van een gespannen relatie, CEER – Policy Papers, 

Universiteit Groningen, 2017. 
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Het onderzoek naar verschillen tussen de bepalingen is hier dus enkel gedaan naar verschillen 

tussen de Elektriciteitswet en de Gaswet, aangezien de Warmtewet op dit onderdeel compleet 

verschillend is. Daarentegen is dit geen grote barrière voor integratie, omdat de Europese 

regelgeving ten aanzien van dit onderwerp geen regels stelt. 108 

 

In totaal is in dit onderzoek gebleken dat 55 % van de bepalingen van de Elektriciteitswet en de 

Gaswet op dit gebied exact dezelfde bewoordingen gebruikt. Zo worden bijvoorbeeld 

netbeheerders door de minister aangesteld voor het beheer van een bepaald net en is het gehele 

wettelijke stelstel van aanwijzing van de netbeheerders exact hetzelfde verwoord.109 Ook is 5 % 

de facto hetzelfde, omdat hetzelfde resultaat wordt beoogd met de wet. Zo wordt bijvoorbeeld in 

artikel 42 Gaswet bepaald dat de veiligheid van het gebruik van installaties en gasproducten moet 

worden bevorderd door de netbeheerder. De wetgever heeft besloten om dit bij de Gaswet op te 

nemen in een apart artikel, terwijl dit in de Elektriciteitswet in het centrale artikel 16 ligt besloten. 

Vanwege deze keuze komen de bewoordingen niet helemaal overeen, maar zijn wel soortgelijke 

eisen gesteld.  

 

Problemen tot integratie ontstaan bij bepalingen waarbij slechts een algemene eis wordt gesteld 

of waarbij geen duidelijke equivalent aanwezig is. Het gaat bij de netbeheerder om 

respectievelijk  8 en 32 % van de bepalingen, hetgeen een substantieel aantal is. Zo worden 

meer eisen gesteld aan de interconnector –beheerder in de Elektriciteitswet dan in de Gaswet.110 

Daarnaast is balansbeheer enkel relevant in de Elektriciteitswet, en moet voor gas de kwaliteit 

van de samenstelling van het gas worden gewaarborgd. 111 

  

Waarom zijn deze bepalingen verschillend? 

 

Ondanks dat de aanwijzing van de netbeheerder wordt opgelegd door de Europese wetgeving, 

heeft de Europese wetgeving ruimte overgelaten aan de nationale beleidsmakers bij de specifieke 

regulering van de netbeheerders. Van het totaal aantal verschillen tussen de Gas- en 

Elektriciteitswet is slechts 20% terug te leiden tot Europese rechtsinstrumenten, waarvan 13% 

afkomstig is van een Europese verordening en 7 % van een Europese richtlijn.112 De 

Elektriciteitswet stelt bijvoorbeeld meer aan eisen aan de interconnector-beheerder. Dit 

onderwerp wordt uitgebreid gereguleerd op grond van artikel 10Aa in de Elektriciteitswet. De 

oorsprong van dit verschil is te herleiden tot de implementatie van de Europese 

Elektriciteitsrichtlijn.113 Verder wordt bijvoorbeeld in de Gaswet vereist dat een actieplan moeten 

worden opgesteld door de landelijke netbeheerder als niet kan worden voldaan aan specifieke 

Europese informatieverplichtingen.114 Dit komt niet terug in de Elektriciteitswet. Dit verschil 

vindt zijn oorsprong in de Europese Gasverordening.115 Ook is 18 % van de verschillen ontstaan 

door het verschil in de aard van de kenmerken van gas en elektriciteit. Zo wordt in artikel 35e van 

de Gaswet ook gesproken van gaslucht bij het melden van storingen. Deze vermelding is vanwege 

de aard van elektriciteit niet nodig. Dit soort verschillen moet wel in ogenschouw worden 

genomen wanneer een integrale wet wordt gecreëerd.  

 

Vastgesteld kan worden, dat ondanks de grote Europese invloeden, het grootste gedeelte van de 

verschillen tussen de Gas- en Elektriciteitswet door Nederlands beleid komt. Van de bepalingen 

                                                      
108 “Communication on an EU strategy for Heating and Cooling-the contribution from heating and cooling to releasing 

the EU’s energy and climate objectives” COM (ENER) C3 juli 2015.  
109 Artikel 2 Gaswet en artikel 10 Elektriciteitswet.  
110 Artikel 10Aa Elektriciteitswet en artikel 2b Gaswet. 
111 Artikel 16 Elektriciteitswet en artikel 10 Gaswet. 
112 Gasrichtlijn, Gasverordening, Elektriciteitsverordening en Elektriciteitsrichtlijn  
113 Artikel 11, lid 3  Richtlijn 2009/72/EG.  
114 Artikel 38 Gaswet luidt: “Indien de netbeheerder van het landelijk gastransportnet niet in staat is de informatie te 

publiceren in overeenstemming met verordening 715/2009 stelt hij na overleg met de Autoriteit Consument en Markt 

een actieplan vast voor de uitvoering”. 
115 Artikel 23 en 25 Verordening 715/2009/EG. 



rondom de netbeheerder is 62 % van de verschillen tussen de bepalingen van de Gas- en 

Elektriciteitswet over de netbeheerder te herleiden tot Nederlands beleid. Hier kan bijvoorbeeld 

worden gewezen op de uitzonderingsregels rondom het net op zee.116 Verder bestaan dus geen 

overeenkomsten tussen de Warmtewet en de overige wetten wat betreft de regulering van het 

netbeheer. Dit is een gevolg van het Nederlandse beleid. 

 

 
 

Conclusie 

 

De Elektriciteitswet en Gaswet vertonen toch veel verschillen op dit gebied aangezien 55 % van 

de bepalingen gelijke bewoordingen hebben. Veel van de onderzochte verschillen zijn terug te 

leiden tot Nederlands beleid. Daarnaast is een substantieel deel van de bepalingen terug te leiden 

tot verschillen in de Europese wetgeving of tot de aard van gas of elektriciteit. De Warmtewet is  

in dit onderdeel niet meegenomen. 

 

 
 

3.d.iii. Tariefregulering  

 

                                                      
116 Zie bijvoorbeeld artikel 21 Elektriciteitswet. 
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In de energiemarkt wordt gedifferentieerd tussen de prijs voor energie, die marktconform wordt 

bepaald door de energiebedrijven, en de tarieven die de netbeheerders rekenen voor hun 

netwerkdiensten, die sterk worden gereguleerd door de ACM. De procedure voor de vaststelling 

van de tarievenmethodes en de tarieven door de ACM worden uitvoerig omschreven in de Gas – 

en Elektriciteitswet.117 Ook de Warmtewet spendeert enkele bepalingen aan het reguleren van 

verschillende tarieven. Aangezien er geen sprake is van een netbeheerder op grond van de 

Warmtewet gaat het dan niet om regulering van de diensten van netbeheerders, maar bijvoorbeeld 

wel om de regulering van de kosten van een aansluiting op het warmtenet.118 

 

Algemene resultaten 

 

Op het gebied van tariefregulering zijn duidelijke verschillen te zien. Het resultaat is dat slechts 

54 % van de artikelen helemaal hetzelfde zijn als de artikelen uit de Gas - en Elektriciteitswet met 

elkaar worden vergeleken. Daarnaast is 6 % de facto hetzelfde. Een voorbeeld hiervan is in artikel 

12 lid 3 van de Gaswet en in artikel 81 van de Elektriciteitswet te vinden, waar voor beide 

bepalingen een inzagetermijn van vier weken wordt gesteld nadat bij besluit van de minister wordt 

vastgesteld wanneer ministeriële regels inzake tariefstructuren rechtsgeldig worden. Beide 

bepalingen gebruiken andere bewoordingen, maar behalen een soortgelijk resultaat.119 De 

Elektriciteitswet is daarnaast in sommige gevallen uitgebreider dan de Gaswet. Zo kan de ACM 

de kosten van investeringen verrekenen in de tarieven voor netbeheerders, en geldt dit bij 

elektriciteit ook bij investeringen voor het  net op zee. De wet maakt weliswaar gebruik van 

dezelfde minimumnorm, maar de Elektriciteitswet werkt dit verder uit.120 De situatie betreffende 

een minimumnorm komt in 8 % van het totaal aantal bepalingen betreffende tariefregulering 

voor.121 Daarnaast bestaat in 32% van de artikelen geen directe overeenkomst tussen de 

bepalingen van de Gas- en Elektriciteitswet. Een voorbeeld hiervan is artikel 28 Elektriciteitswet 

waarin het tarief voor aansluiting op het elektriciteitsnet verder wordt uitgebreid. Van de 

onderzochte artikelen uit de Warmtewet zijn geen overeenkomsten aan te wijzen met de 

bepalingen uit de Gas- en Elektriciteitswet.  

 

Waarom zijn deze bepalingen verschillend? 

 

In het onderdeel tariefregulering bestaan veel verschillen tussen de bepalingen. Op Europees 

niveau is veel beleidsruimte gegeven aan de verschillende lidstaten vanwege het gebruik van 

minimumnormen.122 Toch is 9 % van de verschillen terug te leiden tot Europese regelgeving. Zo 

wordt bijvoorbeeld in artikel 27 van de Elektriciteitswet de gemaakte kosten van de 

ondersteunende systeemdiensten toegevoegd aan de kostenberekening van de vaststelling van de 

tarieven van de netbeheerders. De overige 9% van de verschillen komt door de aard van de 

verschillende vormen van energie. Zo worden in artikel 13 van de Gaswet de tarieven voor  

toegang tot LNG-installaties gereguleerd. Daartegenover staat dat het grootste gedeelte van de 

verschillen het resultaat is van Nederlands beleid, aangezien 82% van het verschil in bepalingen 

komt door Nederlands beleid. 

                                                      
117 Artikel 12 en verder Gaswet en artikel 26b en verder Elektriciteitswet.  
118 Artikel 6 Warmtewet.  
119 Artikel 12 lid 3 Gaswet en artikel 81 Elektriciteitswet.  
120 Artikel 20d Elektriciteitswet en artikel 39e Gaswet.  
121 De minimumnorm correspondeert met “C” in ons onderzoek (zie methodiek).  
122 Zie bijvoorbeeld artikel 14 Verordening 714/2009/EG en artikel 13 Verordening 715/2009/EG.  



 
 

Conclusie 

 

Bij tariefregulering zijn de bepalingen relatief verschillend, aangezien slechts 54% van de 

artikelen tussen de Gas- en Elektriciteitswet hetzelfde zijn. Dit komt doordat de diensten die de 

netbeheerders moeten verrichten op beide markten niet helemaal gelijk zijn, en dus de voorstellen 

voor de tarieven die naar de ACM dienen te worden toegestuurd ook anders zijn. Toch zijn er niet 

veel barrières voor integratie. De Europese wetgever heeft ervoor gekozen om niet in veel detail 

te treden over de uitwerking van de tariefregulering op nationaal niveau en volstaat met de eis dat 

tarieven transparant en niet discriminerend moeten zijn en de gemaakte kosten reflecteren.  
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Europees primair en secondair recht garanderen een hoge mate van consumentbescherming voor 

alle Europese burgers.123 Dit blijkt uit artikel 12 van het Verdrag Betreffende de Werking van de 

Europese Unie en de Richtlijnen 2011/83/EU (betreffende consumentenrechten), 2005/29/EC 

(betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten) en 

93/13/EEC (betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten).124 Bovendien zijn 

de consumentenrechten van EU-burgers als energieverbruikers uitgebreid sinds de 

inwerkingtreding van de Europese energierichtlijnen. De specifieke 

consumentenbeschermingsbepalingen uit de energierichtlijnen vormen een aanvulling op en 

verbijzondering van de algemene Europese consumentenbeschermingsrichtlijnen.  Nationale 

wetgeving moet bijvoorbeeld het recht op aansluiting met het lokale elektriciteitsnetwerk en een 

zekere elektriciteitsvoorziening garanderen.125 De Nederlandse bepalingen voor bescherming van 

de eindgebruikers zijn voornamelijk bepaald door EU-wetgeving (zowel generieke wetgeving als 

specifieke wetgeving), die vereist dat consumentenrechten in de nationale wetgeving moeten 

worden vastgelegd en uitgewerkt. 

 

Algemene resultaten 

 

Uit de juridische vergelijking tussen de bepalingen van de Gas- en Elektriciteitswet met 

betrekking tot bescherming van gebruikers blijkt duidelijk dat de Nederlandse bepalingen op dit 

gebied voornamelijk zijn bepaald door Europese richtlijnen, omdat 84% van alle bepalingen 

gelijkwaardig is. Zo bepalen zowel artikel 52b lid 7 van de Gaswet als artikel 95m lid 7 van de 

Elektriciteitswet dat afnemers “elke overeenkomst tot levering van gas (elektriciteit) kunnen 

beëindigen met inachtneming van een termijn van dertig dagen”. Bovendien was 8% van de 

vergeleken bepalingen de facto gelijkwaardig. Anders gezegd: de bewoordingen van de artikelen 

verschillen, maar hun inhoud niet. Een voorbeeld: artikel 10 lid 4 van de Gaswet (“Bij de 

toepassing van het eerste tot en met het derde lid onthouden gasbedrijven als bedoeld in het eerste 

lid zich van iedere vorm van discriminatie tussen gebruikers van de gastransportnetten of de 

installaties”) en artikel 23 lid 2 en artikel 24, lid 3 van de Elektriciteitswet (“De netbeheerder 

onthoudt zich van iedere vorm van discriminatie tussen degenen jegens wie de verplichting, 

bedoeld in het eerste lid, geldt”) garanderen het recht op een elektriciteits- of gasaansluiting of 

het gebruik van  de netten zonder discriminatie. Tot slot verschilt 8% van de bepalingen, maar 

deze stellen wel een minimumnorm voor consumentbescherming vast. Dit is bijvoorbeeld het 

geval in artikel 19 lid 2 van de Gaswet en artikel 51 lid 2 van de Elektriciteitswet, waarin beide 

artikelen vaststellen dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) “beslist op een klacht binnen 

twee maanden na ontvangst van de klacht”. Het tweede artikel specificeert echter dat de ACM 

een langere termijn kan stellen als een klacht betrekking heeft op de tarieven voor de aansluiting 

op het net van een grote productie-eenheid.” 

 

Het is het waard te vermelden dat 72% van de vergeleken bepalingen uit de Gas- en 

Elektriciteitswet geen vergelijkbare bepaling in de Warmtewet hebben. Van de artikelen die de 

resterende 28% vormen, is 73% integreerbaar.126 Dit is bijvoorbeeld het geval bij de artikelen 61 

van de Gaswet, 82 van de Elektriciteitswet en 23 van de Warmtewet. In alle drie de wetten worden 

                                                      
123 Handvest van de Grondrechten, artikel 38. 
124Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, 

tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de 

Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad 

Voor de EER relevante tekst, OJ L 304, 22.11.2011, p. 64–88  
125 Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke 

handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 

84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en 

van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad („Richtlijn oneerlijke handelspraktijken”) 

(Voor de EER relevante tekst),  

OJ L 149, 11.6.2005, p. 22–39, Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in 

consumentenovereenkomsten, OJ L 95, 21.4.1993, p. 29–34. 
126 Hier correspondeert integreerbaar met classificering “A”, “B” en “C” van de algemene methodologie (Zie 

methodologie). 



representatieve organisaties geacht belanghebbende te zijn bij besluiten, niet zijnde 

beschikkingen, genomen op grond van de desbetreffende wet.  

 

Waarom zijn deze bepalingen verschillend? 

 

Van 16% van de bepalingen van de Gas- en Elektriciteitswet die niet exact gelijkwaardig zijn, is 

50% niet geïntegreerd vanwege sectorspecifieke of technologische verschillen tussen gas en 

elektriciteit en 50% is niet gelijkwaardig vanwege huidig Nederlands beleid. Aldus heeft geen 

van de bepalingen een verschil waarvan de oorsprong ligt besloten in Europees beleid. 

Opvallend genoeg verschilt 73% van de bepalingen uit de Warmtewet ten opzichte van de Gas- 

en Elektriciteitswet grotendeels vanwege het Nederlandse beleid. Verder is Nederlands beleid 

verantwoordelijk voor 67% van het totaal aantal verschillen tussen de Gas-, Elektriciteits- en 

Warmtewet. De resterende 33 % betreft verschillen als gevolg van technologische verschillen. 

 

 
 

Conclusie 

 

De bepalingen in de Gas- en Elektriciteitswet betreffende consumentbescherming zijn vrijwel in 

hun geheel gelijkwaardig. Waar ze verschillen kan 50% van de bepalingen worden veranderd 

door de Nederlandse wetgever. De bepalingen in de Warmtewet zijn amper vergelijkbaar met 

die van de Gas- en Elektriciteitswet. De bepalingen uit de Warmtewet zijn voor 33% 

verschillend door technologische verschillen, waardoor  belemmeringen aanwezig zijn voor 

integratie.  
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3.e Toezicht op Marktdeelnemers  

 

De Europese energierichtlijnen bepalen de hoofdregels voor de vormgeving van het toezicht op 

de energiemarkt (zie ook paragraaf 2). Volgens Verordening 1227/2001/EU (betreffende de 

integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie), moeten marktdeelnemers zich 

registreren bij een onafhankelijke nationale regelgevende instantie (in Nederland de Autoriteit 

Consument en Markt). Ze moeten informatie verstrekken aan deze instantie en het Agentschap 

voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER), zodat beide organen de 

handelsactiviteiten kunnen controleren.  Verder moeten marktdeelnemers voorwetenschap tijdig 

openbaar maken, inclusief informatie betreffende capaciteit en benutting van de faciliteiten, 

productie, opslag, consumptie en transmissie van elektriciteit, aardgas of vloeibaar aardgas 

(lng).127 Daardoor zijn Nederlandse bepalingen voor toezicht op de energiemarkt (gas- en 

elektriciteitsmarkt), die voornamelijk worden bepaald door EU-wetgeving, gelijkwaardig.128 

 

Algemene resultaten 

 

Uit de wetgevende vergelijking van de Gas-, Elektriciteits- en Warmtewet met betrekking tot 

toezicht op marktdeelnemers, blijkt dat 78% van alle bepalingen gelijkwaardig is. Artikelen 1b 

van de Gaswet, 5a van de Elektriciteitswet en 17 van de Warmtewet bepalen bijvoorbeeld dat de 

Autoriteit Consument en Markt een bindende gedragslijn kan opleggen in verband met de 

naleving van deze wetten. Bovendien was 2% van de vergeleken bepalingen de facto 

gelijkwaardig. Anders gezegd: de bewoordingen van de artikelen verschillen, maar hun inhoud 

niet. Een voorbeeld: artikel 1a lid 2 van de Gaswet, artikel 5 lid 1 van de Elektriciteitswet en 

artikel 15 van de Warmtewet bepalen dat de ACM toezicht moet houden op naleving van deze 

wetten. Daarnaast verschilt 7% van de bepalingen, maar deze stellen wel een minimumnorm voor 

consumentbescherming vast. Dit is bijvoorbeeld het geval in artikel 57 van de Gaswet en artikel 

13 lid 10 van de Elektriciteitswet, waarin beide artikelen vaststellen dat ingeval een netbeheerder 

een aanwijzing van de Minister van Economische Zaken niet opvolgt, laatstgenoemde een last 

onder dwangsom of bestuursdwang kan opleggen. Het verschil is dat de Gaswet naar een 

dwangsom verwijst, terwijl de Elektriciteitswet naar bestuursdwang verwijst. Tenslotte is 13% 

van de bepalingen van de Gas- en Elektriciteitswet met betrekking tot toezicht van 

marktdeelnemers niet gelijkwaardig. Dit is het geval bij bepalingen als artikel 37a van de 

Elektriciteitswet en artikel 16 van de Gaswet, die geen vergelijkbare bepaling in de andere wet 

hebben.  

 

                                                      
127 Verordening (EU) 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit 

en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (PbEU 2011 L 326/1). 
128 Een zeer vergelijkbare situatie doet zich voor bij bescherming van gebruikers. 
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Het is het waard te vermelden dat 89% van de bepalingen vergeleken in de Gas- en 

Elektriciteitswet geen vergelijkbare bepaling in de Warmtewet heeft. Van de artikelen die de 

resterende 11% vormt, is slechts 16% gelijkwaardig en 17% de facto gelijkwaardig. 

 

  Waarom zijn deze bepalingen verschillend? 

 

Van 22% van de bepalingen van de Gas- en Elektriciteitswet die niet exact gelijkwaardig zijn, is 

22% niet geïntegreerd vanwege sectorspecifieke of technologische verschillen tussen gas en 

elektriciteit; 67% daarvan is niet gelijkwaardig door naleving van het Europees recht; en 11% is 

nog niet te integreren vanwege huidig Nederlands beleid. Opvallend genoeg verschilt 75% van 

de bepalingen in de Warmtewet doordat er geen equivalent is in de andere twee wetten vanwege 

Nederlands beleid.  

 
 

 

 

Conclusie 

 

De bepalingen in de Gas- en Elektriciteitswet betreffende toezicht van marktdeelnemers zijn 

vrijwel in hun geheel gelijkwaardig (86,65%). Dit is echter een gebied waar verdere wetgevende 

integratie zal worden belemmerd door de hoeveelheid verschillende Europese regels voor gas en 

elektriciteit, daar 67% van alle gas- en elektriciteitsbepalingen die niet exact gelijkwaardig zijn, 

verschillend zijn vanwege Europees recht. Bovendien kan slechts 11% van de bepalingen 

worden veranderd door de Nederlandse wetgever. Er zijn dus tamelijk veel belemmeringen voor 

wetgevende integratie. Een gebied met minder belemmeringen voor wetgevende integratie is de 

Warmtewet. Hoewel de bepalingen in de Warmtewet amper vergelijkbaar zijn met die van de 

Gas- en Elektriciteitswet, kan 75% daarvan worden veranderd door de Nederlandse wetgever. 

Aldus bestaan op dit gebied veel mogelijkheden tot integratie.  
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Conclusie 

 

De centrale vraag van dit onderzoek is in hoeverre de integratie van de Elektriciteits-, Gas-, en 

Warmtewet mogelijk is, gezien het geldende Europese en nationale wetgevingskader en het 

onderliggende marktmodel van de elektriciteits-, gas- en warmtemarkt. Om een zo grondige en 

volledig mogelijke juridische analyse en vergelijking te leveren, zijn in dit rapport alle 

vergelijkbare artikelen van de Elektriciteits-, Gas-, en Warmtewet met elkaar vergeleken (dit komt 

neer op 81,28% van het totaal aantal artikelen van de drie wetten). Om precies te zijn, zijn 78,8% 

van de artikelen van de Elektriciteitswet, 85,9% van de artikelen van de Gaswet en 74,4% van de 

artikelen van de Warmtewet gebruikt in de juridische analyse en vergelijking van dit 

onderzoek.129 De resterende 18,71% van het totaal aantal artikelen van de drie wetten is niet 

gebruikt in het onderzoek, omdat bijna de helft hiervan (46,26%) met niet-gerelateerde 

hernieuwbare energiebepalingen te maken had, omdat 29,85% hiervan niet-gerelateerde 

administratiefrechtelijke artikelen betrof, en omdat 23,88% hiervan artikelen over 

aanbestedingsrecht rondom uitbreiding van het netwerk betrof.130 

 

Gedurende dit onderzoek zijn de verschillende bepalingen gecategoriseerd. Op basis hiervan kan 

worden geconcludeerd in hoeverre de bepalingen direct integreerbaar of integreerbaar zijn. 

Enkel de bepalingen die dezelfde bewoordingen gebruiken worden aangemerkt als direct 

integreerbaar, en bevatten geen enkel obstakel tot juridische integratie.131 Integreerbare 

bepalingen bevatten niet per se een barrière tot integratie. Toch is het mogelijk dat extra aandacht 

moet worden geschonken aan deze artikelen voordat integratie kan plaatsvinden, aangezien het 

mogelijk is dat een bepaling slechts tot een bepaalde hoogte integreerbaar is. 132 Wanneer geen 

overeenkomsten zijn vastgesteld, wordt gesproken van niet-integreerbare bepalingen. 133 

 

De bevindingen van dit onderzoek suggereren dat met name op sommige gebieden een grote kans 

bestaat om succesvol een integrale energiewet te creëren waarin de huidige artikelen van zowel 

de Elektriciteits- als de Gaswet worden gecombineerd. Dit is bijvoorbeeld mogelijk voor het 

onderwerp “bescherming van gebruikers”, waar 100% van de bepalingen in beide wetten 

                                                      
129 Zie Bijlage I tabel 5.  
130 Zie Bijlage I tabel 4 en 6. 
131 Direct integreerbaar correspondeert met classificering “A” van de methodologie (Zie methodologie). 
132 Integreerbaar correspondeert met alle bepalingen die zijn geclassificeerd als zijnde “A”, “B” of “C” van de 

methodologie (Zie methodologie). 
133 Niet-integreerbaar correspondeert met classificering “X” van de methodologie (Zie methodologie). 
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integreerbaar is (waarvan 84% direct integreerbaar is). Een ander voorbeeld is “toegang tot de 

markt”, waar 82% van de bepalingen integreerbaar is (waarvan 62% direct integreerbaar is). 

Verder biedt “toezicht op marktdeelnemers” ook goede kansen voor juridische integratie, daar 

86.65% van de bepalingen integreerbaar is (waarvan 77.77% direct integreerbaar is). Ook 

‘toegang tot het net’ biedt kansen, aangezien 82 % integreerbaar is (waarvan 64 % direct 

integreerbaar). Voor sommige gebieden is integratie echter ingewikkelder. Wat betreft de 

vergelijking van de begrippen, blijkt dat 67% van de kernbegrippen uit de drie wetten een 

overeenkomende omschrijving heeft.134 Van de afwijkende begrippen, is een vrij groot deel 

integreerbaar omdat 60% van de verschillen is terug te leiden tot Nederlands beleid. Echter, door 

het van kracht worden van Europese netwerkcodes, die buiten het bereik van dit onderzoek vallen, 

kunnen meer verschillen ontstaan tussen de gehanteerde begrippen in de gas- en 

elektriciteitssector. Een juridische vergelijking van de begrippen uit de Europese codes met de 

begrippen uit de Europese richtlijnen, de Europese Verordeningen, de Gaswet en de 

Elektriciteitswet, zal in een afzonderlijk onderzoek plaatsvinden. Integratie is ook ingewikkeld 

voor de onderwerpen “taken en rollen spelers”, waar slechts 41.02% van de bepalingen 

integreerbaar is (waarvan slechts 28.8% direct integreerbaar is). De twee andere gebieden waar 

zich belemmeringen voor juridische integratie voordoen zijn “tariefregulering”, waar 68% van de 

bepalingen integreerbaar is (maar waarvan 62.02% direct integreerbaar is). 

 

De Warmtewet is, waar mogelijk, in onze juridische analyse geïntegreerd. Vanwege het gebrek 

aan voldoende vergelijkbare artikelen tussen de drie wetten betroffen de meeste vergeleken 

bepalingen de Elektriciteits- en Gaswet. In feite, bevatte slechts 15,48% van de bepalingen van 

de Warmtewet een soortgelijk onderwerp om in aanmerking te komen voor de juridische 

vergelijking. Hieruit is af te leiden in hoeverre de Warmtewet een veel beperktere strekking heeft. 

De Warmtewet is het meest aanwezig in de onderwerpen “rollen en taken spelers” (66% van het 

totaal aantal gestelde eisen bevat een bepaling uit de Warmtewet) en “begrippen” (33%). 

Daarentegen bevat de Warmtewet geen bepalingen over “eisen voor netbeheerders”, en vermeld 

de Warmtewet slecht sporadisch iets over “tariefregulering” ten opzichte van de Gas- en 

Elektriciteitswet (5.55 % van het totaal aantal bepalingen bevat een bepaling uit de Warmtewet). 

 

 De belangrijkste belemmeringen voor integratie binnen de bepalingen van de 

Elektriciteits- en Gaswet die niet (direct) integreerbaar zijn, komen zonder twijfel voort uit huidig 

Nederlands beleid, wat neerkomt op 67,41% van de verschillen tussen de bepalingen van de twee 

energiewetten. Deze constatering is zeer relevant. Het illustreert dat  aanzienlijke mogelijkheden 

voor de integratie van de twee wetten worden geboden, door de opheffing van verschillen door 

Nederlandse wetgever. Aldus bestaan vele mogelijkheden tot integratie. De twee meest 

belemmerende factoren voor integratie zijn verschillen in de bepalingen vanwege 

sectorspecifieke en technologische verschillen, en verplichtingen die zijn vastgelegd in het 

Europese recht. De eerste belemmering omvat 17,03% van de bepalingen die niet (direct) 

integreerbaar zijn, en de tweede omvat 15,56% van de bepalingen.  

 

Korte samenvatting per onderwerp 

 

Begrippen 

 

Het is gebleken dat 67% van de kernbegrippen uit de drie wetten een overeenkomende 

omschrijving heeft. De grootste belemmering voor integratie ligt bij de overige kernbegrippen 

waarbij ofwel sprake is van een compleet ander begrip ofwel de wetgever gebruik heeft gemaakt 

van een andere equivalente term. De mogelijkheden tot integratie zijn groot, bezien dat 60% van 

deze verschillen in het gebruik van kernbegrippen zijn bepaald door Nederlands beleid.  

 

                                                      
134 Volledige lijst van kernbegrippen (met wettelijke omschrijving) luidt als volgende: producent, productie-installatie, 

netwerk en/of netten, inclusief landelijke netten, aansluiting, systeembeheerders, handelaar, leverancier, 

verbruiker/gebruiker.  



Taken en rollen spelers 

 

Uit de resultaten van de analyse blijkt dat 59 % van de bepalingen geen directe vergelijkende 

bepaling heeft als alle drie de wetten worden vergeleken. De mogelijkheden tot integratie op dit 

gebied zijn, net zoals bij ‘begrippen’, groot, gezien dat 86% van deze bepalingen wordt bepaald 

door de Nederlandse wetgeving.  

 

Toegang tot het net 

 

Bij toegang tot het energienet bestaan grote verschillen, maar er is ook ruimte voor integratie. Uit 

de resultaten blijkt dat 82 % van de bepalingen integreerbaar zijn. Hiervan is 64% van de 

bepalingen van de Gas- en Elektriciteitswet zelfs direct integreerbaar. De resterende 18% van de 

onderzochte artikelen bij dit onderwerp is niet-integreerbaar. Hoewel hier mogelijkheden tot 

integratie bestaan, daar 75 % hiervan verschilt vanwege het huidige Nederlandse beleid, bestaat 

25% van deze verschillen uit sectorspecifieke en technologische verschillen.  

 

Eisen voor netbeheerders 

 

In totaal gebruikt 55 % van de artikelen in de Elektriciteits- en de Gaswet op dit gebied exact 

dezelfde bewoordingen. Daarnaast is een verdere 5% de facto hetzelfde, omdat hetzelfde resultaat 

wordt beoogd met de wet, en 8% is tot op zekere hoogte vergelijkbaar.135 Belemmeringen voor 

integratie ontstaan bij bepalingen waarbij slechts een algemene eis wordt gesteld, of waarbij er 

geen duidelijke equivalent aanwezig is; dit is het geval bij 32% van de bepalingen. Omdat 60% 

van deze verschillen wordt bepaald door nationaal beleid, bestaat echter veel ruimte voor de 

Nederlandse wetgever om de bepalingen in de Elektriciteits- en de Gaswet met betrekking tot de 

eisen voor netbeheerders verder te integreren.  

 

Tariefregulering 

 

Op het gebied van tariefregulering is 68% van de bepalingen in de Elektriciteits- en Gaswet 

integreerbaar. Het merendeel van de bepalingen (54 %) is zelfs direct integreerbaar. Daarnaast is 

er in 32% van de artikelen geen directe overeenkomst tussen de bepalingen in de Gas- en 

Elektriciteitswet. Nogmaals is dit een onderwerp met aanzienlijke mogelijkheden tot integratie, 

omdat 82% van deze verschillen direct wordt bepaald door Nederlands beleid. 

 

Bescherming van gebruikers 

 

De bepalingen in de Gas- en Elektriciteitswet betreffende bescherming van gebruikers zijn vrijwel 

in hun geheel integreerbaar. Echter waar ze verschillen kan 50 % van de bepalingen worden 

veranderd door de Nederlandse wetgever. De resterende 50% van de verschillen is bepaald door 

sectorspecifieke en/of technologische verschillen. De bepalingen in de Warmtewet zijn 

daarentegen amper vergelijkbaar met die van de Gas- en Elektriciteitswet. Zo kan slechts 67% 

van de bepalingen die van elkaar verschillen worden veranderd door de Nederlandse wetgever. 

Van het totaal aantal verschillen tussen de Warmtewet enerzijds en de Elektriciteits- en Gaswet 

anderzijds is 33% een gevolg van sectorspecifieke en technologische verschillen.  

 

Toezicht op Marktdeelnemers 

 

De bepalingen in de Gas- en Elektriciteitswet betreffende toezicht op marktdeelnemers zijn 

vrijwel in hun geheel integreerbaar (86,65%). Dit is echter een gebied waar verdere wetgevende 

integratie zal worden belemmerd door de hoeveelheid verschillende Europese regels voor gas en 

elektriciteit, daar 67% van alle gas- en elektriciteitsbepalingen die niet exact gelijkwaardig zijn, 

                                                      
135 Hier de facto hetzelfde correspondeert met classificering “B” van de methodologie en tot op zekere hoogte 

vergelijkbaar correspondeert met classificering “C” van de methodologie (Zie methodologie). 



verschillend zijn vanwege Europees recht. Bovendien kan slechts 11% van de bepalingen worden 

veranderd door de Nederlandse wetgever. Er zijn dus tamelijk veel belemmeringen voor 

wetgevende integratie. Een gebied met minder belemmeringen voor wetgevende integratie is de 

Warmtewet. Hoewel de bepalingen in de Warmtewet amper vergelijkbaar zijn met die van de 

Gas- en Elektriciteitswet, kan 75% daarvan worden veranderd door de Nederlandse wetgever. 

Aldus bestaan op dit gebied veel mogelijkheden tot integratie.  

 

Eindconclusies 

 

De energiesector zal de komende decennia talloze veranderingen ondergaan. Gedurende de 

energietransitie ontwikkelt de energiesector van Nederland en andere landen in de EU zich 

waarschijnlijk geleidelijk tot een slim en duurzaam energiesysteem. Tijdens dit proces zullen de 

rollen van zowel particuliere als institutionele actoren die actief zijn op de distributie- en 

retailmarkten zich ontwikkelen en wellicht veranderen. Regulering zou geen innovaties moeten 

verstoren, maar zou de integratie van nieuwe milieuvriendelijke en slimme technologieën, zoals 

decentrale opwekking, slimme meters, blockchaintechnologieën, opslagfaciliteiten en elektrische 

voertuigen in het energiesysteem juist moeten faciliteren. De integratie van deze opkomende 

technologieën in het energiesysteem zal bijvoorbeeld de ontwikkeling van een meer 

gedecentraliseerd energiesysteem met nieuwe partijen mogelijk maken, waardoor traditionele 

energiebedrijven minder relevant worden en peer-to-peer (P2P) elektriciteitstransacties steeds 

interessanter worden. In het regeerakkoord van Kabinet Rutte III is vastgelegd dat de Nederlandse 

overheid meer actie zal ondernemen om de energietransitie te versnellen door een Klimaatwet in 

te stellen. Voor dit onderzoek is relevant dat de wens is geopperd om van de aansluitplicht van 

gas af te zien en die te vervangen door een warmterecht.  

  

Op basis van de bevindingen van dit rapport zijn drie belangrijke conclusies te trekken (zie bijlage 

1). Allereerst bestaan grote mogelijkheden tot creatie van een integrale energiewet, hoewel deze 

integratie op sommige gebieden beperkter zal zijn dan op andere. Gezien het geldende Europese 

en nationale wetgevingskader zullen de gebieden “bescherming van gebruikers”, “toezicht van 

markdeelnemers” en “toegang tot het net” bijvoorbeeld gemakkelijker te integreren zijn dan de 

kernbegrippen die gebruikelijk zijn voor elektriciteit en gas. Deze grote mogelijkheden tot de 

creatie van een integrale energiewet zijn echter beperkt tot de Elektriciteits- en Gaswet. De 

integratie tussen de Warmtewet enerzijds, en de Elektriciteits- en Gaswet anderzijds is gezien de 

conclusies in dit onderzoek, nog niet mogelijk gelet op de huidige structuur van de warmtemarkt. 

De Warmtewet is, waar mogelijk, wel in onze juridische analyse geïntegreerd. Vanwege het 

gebrek aan voldoende vergelijkbare artikelen tussen de drie wetten betroffen de meeste 

vergeleken bepalingen de Elektriciteits- en Gaswet. Ten derde blijkt dat de meeste 

belemmeringen voortkomen uit Nederlands beleid en niet uit het Europees recht. Dientengevolge 

zal het gemakkelijker zijn om een integrale energiewet voor elektriciteit en gas te creëren, omdat 

de Nederlandse wetgever de verschillende bepalingen gemakkelijk kan veranderen. 

Samenvattend blijkt uit ons onderzoek dat vele onderwerpen goede mogelijkheden bieden om 

geïntegreerd te worden in één energiewet, waarbij het Europees recht en de technologische 

kenmerken van de markten wel beperkingen opleveren. Indien in de toekomst de opties voor een 

integrale energiewet worden besproken, is van belang dat de mate van integreerbaarheid van de 

bepalingen, de grootte van de verschillen en de redenen voor de verschillen worden meegenomen 

bij het maken van keuzes door de wetgever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bijlage I 

Tabel 1: Executive Summary 

 

 Percentage 

integreerbare 

artikelen* 

Percentage 

direct 

integreerbare 

artikelen*  

Percentage 

niet-

integreerbare 

artikelen*  

Wat zijn de 

barrières tot 

integratie? 

Begrippen 67% N/A 33% Gebrek aan een 

algemeen 

begrippenkader 

Taken en rollen 

Spelers 

41% 28,2% 59% 86% Nederlands 

beleid; 14% 

verschillende 

soorten energie. 

Toegang tot de 

markt 

82% 64% 18% 75% Nederlands 

Beleid; 12,5% 

technologische 

verschillen tussen 

Elektriciteit en 

Gas; 12,5% 

Europees Beleid. 

Eisen voor 

netbeheerders 

 

68% 56,69% 32% 60% Nederlands 

Beleid; 20% 

Europees Beleid; 

18% 

technologische 

verschillen tussen 

Elektriciteit en 

Gas. 

Tariefregulering 

 

68% 54% 32% 82% Nederlands 

Beleid; 9% 

Europees Beleid; 

9% verschillen 

tussen Elektriciteit 

en Gas. 

Bescherming van 

gebruikers 

 

100% 84% 0% 50% Nederlands 

Beleid; 50% 

sectorspecifieke 

en technologische 

verschillen tussen 

Elektriciteit en 

Gas. 

Toezicht op 

Marktdeelnemers 

 

86,65% 77,77% 13,35% 67% Europees 

Beleid; 22% 

sectorspecifieke 

verschillen tussen 

Elektriciteit en 

Gas; 11% 

Nederlands 

Beleid. 
* Op basis van indicatoren (zie Methodologie). 



 

Tabel 2: Overzicht Onderzochte Artikelen  

 

Totaal Artikelen onderzocht 358 

Totaal Artikelen niet onderzocht 67 

Totaal Percentage Artikelen niet onderzocht 18,71% 

Totaal Percentage Artikelen onderzocht 81,28% 

 

 

Tabel 3: Aanwezigheid van de Warmtewet in de juridische analyse 

 

 Aantal vermeldingen 

bepalingen van 

Warmtewet* 

Totaal aantal 

indicatoren* 

Percentage 

aanwezigheid 

Warmtewet in 

juridische analyse*  

Begrippen 6 18 33,33% 

Taken en rollen 

Spelers 

26 39 66,66% 

Toegang tot de markt 1 22 4,55% 

Eisen voor 

netbeheerders 

 

0 130 0% 

 

Tariefregulering 

 

3 54 5,55% 

 

Bescherming van 

gebruikers 

 

11 28 39,28% 

 

Toezicht op 

Marktdeelnemers 

 

5 45 11,11% 

Totaal aantal 

vermeldingen 

bepalingen van 

Warmtewet 

52 336 N/A 

Totaal Percentage 

aanwezigheid 

Warmtewet in 

juridische analyse 

N/A N/A 15,48% 

 

* Op basis van indicatoren (zie Methodologie). 

 

Tabel 4: Overzicht Niet-onderzochte Artikelen 

 

 Niet-gerelateerde 

administratiefrechtelijke 

artikelen 

Artikelen over 

aanbestedingsrecht 

rondom uitbreiding 

van het netwerk  

Niet-gerelateerde 

hernieuwbare 

energiebepalingen 

Aantal artikelen  20 16 31 

Percentage  29,85% 23,88% 46,26% 

 

 

 

 

 



Tabel 5: Overzicht integreerbaarheid   

 

 

 

 

Aantal direct 

integreerbare 

artikelen ** 

Aantal van 

tot op zekere 

hoogte 

vergelijkbare 

artikelen*, 

** 

Totaal 

aantal 

artikelen** 

Percentage 

direct 

integreerbare 

artikelen** 

Percentage 

tot op zekere 

hoogte 

vergelijkbare 

artikelen*,** 

Totaal 

Percentage 

integreerbare 

artikelen** 

Taken en rollen 

Spelers 

11 5 39 28,2% 12,82% 41,02% 

Toegang tot het 

net 

14 4 22 64% 18% 82% 

Eisen voor 

netbeheerders 

 

72 17 127 56,69% 13,38% 70,07% 

Tariefregulering 

 

27 7 50 54% 14% 68% 

Bescherming van 

gebruikers 

 

21 4 25 84% 16% 100% 

Toezicht op 

Marktdeelnemers 

 

35 4 45 77,77% 8,88% 86,65% 

Totaal 

percentage  

58,44% 13,31% 308    

* Hier tot op zekere hoogte vergelijkbaar correspondeert met classificering “B” en “C” van de algemene 

methodologie (zie Methodologie). 

** Op basis van indicatoren (zie Methodologie). 

 

Tabel 6: Overzicht barrières tot integratie 

 

 Sectorspecifieke 

en 

technologische 

verschillen** 

Europees 

Beleid**  

Nederlands 

Beleid** 

Totaal aantal 

niet-

integreerbare 

artikelen** 

Percentage 

van het 

totale aantal 

niet-direct 

integreerbare 

artikelen*,** 

Taken en rollen 

Spelers 

4 0 25 29 21,48% 

Toegang tot het 

net 

1 1 6 8 5,93% 

Eisen voor 

netbeheerders 

 

11 12 37 60 44,44% 

Tariefregulering 

 

2 2 19 23 17,04% 

Bescherming van 

gebruikers 

 

3 0 3 6 4,44% 

Toezicht op 

Marktdeelnemers 

 

2 6 1 9 6,76% 

Totaal aantal 

artikelen  

23 21 91 135  



* Hier niet-direct integreerbare artikelen correspondeert met classificering “B”, “C” en “X” van de 

algemene methodologie (zie Methodologie).  

** Op basis van indicatoren (zie Methodologie). 

 


