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In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigin-
gen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland als-
mede op ontwikkelingen die naar verwachting op korte 
termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden.

Europa
richtlijn betreffende de uitrol van infrastructuur 
voor alternatieve brandstoffen
Op 24 januari 2013 heeft de Europese Commissie (hier-
na: de Commissie) een voorstel gepubliceerd voor een 
‘Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betref-
fende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brand-
stoffen’ (COM(2013) 18 def.). Het richtlijnvoorstel strekt 
tot de ontwikkeling van een infrastructuur voor alternatie-
ve brandstoffen voor vervoermiddelen. Daartoe wordt een 
gemeenschappelijk kader met maatregelen voor de uitrol 
van deze infrastructuur voor elektriciteit, aardgas en wa-
terstof voorgesteld, met inbegrip van minimumeisen en ge-
meenschappelijke technische specificaties. Het richtlijnvoor-
stel verplicht elke lidstaat onder meer om te voorzien in een 
minimumaantal oplaadpunten voor elektrische voertuigen. 
Voorts bevat het voorstel technische specificaties voor deze 
oplaadpunten. Met de conceptrichtlijn wordt beoogd om de 
olie-afhankelijkheid van vervoermiddelen te doorbreken.

Elektriciteit: Network code on capacity 
 Allocation and congestion Management
Nadat het Europees netwerk van transmissiesysteembeheer-
ders voor elektriciteit (hierna: het ENTSB-E) op 27 sep-
tember 2012 de Europese netcode voor capaciteitsalloca-
tie en congestiebeheer voor elektriciteit had vastgesteld en 
ter beoordeling had teruggezonden naar het Agentschap 
voor de samenwerking tussen energieregulators (hierna: het 
Agentschap) (zie NTE 2012, nr. 5), heeft het Agentschap op 
de voet van art. 6, zevende lid, van Verordening (EG) nr. 
714/2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het 
net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit (hierna: 
Verordening (EG) 714/2009) op 19 december 2012 een met 
redenen omkleed advies over deze netcode uitgebracht aan 
het ENTSB-E en gepubliceerd op zijn website (www.acer.
europa.eu). De netcode wijkt volgens het Agentschap op een 
aantal punten af van het op 29 juli 2011 vastgestelde kader-
richtsnoer betreffende capaciteitsallocatie en congestiebe-
heer voor elektriciteit (zie NTE 2011, nr. 4). Op grond van 
art. 6, achtste lid, van Verordening (EG) 714/2009 kan het 
ENTSB-E de netcode op deze punten wijzigen. Na wijzi-
ging zal de netcode opnieuw worden voorgelegd aan het 
Agentschap. Daaropvolgend zal de netcode worden voorge-
legd aan de Commissie.

Elektriciteit: Network code on Demand  
connection
Nadat het ENTSB-E op 27 juni 2012 een conceptversie van 
de Europese netcode inzake aansluitvoorwaarden op het 
elektriciteitsnet ter consultatie had gepubliceerd (zie NTE 
2012, nr. 3), heeft het ENTSB-E op 21 december 2012 de 
definitieve versie van deze Europese netcode vastgesteld. 

Deze netcode voorziet in objectieve voorwaarden voor aan-
sluiting op het elektriciteitsnetwerk. Op 4 januari 2013 heeft 
het ENTSB-E deze netcode in overeenstemming met art. 
6, zesde lid, van Verordening (EG) 714/2009 ter beoorde-
ling toegezonden aan het Agentschap. Het Agentschap dient 
op grond van art. 6, zevende lid, van Verordening (EG) 
714/2009 binnen drie maanden na toezending een met rede-
nen omkleed advies uit te brengen over deze netcode. Daar-
opvolgend zal de netcode worden voorgelegd aan de Com-
missie. De netcode is gepubliceerd op www.entsoe.eu.

Elektriciteit: Draft Network code on  
Load-Frequency control and reserves
Nadat het Agentschap op 2 december 2011 het kaderricht-
snoer met betrekking tot de systeemoperabiliteit voor elek-
triciteit had vastgesteld (zie NTE 2011, nr. 5/6), heeft het 
ENTSB-E op 1 februari 2013 een conceptversie van de Eu-
ropese netcode betreffende frequentievermogensregeling 
en vermogensreserve vastgesteld en deze overeenkomstig 
art. 10 van Verordening (EG) 714/2009 ter consultatie ge-
publiceerd op zijn website (www.entsoe.eu). De netcode 
moet gaan voorzien in minimumeisen voor frequentiever-
mogensregeling en frequentiekwaliteit om de operationele 
veiligheid van transmissienetten te waarborgen. De consul-
tatie sluit op 3 april 2013. Na deze periode zal het ENTSB-
E een definitieve versie van de netcode ontwikkelen, die op 
grond van art. 6, zesde lid en verder, van Verordening (EG) 
714/2009 zal worden teruggezonden naar en beoordeeld 
worden door het Agentschap. De netcode zal vervolgens ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de Commissie.

gas: Network code on gas Balancing of  
Transmission Networks
Nadat het Europees netwerk van transmissiesysteembeheer-
ders voor gas (hierna: het ENTSB-G) op 26 oktober 2012 de 
Europese netcode inzake het balanceringsregime voor gas-
transmissienetwerken had vastgesteld en ter beoordeling had 
teruggezonden naar het Agentschap (zie NTE 2012, nr. 5), 
heeft het Agentschap op de voet van art. 6, zevende lid, van 
Verordening (EG) nr. 715/2009 betreffende de voorwaarden 
voor de toegang tot aardgastransmissienetten (hierna: Ver-
ordening (EG) 715/2009) op 25 januari 2013 een met rede-
nen omkleed advies over deze netcode uitgebracht aan het 
ENTSB-G en gepubliceerd op zijn website (www.acer.eu-
ropa.eu). De netcode wijkt volgens het Agentschap op een 
aantal punten af van het op 18 oktober 2011 vastgestelde ka-
derrichtsnoer betreffende het balanceringsregime voor gas-
transmissiesystemen in de Europese Unie en grensover-
schrijdende balanceringen (zie NTE 2011, nr. 5/6). Op grond 
van art. 6, achtste lid, van Verordening (EG) 715/2009 kan 
het ENTSB-G de netcode op deze punten wijzigen. Na wij-
ziging zal de netcode opnieuw worden voorgelegd aan het 
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Agentschap. Daaropvolgend zal de netcode worden voorge-
legd aan de Commissie.

Nederland
Stimulering duurzame energieproductie  
(Kamerstukken II 2012/13, 31 239)
De Minister van Economische Zaken (hierna: de Minister) 
heeft bij brief van 10 december 2012 (nr. 142) aan de Twee-
de Kamer bericht de zogenoemde subsidie voor stimulering 
van duurzame energieproductie (hierna: ‘SDE+’) in 2013 te 
zullen continueren. In de brief heeft de Minister tevens aan-
gekondigd dat de openstelling per 4 april 2013 in zal gaan.
Op 4 februari 2013 heeft de Minister de ‘Regeling aanwij-
zing categorieën duurzame energieproductie 2013’ vastge-
steld en op 6 februari 2013 gepubliceerd in de Staatscourant 
(Stcrt. 2013, nr. 2815). Deze regeling geeft invulling aan de 
mogelijkheid tot stimulering voor het jaar 2013 van de pro-
ductie van hernieuwbare energie op grond van het ‘Besluit 
stimulering duurzame energieproductie’ door middel van 
SDE+-subsidie. De ‘Regeling aanwijzing categorieën duur-
zame energieproductie 2013’ zal op 4 april 2013 in werking 
treden.
Eveneens op 4 februari 2013 heeft de Minister een regeling 
tot wijziging van de ‘Algemene uitvoeringsregeling stimu-
lering duurzame energieproductie’ en de ‘Regeling garanties 
van oorsprong voor duurzame elektriciteit’ vastgesteld en 
op 6 februari 2013 gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 
2013, nr. 2801). De wijzigingen op grond van deze wijzi-
gingsregeling hangen samen met de ‘Regeling aanwijzing 
categorieën duurzame energieproductie 2013’. De wijzi-
gingsregeling is gedeeltelijk op 7 februari 2013 en gedeelte-
lijk met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 in wer-
king getreden.
Voor een verdere inhoudelijke behandeling van de ontwik-
kelingen onder dit kamerstuknummer wordt verwezen naar 
de rubriek ‘Actualiteiten en Signaleringen’ in dit tijdschrift.

regels met betrekking tot versnelde ontwik-
keling en verwezenlijking van ruimtelijke en 
infrastructurele projecten (crisis- en herstelwet) 
(Kamerstukken II 2012/13, 32 127)
Op 18 december 2012 heeft de Minister van Infrastructuur 
en Milieu (hierna: de Minister van IM) op grond van boven-
genoemde wet een ontwerpbesluit tot wijziging van het ‘Be-
sluit uitvoering Crisis- en herstelwet’ naar de Tweede Ka-
mer gezonden (nr. 167). Het ontwerpbesluit is eveneens op 
18 december 2012 gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 
2012, nr. 25390). Het ontwerpbesluit bevat de zogenoemde 
zesde tranche van het ‘Besluit uitvoering Crisis- en herstel-
wet’. Met deze zesde tranche wordt een aantal nieuwe inno-
vatieve projecten en ruimtelijke en infrastructurele projecten 
als bedoeld in hoofdstuk 2, afdeling 2 en art. 1.1 van de Cri-
sis- en herstelwet aangewezen.

Wijziging van de crisis- en herstelwet en di-
verse andere wetten in verband met het perma-
nent maken van de crisis- en herstelwet en het 
aanbrengen van enkele verbeteringen op het 
terrein van het omgevingsrecht (Kamerstukken I 
2012/13, 33 135)
Nadat de Minister van IM op 27 november 2012 de memo-
rie van antwoord (nr. C) met betrekking tot dit wetsvoor-
stel aan de Eerste Kamer had gezonden (zie NTE 2012, nr. 

6), heeft de Vaste Commissie voor Infrastructuur, Milieu en 
Ruimtelijke Ordening van de Eerste Kamer op 17 december 
2012 nadere vragen over het wetsvoorstel gesteld in het na-
der voorlopig verslag (nr. D). De Minister van IM heeft die 
vragen op 15 januari 2013 beantwoord in de nadere memo-
rie van antwoord (nr. E). Vervolgens heeft de vaste commis-
sie op 22 januari 2013 haar eindverslag (nr. F) vastgesteld. 
Het wetsvoorstel wordt op 19 maart 2013 behandeld in de 
Eerste Kamer. Voor een inhoudelijke beschrijving van dit 
wetsvoorstel wordt verwezen naar NTE 2012, nr. 1.

regels voor de opslag duurzame energie (Wet 
opslag duurzame energie) (Stb. 2012, 673)
Deze wet voorziet in de invoering van een nieuwe belas-
ting die wordt geheven over het verbruik van elektriciteit en 
aardgas (de ‘opslag duurzame energie’) (zie NTE 2011, nr. 
5/6). Nadat de Minister de memorie van antwoord met be-
trekking tot het wetsvoorstel voor deze wet (Kamerstukken 
I 2012/13, 33 115, nr. D) op 10 december 2012 had inge-
diend bij de Eerste Kamer, is op 13 december 2012 het eind-
verslag vastgesteld (Kamerstukken I 2012/13, 33 115, nr. E) 
en is het wetsvoorstel op 18 december 2012 aangenomen 
door de Eerste Kamer. Vervolgens is de Wet opslag duurza-
me energie op 27 december 2012 gepubliceerd in het Staats-
blad (Stb. 2012, 673) en op 1 januari 2013 in werking getre-
den (Stb. 2012, 674).

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de gas-
wet en de Warmtewet (wijzigingen samenhan-
gend met het Energierapport 2011) (Kamerstuk-
ken II 2012/13, 33 493)
Nadat de Minister dit wetsvoorstel op 30 november 2012 
naar de Tweede Kamer had gestuurd (NTE 2012, nr. 6), 
heeft de Vaste Commissie voor Economische Zaken op 29 
januari 2013 haar vragen met betrekking tot dit wetsvoorstel 
gepubliceerd in het verslag (nr. 5).

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de gas-
wet, de Wet op het financieel toezicht, de Wet op 
de economische delicten en het Wetboek van 
Strafvordering (uitvoering van een verordening 
betreffende de integriteit van en transparantie 
van de groothandelsmarkt voor energie) (Ka-
merstukken II 2012/13, 33 510)
De Minister heeft dit wetsvoorstel op 4 januari 2013 naar 
de Tweede Kamer gezonden. Het wetsvoorstel strekt tot uit-
voering in bovengenoemde wetten van de ‘Verordening be-
treffende de integriteit en transparantie van de groothan-
delsmarkt voor energie’ (PbEU, L 326/1) (de ‘Regulation 
on Energy Market Integrity and Transparency’ en derhalve 
veelal de ‘REMIT-verordening’ genoemd) (zie NTE 2012, 
nr. 6; NTE 2012, nr. 5; en NTE 2012, nr. 3). Het doel van 
deze REMIT-verordening is om een geharmoniseerd kader 
te scheppen tot waarborging van de transparantie en integri-
teit van de groothandelsmarkten voor energie en om markt-
misbruik op deze markten te verbieden. Hoewel de REMIT-
verordening rechtstreekse werking heeft, vereisen sommige 
bepalingen uit die verordening aanpassingen in bovenge-
noemde wetten. Onder meer wordt het verbod op marktmis-
bruik op grond van het wetsvoorstel expliciet vastgelegd 
in respectievelijk een nieuw art. 86i Elektriciteitswet 1998 
(hierna: de E-wet) en een nieuw art. 66h Gaswet. In dezelf-
de artikelen wordt tevens vastgelegd dat overtreding van de 
betreffende artikelen een misdrijf vormt. Verder worden in 
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de E-wet en de Gaswet onder meer bepalingen opgenomen 
over het register van marktdeelnemers dat de Raad van Be-
stuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de 
Raad) zal moeten bijhouden en de handhavingsbevoegdhe-
den die de Raad heeft in verband met het toezicht op de na-
leving van de REMIT-verordening.

Wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 
en van de gaswet (implementatie van richtlijnen 
en verordeningen op het gebied van elektriciteit 
en gas) (Stb. 2012, 334)
Op grond van art. 13, achtste lid, E-wet en art. 5, achtste 
lid, Gaswet die op grond van bovengenoemde wet aan de E-
wet en de Gaswet zijn toegevoegd, is de Minister op 22 ja-
nuari 2013 een openbare consultatie gestart (tot 20 februa-
ri 2013) voor het concept-besluit waardevaststelling netten 
voor elektriciteit en voor gastransportnetten (www.internet-
consultatie.nl/waardevaststelling). Dit concept-besluit stelt 
regels voor de waardevaststelling van elektriciteits- en gas-
transportnetten in de situatie dat overdracht van die netten 
naar een netbeheerder plaatsvindt teneinde te voldoen aan de 
eis dat de netbeheerder dient te beschikken over de econo-
mische eigendom van het door hem beheerde net. Deze situ-
atie doet zich bijvoorbeeld voor indien een ontheffinghouder 
in de zin van art. 15 E-wet of art. 2a Gaswet niet langer in 
aanmerking komt voor een ontheffing zodat hij voor zijn net 
een netbeheerder moet aanwijzen. Ook valt te denken aan 
eigenaren van netten op recreatieparken die voor het beheer 
van dat net nog niet eerder een netbeheerder hebben aange-
wezen en dat alsnog moeten doen. Om in dergelijke geval-
len een impasse tussen partijen te voorkomen schrijft het 
concept-besluit een procedure voor die tot de waardevast-
stelling van het betreffende net moet leiden, die kan dienen 
als basis voor de overdracht.

Belastingplan 2013 (Stb. 2012, 668) en Overige 
fiscale maatregelen 2013 (Stb. 2012, 669)
Op 27 december 2012 is het Belastingplan 2013 in het 
Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2012, 668). Dit plan wijzigt, 
onder meer, de Wet belastingen op milieugrondslag (hier-
na: de Wbm). Aan de Wbm is onder andere een nieuw art. 
66 toegevoegd waarin een teruggaafregeling voor energiebe-
lasting is opgenomen. Van de nieuwe teruggaafregeling mo-
gen bedrijven gebruik maken die in het kader van bepaalde 
in art. 66 Wbm bedoelde afspraken of ‘convenanten’ met de 
Minister, de Minister van IM of de Minister van Financiën 
verplichtingen op zich hebben genomen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie. De teruggaafregeling vervangt de vrij-
stelling die voorheen was opgenomen in art. 65 Wbm, welk 
artikel per 1 januari 2013 is vervallen. Het nieuwe art. 66 
Wbm is op 1 januari 2013 in werking getreden (Stb. 2012, 
672). Een nadere toelichting op de teruggaafregeling is te 
vinden in de toelichting bij art. VIIc van het Belastingplan 
3013 (Kamerstukken II 2012/13, 33 402, nr. 3).
Eveneens op 27 december 2012 zijn de ‘Overige fisca-
le maatregelen 2013’ gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 
2012, 669). Ook op grond daarvan is de Wbm gewijzigd. 
Art. 47 Wbm is herschreven om wetstechnische redenen, 
die samenhangen met de inwerkingtreding op 20 juli 2012 
van de ‘Wet implementatie van richtlijnen en vorderingen 
op het gebied van elektriciteit en gas’ (Stb. 2012, 334) (zie 
NTE 2012, nr. 4). Het nieuwe art. 47 Wbm is op grond van 
de ‘Overige fiscale maatregelen 2013’ met terugwerkende 
kracht vanaf 20 juli 2012 in werking getreden.

Op 28 december 2012 heeft de Staatssecretaris van Finan-
ciën een regeling tot ‘Wijziging van de Uitvoeringsregeling 
belastingen op milieugrondslag in verband met de inwer-
kingtreding van de teruggaafregeling energiebelasting met 
betrekking tot elektriciteit voor energie-intensieve bedrijven 
met convenanten’ gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 
2012, nr. 27067). Deze regeling strekt tot wijziging van de 
‘Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag’ in ver-
band met de hiervoor genoemde nieuwe teruggaafregeling. 
Deze wijzigingsregeling is eveneens op 1 januari 2013 in 
werking getreden.

Wijziging van de Warmtewet in verband met 
enkele aanpassingen (Kamerstukken I 2012/13, 
32 839)
Dit wetsvoorstel is op 5 februari 2013 aangenomen door de 
Tweede Kamer. Eveneens op 5 februari 2013 is het gewij-
zigd voorstel van wet (nr. A) naar de Eerste Kamer gezon-
den. De Eerste Kamer heeft op 5 maart 2013 het voorbe-
reidend onderzoek van het wetsvoorstel afgerond en werkt 
thans aan het voorlopig verslag. Voor een inhoudelijke be-
spreking van dit wetsvoorstel wordt verwezen naar NTE 
2011, nr. 5/6.

regels inzake het aanhouden van voorraden 
aardolieproducten (Wet voorraadvorming aard-
olieproducten 2012) (Stb. 2013, 15)
Deze wet strekt tot implementatie van ‘Richtlijn 2009/119/
EG houdende verplichting voor de lidstaten om minimum-
voorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten aan te hou-
den’ (zie NTE 2009, nr. 3/4) en tot vervanging van de ‘Wet 
voorraadvorming aardolieproducten 2001’. Voornoemde 
richtlijn moest uiterlijk op 31 december 2012 zijn geïmple-
menteerd in nationale wetgeving. Nadat de Eerste Kamer 
het wetsvoorstel voor bovengenoemde wet op 18 december 
2012 als hamerstuk had afgedaan (zie NTE 2012, nr. 6), is 
de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 op 17 ja-
nuari 2013 in het Staatsblad geplaatst (Stb. 2013, 15). De 
Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 zal op een 
nader bij Koninklijk Besluit vast te stellen tijdstip, dat voor 
verschillende artikelen of onderdelen van de wet verschil-
lend kan worden vastgesteld, in werking treden.

regels omtrent de instelling van de Autoriteit 
consument en Markt (instellingswet Autoriteit 
consument en Markt) (Kamerstukken I 2012/13, 
33 186) en Wijziging van de instellingswet 
Autoriteit consument en Markt en enige andere 
wetten in verband met de stroomlijning van het 
door de Autoriteit consument en Markt te hou-
den markttoezicht
De Minister heeft op 14 december 2012 in de nadere memo-
rie van antwoord (nr. F) de laatste vragen over het voorstel 
voor de ‘Instellingswet Autoriteit Consument en Markt’ van 
de Vaste Commissie voor Economische Zaken van de Eer-
ste Kamer beantwoord. Vervolgens heeft de Vaste Commis-
sie op 18 december 2012 het eindverslag met betrekking tot 
dit wetsvoorstel vastgesteld (nr. G). Op 5 februari 2013 is 
de mondelinge behandeling van dit wetsvoorstel in de Eer-
ste Kamer gestart. Tijdens deze behandeling is gebleken dat 
de Eerste Kamer nog een groot aantal kritische vragen had 
over het wetsvoorstel in samenhang met het wetsvoorstel 
tot ‘wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument 
en Markt en enige andere wetten in verband met de stroom-
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lijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te 
houden markttoezicht’, dat de Minister naar verwachting in 
maart 2013 zal indienen bij de Tweede Kamer (zie hierover 
NTE 2012, nr. 2 en NTE 2012, nr. 6). Tijdens de tweede helft 
van de behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel 
voor de ‘Instellingswet Autoriteit Consument en Markt’ op 
12 februari 2013 heeft de Minister de vragen van de Eerste 
Kamer beantwoord. Op 26 februari 2013 heeft de Eerste Ka-
mer het wetsvoorstel met algemene stemmen aangenomen. 
De Autoriteit Consument en Markt zal op 1 april 2013 van 
start gaan. Voor een beschrijving van het wetsvoorstel voor 
de ‘Instellingswet Autoriteit Consument en Markt’ wordt 
verwezen naar NTE 2012, nr. 1.

Wet tot wijziging van de Algemene wet be-
stuursrecht en aanverwante wetten met het oog 
op enige verbeteringen en vereenvoudigingen 
van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing 
bestuursprocesrecht) (Stb. 2012, 682)
Nadat het wetsvoorstel voor deze wet op 27 maart 2012 
door de Tweede Kamer was aangenomen, heeft ook de Eer-
ste Kamer op 18 december 2012 ingestemd met het wets-
voorstel. Vervolgens is de Wet aanpassing bestuursproces-
recht op 27 december 2012 gepubliceerd in het Staatsblad 
(Stb. 2012, 682) en op 1 januari 2013 (gedeeltelijk) in wer-
king getreden (Stb. 2012, 684). Op grond van deze wet is 
het bestuursprocesrecht verbeterd en vereenvoudigd. Onder 
meer is in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) 
het zogenoemde ‘relativiteitsvereiste’ geïntroduceerd. Dit 
houdt in dat een bestuursrechter een besluit niet mag vernie-
tigen op de grond dat het in strijd is met een geschreven of 
ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, 
indien deze regel of dat beginsel kennelijk niet strekt tot be-
scherming van de belangen van degene die zich daarop be-
roept. Het is de verwachting dat de introductie van dit ver-
eiste een drempel zal opwerpen voor het instellen van een 
bestuursrechtelijke rechtsgang. Ook zijn op grond van deze 
wet de E-wet en de Gaswet gewijzigd. Onder meer is in de 
artikelen 82 E-wet en 61 Gaswet expliciet vastgelegd dat 
een ‘representatieve organisatie’ in de zin van die wetten ge-
acht wordt belanghebbende te zijn bij besluiten genomen op 
grond van die wetten. Verder wordt op grond van bovenge-
noemde wet nu in bijlagen bij de Awb geregeld tegen welke 
besluiten en algemeen verbindende voorschriften op grond 
van de E-wet en de Gaswet wel of niet een rechtsgang open 
staat en zo ja, bij welke instantie. Voorheen was dit geregeld 
in de E-wet en de Gaswet zelf.

regelgeving
Elektriciteit: codewijziging betreffende de toe-
passing van Diazed-patronen (wijziging Meet-
code Elektriciteit)
Nadat de Raad op 24 september 2012 mededeling had ge-
daan van de terinzagelegging van het voorstel van de ge-
zamenlijke netbeheerders (zie NTE 2012, nr. 5), heeft de 
Raad op 18 december 2012 een besluit genomen tot wij-
ziging van de Meetcode Elektriciteit (besluit met kenmerk 
104184/13.BT1649). Van dit besluit heeft de Raad op 24 de-
cember 2012 mededeling gedaan in de Staatscourant (Stcrt. 
2012, nr. 27200). Door meetbedrijven zijn zogenoemde ‘Di-
azed-patronen’ toegepast bij de technische uitvoering van de 
beveiliging van meetcircuits, terwijl op grond van de Meet-
code Elektriciteit alleen zogenoemde ‘mespatronen’ zijn 

toegestaan. Het wijzigingsbesluit strekt ertoe om de reeds 
toegepaste Diazed-patronen niet te vervangen door mespa-
tronen indien aantoonbaar blijkt dat de Diazed-patronen vol-
doen aan de vereiste meetnauwkeurigheid. Op deze wijze 
kunnen de kosten die gemoeid zouden zijn met de vervan-
ging van Diazed-patronen worden voorkomen. Het wijzi-
gingsbesluit is gepubliceerd op www.energiekamer.nl en is 
op 26 december 2012 in werking getreden.

Elektriciteit: terinzagelegging codewijzigings-
voorstel inzake verbetering allocatie en reconci-
liatie (wijziging Systeemcode Elektriciteit)
De Raad heeft op 21 januari 2013 mededeling gedaan in de 
Staatscourant van de terinzagelegging van een voorstel van 
de gezamenlijke netbeheerders tot wijziging van de Sys-
teemcode Elektriciteit teneinde de administratieve proces-
sen van allocatie en reconciliatie te verbeteren (Stcrt. 2013, 
nr. 1469). Het codewijzigingsvoorstel beoogt, onder meer, 
duidelijker te regelen hoe, wanneer en tegen welke prijs re-
conciliatiefouten achteraf verrekend moeten worden. Schrif-
telijke zienswijzen met betrekking tot het codewijzigings-
voorstel konden tot en met 18 februari 2013 naar voren 
worden gebracht. Het codewijzigingsvoorstel is gepubli-
ceerd op www.energiekamer.nl.

Elektriciteit: terinzagelegging codewijzigings-
voorstel ter reparatie van een eerder besluit in 
verband met de plaatsing van op afstand uit-
leesbare meetinrichtingen (wijziging Meetcode 
Elektriciteit en Systeemcode Elektriciteit)
De Raad heeft op 21 januari 2013 mededeling gedaan in de 
Staatscourant van de terinzagelegging van een voorstel van 
de gezamenlijke netbeheerders tot wijziging van de Meetco-
de Elektriciteit en de Systeemcode Elektriciteit (Stcrt. 2013, 
nr. 1472). Het voorstel strekt tot reparatie van een aantal on-
volkomenheden dat aan het licht is gekomen nadat de Raad 
de betreffende codes had gewijzigd bij besluit van 14 augus-
tus 2012 (met kenmerk 103897/18) (zie NTE 2012, nr. 4) in 
verband met de start van de uitrol van op afstand uitleesba-
re meetinrichtingen bij kleinverbruikers. Schriftelijke ziens-
wijzen met betrekking tot het codewijzigingsvoorstel kon-
den tot en met 18 februari 2013 naar voren worden gebracht. 
Het codewijzigingsvoorstel is gepubliceerd op www.ener-
giekamer.nl.

Elektriciteit: codewijziging inzake comptabele 
meetinrichtingen (wijziging Netcode Elektriciteit 
en Meetcode Elektriciteit)
Nadat de Raad op 23 oktober 2012 het ontwerpbesluit daar-
voor ter inzage had gelegd (zie NTE 2012, nr. 6) heeft de 
Raad op 22 januari 2013 het besluit tot wijziging van de 
Netcode Elektriciteit en de Meetcode Elektriciteit vastge-
steld (met kenmerk 104098/20). Van dit besluit heeft de 
Raad op 7 februari 2013 mededeling gedaan in de Staats-
courant (Stcrt. 2013, nr. 2892). Op grond van het besluit 
worden verschillende artikelen in de Netcode Elektriciteit 
aangepast en wordt in de Meetcode Elektriciteit een nieuwe 
paragraaf 2.2 toegevoegd betreffende de comptabele meting 
op de overdrachtspunten van aansluitingen tussen twee net-
ten. Met deze wijziging wordt onder meer een definitieve re-
geling vastgesteld voor de meting op de overdrachtspunten 
tussen het landelijke hoogspanningsnet en de regionale net-
ten. Het besluit is op 9 februari 2013 in werking getreden en 
is gepubliceerd op www.energiekamer.nl.
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gas: uitoefening taken door gTS op grond van 
de Verordening inzake gasvoorzieningszeker-
heid
De Minister heeft bij besluit van 10 december 2012 de net-
beheerder van het landelijk gastransportnet (GTS) op grond 
van art. 10, eerste lid, onderdeel h, Gaswet belast met de uit-
voering van taken op grond van en in verband met de uit-
voering van Verordening (EU) nr. 994/2010 betreffen-
de maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering (PbEU 
2010, L 295/1) (zie over deze verordening NTE 2009, nr. 
3/4 en NTE 2010, nr. 5/6). Het besluit van de Minister is op 
18 december 2012 gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 
2012, nr. 26049) en met terugwerkende kracht per 1 januari 
2012 in werking getreden.

gas: terinzagelegging ontwerpbesluit tot  
wijziging Meetvoorwaarden gas-LNB
Op 4 januari 2013 heeft de Raad mededeling gedaan in de 
Staatscourant van de terinzagelegging van een ontwerpbe-
sluit op grond van art. 12b, eerste lid onderdeel b, Gaswet 
strekkende tot wijziging van de Meetvoorwaarden Gas – 
LNB (Stcrt. 2013, nr. 201). Het ontwerpbesluit is gebaseerd 
op een codewijzigingsvoorstel van de gezamenlijke netbe-
heerders van 16 februari 2012 in verband met technische 
ontwikkelingen en de introductie van het nieuwe marktmo-
del Wholesale gas waardoor het nodig is dat de Meetvoor-
waarden Gas – LNB op een aantal punten worden geactuali-
seerd en in lijn worden gebracht met de huidige praktijk. De 
voorgestelde wijzigingen gelden voor de capaciteitsmetin-
gen en kwaliteitsmetingen van de netbeheerder van het lan-
delijk gastransportnet. Deze metingen worden gebruikt voor 
aansluitingen die verbonden zijn met het landelijk gastrans-
portnet en voor de koppelingen tussen het landelijk gastrans-
portnet en de regionale gastransportnetwerken. Schriftelijke 
zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbesluit konden 
tot en met 15 februari 2013 naar voren worden gebracht. Het 
ontwerpbesluit is gepubliceerd op www.nma.nl.

gas: vaststelling van de gebiedsindeling gas
Nadat de Raad op 2 juli 2012 het ontwerpbesluit ter inzage 
had gelegd (zie NTE 2012, nr. 4), heeft de Raad bij besluit 
van 22 januari 2013 (met kenmerk 103975/103) de ‘Ge-
biedsindeling Gas’ vastgesteld. De Raad heeft van dit be-
sluit op 31 januari 2013 mededeling gedaan in de Staatscou-
rant (Stcrt. 2013, nr. 2184). In het definitieve besluit heeft de 
Raad aangegeven dat er geen wijzigingen zijn aangebracht 
ten opzichte van het ontwerpbesluit. Voor een beschrijving 
van de inhoud van dat ontwerpbesluit wordt verwezen naar 
NTE 2012, nr. 4. Het besluit tot vaststelling van de Gebieds-
indeling Gas is op 1 februari 2013 in werking getreden en is 
gepubliceerd op www.energiekamer.nl.

Elektriciteit en gas: wijziging regeling  
meettarieven
De Minister heeft op 7 december 2012 een regeling tot wij-
ziging van de ‘Regeling meettarieven’ vastgesteld en op 
18 december 2012 gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 
2012, nr. 26058). In de Regeling meettarieven is het meer-
jarige reguleringsregime voor de meettarieven voor elek-
triciteit en gas vastgelegd (zie NTE 2010, nr. 5/6). De ver-
schillende artikelen van de Regeling meettarieven voorzien 
in verschillende reguleringsfasen en treden daarom achter-
eenvolgens in werking. Eerst is voorzien in een periode, op 
grond van art. 1 en art. 2 Regeling meettarieven, waarin de 

meettarieven door middel van jaarlijkse indexering worden 
vastgesteld. Tegelijkertijd heeft de Raad de daadwerkelij-
ke kosten van netbeheerders gemonitord als opmaat naar de 
tweede fase van de tariefregulering die op basis van koste-
noriëntatie zal plaatsvinden op basis van art. 3 en art. 4 Re-
geling meettarieven (die nog in werking moeten treden). 
Het is gebleken dat het voor belanghebbenden in het kader 
van de voorspelbaarheid van de tarieven van belang is dat 
de Raad de resultaten van deze monitoring tussentijds in een 
besluit vaststelt. De onderhavige wijzigingsregeling voegt 
daarom aan de Regeling meettarieven een nieuw art. 4a toe, 
op grond waarvan de Raad voor elk kalenderjaar voor elke 
netbeheerder het verschil tussen de inkomsten en de kosten 
van de netbeheerders vaststelt, opdat die verschillen na de 
inwerkingtreding van art. 3 en art. 4 Regeling meettarieven 
kunnen worden verrekend in de tarieven. Dit nieuwe art. 4a 
is op 1 januari 2013 in werking getreden.

Elektriciteit en gas: gedragscode Leveranciers 
Slimme Meters 2012
Nadat het College Bescherming Persoonsgegevens (hier-
na: het CBP) op 23 november 2012 mededeling had gedaan 
van het ontwerp (zie NTE 2012, nr. 6), heeft het CBP bij be-
sluit van 8 januari 2013 definitief de ‘Gedragscode Verwer-
king door elektriciteits- en gasleveranciers en door de onder 
hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op 
Kleinverbruikers betrekking hebbende Persoonlijke Meetge-
gevens afkomstig uit Slimme Meters’ (hierna: de Gedrags-
code) goedgekeurd. Van dit goedkeuringsbesluit heeft het 
CBP op 16 januari 2013 mededeling gedaan in de Staatscou-
rant (Stcrt. 2013, nr. 891). Met de Gedragscode wordt be-
oogd regels te stellen voor leveranciers omtrent de verwer-
king van meetgegevens afkomstig van op afstand uitgelezen 
slimme meters, indien die meetgegevens zijn aan te mer-
ken als persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescher-
ming persoonsgegevens. De Gedragscode is gepubliceerd op 
www.cbpweb.nl.

Elektriciteit en gas: regeling marktmodel
Nadat de Minister op 13 november 2012 een openbare con-
sultatie was gestart over het ontwerp (zie NTE 2012, nr. 6), 
heeft de Minister 8 februari 2013 de ‘Regeling tot wijziging 
van enkele regelingen in verband met de uitvoering van het 
marktmodel’ vastgesteld en op 11 februari 2013 gepubli-
ceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2013, nr. 3181). Deze rege-
ling wijzigt de ‘Regeling afnemers en monitoring Elektri-
citeitswet 1998 en Gaswet’, de ‘Regeling afsluitbeleid voor 
kleinverbruikers van elektriciteit en gas’, de ‘Regeling inza-
ke tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit’ en de ‘Re-
geling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas’ in ver-
band met de invoering van het verplichte marktmodel voor 
kleinverbruikers op grond van de Wet markmodel kleinver-
bruikers (Stb. 2011, 130 en 131). Voor een beschrijving van 
de inhoud van (het ontwerp voor) deze wijzigingsregeling 
wordt verwezen naar NTE 2012, nr. 6. De wijzigingsrege-
ling treedt in werking per 1 april 2013. Om de wijzigingen 
in de ‘Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas’, 
die ex art. 12 Gaswet pas in werking kunnen treden nadat 
deze zijn voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer, even-
eens per 1 april 2013 inwerking te kunnen laten treden, heeft 
de Minister de wijzigingsregeling op 11 februari 2013 voor-
gelegd aan de Eerste en Tweede Kamer (Kamerstukken I/II  
2012/13, 29 023, nr. H/141).

ER2013_01.indb   5 15-3-2013   16:16:07




