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Actualiteiten en signaleringen
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt,  
dr. L. Diestelmeier, mr. J.C.W. Gazendam, S.T. Kalisvaart,  
C.T. Nieuwenhout LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova en C.J. Vermue LL.M1

Rapporten en overige publicaties
In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten 
en overige publicaties besproken die inzicht bieden 
in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het 
energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen 
voor suggesties voor documenten die in deze ru-
briek opgenomen kunnen worden. 

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Tarieven voor energietransport stijgen per 2020
De ACM heeft in november 2019 aangekondigd dat 
de tarieven voor het transport van elektriciteit en 
gas in 2020 zullen gaan stijgen. Volgens ACM’s ta-
rievenbesluit voor regionale netbeheerders voor 
2020 stijgen de kosten ongeveer vijf euro per huis-
houden per jaar. Voor consumenten maken de ge-
middelde transporttarieven en aansluittarieven 1/5 
deel uit van de energierekening, wat ongeveer neer-
komt op 306 euro per jaar per huishouden. De reden 
voor de gestegen gastransporttarieven is dat vanaf 
2020 de netbeheerders de kosten dragen van de fy-
sieke en administratieve verliezen in plaats van de 
energieleveranciers. In de elektriciteitssector stijgt 
het transporttarief gemiddeld slechts 50 eurocent 
per jaar per huishouden. Over het algemeen wil de 
ACM in 2020 meer tarief bescherming en stelt zij 
daarom voor grootgasverbruikers gereguleerde ta-
rieven vast voor de gehele aansluiting. Het bericht 
is na te lezen op de website van de ACM:
ht t p s : // w w w. a c m . n l /n l / p u bl i c at i e s / t a r i e -
ven-voor-transport-energie-stijgen-met-gemid-
deld-5-euro-huishouden-jaar.

TenneT

Jaarlijkse rapport monitoring leveringszekerheid 
2019
In januari verklaarde TenneT in haar jaarlijkse 
Rapport ‘Monitoring Leveringszekerheid 2019’, dat 
Noordwest-Europese samenwerking een essentiële 
voorwaarde is om na 2025 leveringszekerheid van 

1. Prof. Martha Roggenkamp is hoogleraar energierecht 
en directeur van het Groningen Centre of Energy Law 
and Sustainability (GCELS). Bij GCELS zijn tevens 
aangesteld: Ceciel Nieuwenhout (promovenda), Lea 
Diestelmeier (postdoctoraal onderzoeker), Joris Ga-
zendam en Liv Malin Andreasson (onderzoekers), Ta-
tiana Spijk-Belanova (medewerker) en Jamie Behrendt 
en Sjoerd Kalisvaart (student-assistenten). Christiaan 
Vermue is werkzaam als Legal Counsel bij Gasunie. 
Deze rubriek betreft berichten die gepubliceerd zijn 
in de periode medio oktober 2019 tot 1 februari 2020.

elektriciteit te kunnen garanderen. De productie-
capaciteit in Nederland is tot nu toe voldoende om 
aan de elektriciteitsvraag in Nederland te voldoen. 
Toch wordt ervan uitgegaan dat over zes jaar de 
leveringszekerheid af hankelijker zal worden van 
import, omdat het aantal gascentrales in Nederland 
afneemt en vanaf 1 januari 2030 het verbod op de 
elektriciteitsproductie met kolen van kracht wordt. 
TenneT’s COO spreekt zich nu al uit voor meer sa-
menwerking, zodat gezamenlijk de leveringszeker-
heid gedekt kan worden. Bovendien beklemtoont 
TenneT ook de behoefte aan f lexibilisering van 
de vraag naar elektriciteit, wat TenneT uitgebreid 
door middel van de TenneT Flexibility Monitor onder-
zoekt. Het bericht is na te lezen op de website van 
TenneT:
https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/europe-
se-samenwerking-voorwaarde-voor-leveringsze-
kerheid-elektriciteit-na-2025/

Gasunie

De Fase II-studie: gezamenlijk vervolgonderzoek 
van Gasunie en TenneT
Op 22 januari 2020 heeft Gasunie een rapportage 
over de Fase II-studie gepubliceerd die in samen-
werking met TenneT is uitgevoerd. Dit een vervolg 
van het gezamenlijke onderzoeksproject 'Infra-
structure Outlook 2050' dat vorig jaar door beide 
netbeheerders was uitgebracht. Voor deze studie 
was een model ontwikkeld voor een geïntegreerd 
energiesysteem om transitiepaden van de Euro-
pese energie-infrastructuur van 2030 tot 2050 te 
bepalen op basis van het minimaliseren van de 
totale investerings- en operationele kosten van 
verschillende technologische opties (d.w.z. infra-
structuur voor energietransmissie, waterstofeen-
heden, energiecentrales en opslaginstallaties). De 
studie legt de focus op Nederland en Duitsland. 
Er zijn drie verschillende scenario’s in ‘Fase II’ 
ontwikkeld, voortbouwend op de ‘Infrastructure 
Outlook 2050’ en andere lopende studies. In alle 
scenario’s werden twee doelstellingen opgenomen: 
95 procent de-carbonisatie van het energiesysteem 
en een aanzienlijke groei van het aanbod van her-
nieuwbare energiebronnen. In het rapport werd 
opnieuw bevestigd dat de koppeling van de com-
plementaire energie-infrastructuur voor elektrici-
teit en gas (waterstof en aardgas) essentieel is om 
de grootschalige hernieuwbare energiebronnen in 
het energiesysteem te integreren. Daarnaast werd 
geconcludeerd dat een verdere ontwikkeling van 
de transmissie-infrastructuur voor elektriciteit 
en gas ook na 2030 nodig is en de bestaande aard-
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gasinfrastructuur aangepast moet worden om een 
nieuw Europa-breed waterstofnet te kunnen ont-
wikkelen. Een volledige versie van de rapportage is 
te vinden op www.gasunie.nl.

Ministerie van Economische Zaken

Eerste transparantierapport over de 
delfstoffensector gepubliceerd
Op 14 januari 2020 heeft Minister van Economische 
Zaken en Klimaat, mede namens de Minister voor 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwer-
king, het rapport van het Nederlandse deel van 
het Extractive Industries Transparency Initiative 
(EITI) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport 
clustert de informatie over de delfstoffenwinning 
in Nederland. In dit kader worden de vergunning-
verlening en de financiële stromen tussen industrie 
en overheid in kaart gebracht. Afgesloten wordt 
met meerdere aanbevelingen voor een grotere mate 
van transparantie binnen het EITI-verband. Het is 
de bedoeling dat dit rapport vanaf dit jaar jaarlijks 
gepubliceerd zal worden. Het volledige rapport is te 
lezen op:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/mi-
nisterie-van-economische-zaken-en-klimaat/
documenten/kamerstukken/2020/01/15/kamer-
brief-over-rapport-nederlandse-eiti.

Kamerbrief wijzigingen en voornemens energie-
innovatie-instrumentarium 2020
Op 17 december 2019 heeft de Minister van Econo-
mische zaken en Klimaat per brief zijn plannen 
voor aanpassing van het energie-innovatie-instru-
mentarium aan de Tweede Kamer gestuurd. De 
plannen bestaan uit drie onderdelen. Allereerst 
bespreekt de Minister de Demonstratie Energie- 
en Klimaatinnovatie (DEI+). Dit is een financieel 
instrument dat zich richt op het ondersteunen van 
innovatieve pilot- en demonstratieprojecten op het 
gebied van klimaat en energie, waaronder projec-
ten ter bevordering van een aardgasvrije gebouwde 
omgeving, f lexibilisering van het energiesysteem 
(inclusief waterstof) en CO2-reductie in de indus-
trie. De Minister is voornemens de aanvragen we-
derom te beoordelen op volgorde van binnenkomst. 
Echter omdat de Europese staatsteunkaders dit nog 
niet toestaan, is voor waterstof-, CCUS- en geavan-
ceerde biobrandstoffen-technologieën nog geen de 
DEI+-procedure mogelijk. Ten tweede bespreekt de 
Minister het Topsector Energie (TSE) instrumenta-
rium. De Minister wil meer sturen op vroegtijdige 
samenwerking tussen innovatieve marktpartijen 
door gerelateerde innovaties in samenhang op te 
pakken. Tot slot bespreekt de Minister de Her-
nieuwbare Energie Regeling (HER). De HER is een 
instrument dat zich specifiek richt op het verlagen 
van de kosten van de opwekking van hernieuwbare 
energie en kan als voorportaal van de SDE+ worden 
gezien. Zoals afgesproken in het klimaatakkoord is 
de Minister voornemens om de vervaldatum van de 
HER te verlengen tot 31 december 2023. De brief is 
te lezen op:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/mi-
nisterie-van-economische-zaken-en-klimaat/
documenten/kamerstukken/2019/12/17/kamer-
brief-over-wijzigingen-en-voornemens-energie-in-
novatie-instrumentarium-2020.

Kabinetsreactie op de Klimaat- en 
Energieverkenning 2019
Op 1 november 2019 heeft de Minister van Econo-
mische Zaken en Klimaat (EZK) aan de Tweede Ka-
mer de kabinetsreactie gestuurd op de Klimaat- en 
Energieverkenning (KEV) 2019 met als bijlage de 
aanvullende Klimaatakkoordnotitie van het PBL 
en een notitie van het Centraal Planbureau (CPB). 
De KEV geeft inzicht in de doelen voor hernieuwba-
re energie, energiebesparing en CO2-reductie voor 
2020 en 2030. De Klimaatakkoordnotitie betrekt 
hierin ook de ambities en plannen binnen het Kli-
maatakkoord. In de kabinetsreactie, wijst de Minis-
ter van EZK op de grote rol van de Klimaatwet bij 
het realiseren van de beoogde emissiereductie van 
49 procent In het bijzonder acht de Minister het bor-
gingsstelsel van deze wet, waarbinnen iedere twee 
en vijf jaar bijgestuurd kan worden, van belang. Bij 
een voorgenomen wijziging van de reductieopgave 
neemt de Minister zich voor het Planbureau voor 
de Leefomgeving (PBL) wederom om een advies te 
vragen. De brief geeft tevens een overzicht van de 
aanvullende maatregelen die het kabinet voorne-
mens is te nemen om de klimaatdoelstellingen te 
halen. Het kabinet heeft specifieke criteria vastge-
steld waaraan deze maatregelen dienen te voldoen, 
namelijk dat deze: ‘(i) kostenef fect ief zijn, (ii) beperk-

te weglekef fecten kennen naar het buitenland, (iii) op 

(enig) draagvlak kunnen rekenen en (iv) aansluiten 

bij de maatregelen in het Klimaatakkoord.’ De brief 
werkt enkele maatregelen uit op de thema’s SDE+, 
ISDE, zon op dak, verduurzaming en energiebespa-
ring uit. De brief valt te lezen via:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/mi-
nisterie-van-economische-zaken-en-klimaat/
documenten/kamerstukken/2019/11/01/kamer-
brief-over-kabinetsreactie-op-de-klimaat-en-ener-
gieverkenning-2019-en-de-aanvullende-notities.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

�Staat van de sector Windenergie op zee� 
gepubliceerd
Op 4 december 2019 publiceerde het SodM het rap-
port ‘Staat van de sector Windenergie op zee’. Van-
wege de verwachte grote toename van windenergie 
op zee, vond de toezichthouder het nodig om deze 
sector tegen het licht te houden. Het SodM deelt 
haar toezichtstaak ten aanzien van windenergie 
op zee met Rijkswaterstaat. In dat kader stelt de 
toezichthouder samen met Rijkswaterstaat een toe-
zichtsarrangement op. Het SodM constateert dat er 
op dit moment enkele lacunes in wet- en regelge-
ving bestaan. Zo ligt het toezicht op vergunningen 
op grond van de Waterwet voor het geheel bij Rijks-
waterstaat, terwijl het toezicht voor de windparken 
gedeeld wordt met het SodM. Het kan waardevol 
zijn het SodM als mede-toezichthouder op zee voor 
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de Waterwet voor watervergunningen voor de net-
ten op zee toe te wijzen. Daarnaast geldt het stren-
gere arboregime voor het werken op zee nog niet 
voor windenergie. Het SodM concludeert derhalve 
dat al op een vroegtijdig stadium (in de ontwikke-
lingsfase) en tijdens de bouw, het gebruik en de af-
bouw van de windparken rekening gehouden moet 
worden met milieubescherming en veiligheid. Het 
SodM is daarom voornemens om het toezicht meer 
toe te spitsen op keuzes die gemaakt worden in de 
planvormende fase, die uitwerking hebben in late-
re fases. Meer informatie is beschikbaar op:
ht t ps ://w w w. sodm .n l /documenten /publ ica-
ties/2019/11/28/staat-van-de-sector-windenergie-
op-zee.

Voortgangsrapportage versterkingsoperatie 
Groningen 
Op 29 januari 2020 publiceerde SodM haar advies 
over de maatregelen die in de provincie Gronin-
gen genomen moeten worden naar aanleiding van 
de aardbevingen ten gevolge van de gaswinning 
aldaar. Dit betreft ten aanzien van de bestaande 
bebouwing specifiek de zogenaamde versterkings-
opgave en de versnellingsmaatregelen. De verster-
king van de bebouwing gaat volgens de toezicht-
houder nog niet snel genoeg. Het SodM komt met 
een vijftal adviezen aan de Minister van Economi-
sche Zaken en Klimaat, namelijk: (i) geef de Natio-
naal Coördinator Groningen (NCG) en uitvoerders 
binnen de pilots van de versterkingsoperatie meer 
ruimte om bij de uitoefening beslissingen te nemen, 
(ii) zorg dat nieuwe inzichten volgens een vast, pe-
riodiek proces worden meegenomen in de werkwij-
ze, (iii) de NCG moet onderzoeken of de veiligheid 
het beste gediend is bij herbeoordeling of bij direct 
versterken, (iv) realiseer een ruim mandaat voor de 
NCG, en (v) verbeter communicatie en informatie-
voorziening richting de burgers. Het rapport is te 
lezen op:
ht t ps : //w w w. sod m .n l /doc u me nte n /r appor -
ten/2020/01/29/advies-over-de-versterkingsopga-
ve-en-de-versnellingsmaatregelen.

Europese Commissie

Statistieken Hernieuwbare Energie
Op 23 januari 2020 heeft Eurostat de statistieken 
gepubliceerd met betrekking tot het aandeel her-
nieuwbare energie in de verschillende lidstaten. 
Gemiddeld komt de EU-28 uit op 18 procent her-
nieuwbare energie; hetgeen dus gedurende het 
jaar naar het beoogde percentage van 20 procent 
in 2020 moet worden gebracht. Twaalf lidstaten 
hebben hun individuele doel al bereikt, en vier lid-
staten zijn er dichtbij om het doel te behalen. Ne-
derland loopt echter het verst achter op de andere 
landen, en is dus de hekkensluiter van Europa met 
slechts 7,4 procent hernieuwbare energie. De cijfers 
zijn beschikbaar op:
h t t p s : / / e c . e u r o p a . e u / e u r o s t a t / d o c u -
ments/2995521/10335438/8-23012020-AP-EN.pd-
f/292cf2e5-8870-4525-7ad7-188864ba0c29

Introductie �Just Transition Mechanism�
Op 15 januari is het ‘Just Transition Mechanism’ 
van start gegaan. Met dit programma wordt er ge-
poogd om een sociale transitie teweeg te brengen, 
specifiek voor de regio’s die het meest door de ener-
gietransitie geraakt worden, zoals regio’s met veel 
kolenindustrie. Het ligt in de bedoeling dat er in 
deze regio’s geïnvesteerd wordt in omscholing van 
de werknemers of in andere vormen van werkgele-
genheid. Het fonds kan ook gebruikt worden voor 
de energietransitie in deze regio’s, die op dit mo-
ment vaak af hankelijk zijn van één (fossiele) ener-
giebron. Het investeringsprogramma heeft ten-
minste EUR 100 miljard beschikbaar, wat verder 
zou moeten helpen om ook private investeringen 
op gang te helpen. Het is een programma gebaseerd 
op solidariteit en verdeling, zodat er niemand ach-
terblijft in de energietransitie. Meer informatie is 
beschikbaar op:
h t t p s : / / e c . e u r o p a . e u / i n f o / n e w s / l a u n -
ching-just-transition-mechanism-green-transiti-
on-based-solidarity-and-fairness-2020-jan-15_en

Nieuwe gas-interconnector �BalticConnector� in 
bedrijf
Sinds begin januari 2020 is de nieuwe gas-inter-
connector ‘BalticConnector’ in bedrijf. Deze inter-
connector betreft een offshore pijpleiding tussen 
Finland en Estland die een lengte heeft van 152 
kilometer, waarvan 77 km offshore. De pijplijn kan 
in beide richtingen gebruikt worden en heeft een 
capaciteit van 7,2 miljoen m3 gas per dag. Het project 
is een project of common interest (PCI) en heeft sub-
sidie gekregen van de Connecting Europe Facility. 
Meer informatie is beschikbaar op: 
h t t p s : // e c . e u r o p a . e u / i n f o / n e w s / b a l t i c -
c o n n e c t o r - g a s - p i p e l i n e - r e a d y - u s e -1 - j a n u -
ary-2020-2020-jan-08_en

Nieuwe Eurocommissaris Energie: Kadri Simson
Met het aantreden van de Von der Leyen-Com-
missie is ook een nieuwe eurocommissaris voor 
energie benoemd, nl. Kadri Simson, de voormalige 
Estse minister van economie en infrastructuur. 
Zij zal zich bezighouden met het ontwikkelen van 
een beter geïntegreerde Europese energiemarkt 
die lage energieprijzen aan consumenten kan bie-
den en tegelijkertijd de transitie naar niet-fossiele 
energiebronnen doormaakt. Verder is intercon-
nectie een belangrijk thema. Omdat er een grote 
overlap is met de Europese ‘Green Deal’ van Frans 
Timmermans, zal zij nauw met hem samenwer-
ken. Meer informatie is beschikbaar op: https://
ec.europa.eu/info/news/new-european-commissi-
oner-energy-takes-office-2019-dec-02_en

Gas- en Elektriciteitsmarktrapporten
Op 23 december heeft de Europese Commissie de 
nieuwste Gas- en Elektriciteitsmarktrapporten 
gepubliceerd. Deze rapporten beslaan het derde 
kwartaal van 2019. Uit het Elektriciteitsrapport 
blijkt een duidelijke beweging van kolen naar aard-
gas als primaire energiebron voor de elektriciteit-
sproductie. Dit komt o.a. doordat de gasprijzen laag 
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zijn en de CO
2 

prijs hoger is dan een jaar geleden. 
Elektriciteitsproductie van ’solid fuels’ is 35 procent 
lager en import van kolenstroom van buiten de EU 
was bijna 40 procent lager. Hernieuwbare energie 
in de elektriciteitsmix was met 33% significant 
hoger dan andere grote economieën zoals India 
(27 procent), China (26 procent) en de Verenigde 
Staten (15 procent). Het gasmarktrapport laat een 
7 procent verhoging van de gasconsumptie zien 
in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2018. De 
gasproductie in de EU is echter 9 procent lager dan 
hetzelfde kwartaal in 2018, maar daarentegen stijft 
de import van aardgas. Vooral de import van LNG is 
sterk aan het groeien, met 75 procent meer in ver-
gelijking met het derde kwartaal van 2018. De LNG 
komt vooral uit Qatar, Rusland, Nigeria en de V.S. 
De rapporten zijn beschikbaar op 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/quar-
terly _repor t_on_european_electr icit y _mar-
kets_q_3_2019.pdf
In een andere publicatie, van 26 november, zijn 
ook de consumentenprijzen van gas en elektriciteit 
voor 2019 vergeleken. Daar blijkt uit dat de elektri-
citeitsprijzen in de EU licht omhoog gaan, terwijl 
de gasprijzen stabiel blijven. De veranderingen in 
consumentenprijzen komen deels door verande-
ringen in heffingen. Nederland staat wat elektrici-
teitsprijs betreft in de middenmoot van Europese 
landen, wat gas betreft betalen consumenten in 
Nederland het op één-na-hoogste tarief van Europa, 
achter Zweden en voor Denemarken. Deze data zijn 
beschikbaar op:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eu-
rostat-news/-/DDN-20191126-2

ACER

Jaarrapport Europese elektriciteits- en gasmarkten 
2018
In oktober 2019 heeft ACER in samenwerking met 
de Council of European Energy Regulators (hierna: 
CEER) de jaarrapporten van de Europese elektrici-
teits- en gasmarkten over 2018 gepubliceerd. Deze 
rapporten worden hieronder besproken maar kun-
nen worden geraadpleegd via:
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/
Publications

Jaarrapport groothandelsmarkt elektriciteit
Het rapport omvat 71 pagina’s en begint met een 
overzicht van de ontwikkeling van de groothan-
delsprijzen in 2018. Gedurende dat jaar steeg de 
jaarlijkse gemiddelde day-ahead (DA) elektriciteit-
sprijs in bijna alle biedzones. Het aantal prijspieken 
(200) is in 2018 aanzienlijk gedaald ten opzichte 
van de vorige twee jaren (meer dan 1000 per jaar). 
Als verklaring hiervoor noemt het rapport milde 
weersomstandigheden, die de belasting hebben af-
gevlakt en daardoor de frequentie van de schaarste 
in de meeste lidstaten in 2018 hebben verminderd. 
ACER gaat in op prijsconvergentie als indicator van 
het niveau van de elektriciteitsmarktintegratie. 
Gemiddelde absolute DA prijzen varieerden van 
minder dan 0,5 EUR/MWh aan de grenzen tussen 

Estland en Finland, Portugal en Spanje, en Letland 
en Litouwen, tot 10 EUR/MWh of meer bijvoorbeeld 
op alle Bulgaarse en Britse grenzen en aan de grens 
tussen Oostenrijk en Italië. ACER benadrukt dat de 
aanhoudende prijsverschillen bevestigen hoe rele-
vant het is om de marktkoppeling op alle grenzen 
te voltooien. In deze context benadrukt het rapport 
de relevantie van grensoverschrijdende capaciteit 
voor een goed werkende interne groothandelselek-
triciteitsmarkt. Het rapport merkt tevens op dat het 
volume van verhandelbare grensoverschrijdende 
capaciteit beperkt bleef. Als reden hiervoor noemt 
het rapport niet alleen congestie op interconnec-
tiepunten maar vooral ook congestie op andere 
‘intra-zonal critical network elements’. Verder be-
schrijft het rapport de status van capaciteitsmecha-
nismen. ACER concludeert dat hoewel de lidstaten 
een legitiem belang hebben om de continuïteit van 
de voorziening in hun land te allen tijde te garande-
ren, het voor een efficiëntere waarborging van de 
energievoorziening een meer pan-Europese aanpak 
nodig is. Afsluitend geeft ACER vooral aanbevelin-
gen met betrekking tot benutting van capaciteit in 
verschillende tijdsbestekken en met betrekking tot 
de efficiënte benutting van beschikbare productie-
capaciteit. 

Jaarrapport groothandelsmarkt gas
Het rapport bevat 70 pagina’s en begint met een 
overzicht van recente ontwikkelingen in de groot-
handelsmarkt voor aardgas. In 2016 daalde de gas-
consumptie met 3,7 procent ten opzichte van 2017 
tot 5.047 TWh. Het rapport noemt als een verkla-
ring hiervoor vooral het milde weer in het vierde 
kwartaal. De EU wordt echter steeds af hankelijker 
van de invoer van gas, aangezien de binnenlandse 
gasproductie blijft dalen (-6,5 procent ten opzichte 
van 2017). Deze daling werd gecompenseerd door 
LNG (+10 procent) en een toename van de invoer 
van pijpleidingen, voornamelijk uit Rusland. In 
2018 importeerde de EU 77 procent van haar ver-
bruikte gas (+2,1 procent vergeleken met 2017). 
Biogasproductie vertegenwoordigt nog maar een 
klein deel van de totale EU-consumptie (gemid-
deld 4 procent; in Denemarken en Nederland ligt 
dit percentage boven de 25 procent). Als een posi-
tieve ontwikkeling vermeldt het rapport een hoge 
prijsconvergentie. De verschillen in de kosten voor 
de levering van gas tussen de lidstaten liggen mo-
menteel in de meeste gevallen onder 1 EUR/MWh 
(drie jaar geleden waren verschillen van meer dan 
5 EUR/MWh nog gebruikelijk). De meeste leve-
ringscontracten zijn nu gekoppeld aan hub-prijzen. 
76 procent van de gasleveringen in de EU werden 
geprijsd met een referentieprijs voor hubs en het 
totale aantal verhandelde hubs in de EU. De volu-
mes zijn met 7 procent gestegen ten opzichte van 
2017. Het rapport gaat verder in op de ontwikkeling 
van de interne markt en de implementatie van net-
werkcodes, namelijk de netwerkcode betreffend 
capaciteitsallocatie mechanismen, de netwerkcode 
voor richtlijnen voor congestiebeheer procedures 
en de netwerkcode betreffend balancering van het 
gassysteem. Het rapport benadrukt dat de correcte 
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implementatie van de netwerkcodes belangrijk is 
voor de ontwikkeling van de interne markt. 

Jaarrapport inspraak en bescherming van 
consumenten
Het rapport omvat 40 pagina’s en beschrijft en 
toetst de implementatie van bepalingen voor con-
sumentenbescherming uit het derde energiepakket 
en stelt dat consumenten een integraal deel uitma-
ken van een goedwerkende energiekleinhandels-
markt. Het rapport gaat ook in op bepalingen met 
betrekking tot consumentenbescherming uit het 
Clean Energy Package, met name de nieuwe Elek-
triciteitsrichtlijn (EU) 2019/944. Zoals in de afgelo-
pen jaren vermeldt het rapport grote verschillen 
tussen de lidstaten inzake de bepalingen omtrent 
de noodleverancier (‘supplier of last resort’). Dit ver-
klaart ook het verschil van het aantal consumen-
ten dat door een noodleverancier beleverd werd. Zo 
werd er in sommige lidstaten minder dan 1 procent 
van de consumenten beleverd terwijl in andere lid-
staten meer dan 70 procent werd beleverd door een 
noodleverancier. Het aantal afsluitingen als gevolg 
van wanbetaling was 2018 het hoogste in Italië (4,3 
procent voor elektriciteit en ongeveer 2,5 procent 
voor gas). In de meeste lidstaten lag het percentage 
elektriciteit- en gasafsluitingen onder 2 procent. Te-
vens wordt de definitie van kwetsbare consumen-
ten op nationaal niveau bepaald. ACER heeft de in-
vulling van deze bepaling gemonitord en stelt vast 
dat ook hier grote verschillen in de nationale be-
palingen zijn. Het meest gebruikte criterium voor 
het identificeren van kwetsbare klanten is hun 
inkomensniveau (21 lidstaten). Tevens blijkt dat 
lidstaten verschillende maatregelen hanteren om 
kwetsbare consumenten te beschermen. De meest 
voorkomende maatregelen betreffen beperkingen 
ten aanzien van het afsluiten als gevolg van wan-
betaling of het instellen van speciale tarieven. Ten 
aanzien van deze speciale tarieven bevat de nieuwe 
elektriciteitsrichtlijn echter strengere voorwaar-
den (art. 5 Elektriciteitsrichtlijn (EU) 2019/944). Het 
rapport gaat ook in op de uitrol van slimme meters. 
Momenteel zijn 34 procent van alle elektriciteit-
smeetpunten (van huishoudens en kleine en mid-
delgrote ondernemingen) voorzien met een slimme 
meter.

Jaarrapport energiekleinhandelsmarkt (gas en 
elektriciteit)
Het rapport van 32 pagina’s bespreekt algemene 
prijs- en vraagontwikkelingen en de mate van 
concurrentie tussen leveranciers. In 2018 zagen de 
huishoudelijke consumenten gemiddeld een prijs-
stijging van zowel elektriciteit (+1,9 procent) als gas 
(+3,5 procent) ten opzichte van 2017. Voor industri-
ele verbruikers zijn de elektriciteitsprijzen gemid-
deld gedaald met 2,2 procent terwijl de gasprijzen 
met 13,4 procent stegen. Net als in voorgaande ja-
ren lopen de kleinhandelsprijzen voor elektriciteit 
en gas voor zowel huishoudens als industriële ver-
bruikers tussen de lidstaten ver uiteen. Dit wordt 
verklaard door de verschillen in marktstructuren 
en nationale energie- en belastingsystemen. Voor 

de huishoudelijk consumenten zijn de prijzen in de 
hoogst geprijsde lidstaten nog steeds meer dan drie 
keer zo hoog als die in de laagst geprijsde lidstaten. 
Deze verschillen zijn vaak nog groter in het indus-
triële sector. Zo betalen huishoudelijke consumen-
ten in Denemarken voor hun elektriciteit, bijvoor-
beeld, 0,31 EUR/kWh en in Bulgarije 0,099 EUR/
kWh. Industriële elektriciteitsafnemers betalen 
0,24 EUR/kWh in Denemarken en 0,045 EUR/kWh 
in Luxemburg. In het algemeen blijkt dat geduren-
de de afgelopen jaren het aandeel van de energie-
component in de tarieven is gedaald; van 2015 tot 
2018 daalde de energiecomponent in de elektrici-
teitsprijzen van 47 tot 39 procent en voor gas van 52 
tot 50 procent. 

Rapport inzake inter-transmissiesysteembeheerder 
compensatie in 2018
Op 16 december 2019 heeft ACER een rapport (31 
pagina’s) gepubliceerd over de toepassing in 2018 
van het regime inzake ‘Inter-Transmissiesysteem-
beheerder Compensatie’ (hierna: ITC). Verordening 
EU 838/2010 ‘betreffende de vaststelling van richt-
snoeren met betrekking tot het vergoedingsme-
chanisme voor elektriciteitsstromen tussen trans-
missienetbeheerders en een gemeenschappelijke 
regelgevingsaanpak voor de transmissietarifering’ 
geeft transmissienetbeheerders de mogelijkheid 
om vergoedingen te krijgen voor grensoverschrij-
dende elektriciteitsstromen ten behoeve van der-
den. De vergoeding wordt betaald uit een fonds dat 
wordt gevuld door de transmissienetbeheerders uit 
de deelnemende landen. Onder de deelnemende 
landen bevinden zich ook landen van buiten de EU 
die verbonden zijn met transmissienetwerken bin-
nen de EU (in totaal 35 partijen). Het rapport gaat 
vooral in op de nakoming van het ITC mechanisme 
en ook op de waardering van de grensoverschrij-
dende netverliezen. In totaal was er in 2018 EUR 
256 miljoen beschikbaar in het ITC-fonds, waarvan 
EUR 100 miljoen bedoeld was voor infrastructuur 
en EUR 156 miljoen voor netverliezen op grond van 
grensoverschrijdende elektriciteitsstromen. De be-
dragen zijn sinds 2015 vrijwel niet veranderd. 

Rapport inzake elektriciteitstransmissietarieven 
methoden in Europa 2018
Op 23 december 2019 heeft ACER een rapport ge-
publiceerd over de onderliggende methoden van 
elektriciteitstransmissietarieven in de lidstaten. 
Op grond van art. 18(1) van de Elektriciteitsrichtlijn 
(EU) 2019/944 moeten de tarieven voor de toegang 
tot het transmissienet aan verschillende criteria 
voldoen. Onder andere moeten tarieven kosten 
ref lectief en transparant zijn, rekening houden 
met de noodzaak van veiligheid en -f lexibiliteit, 
en de daadwerkelijk gemaakte kosten weergeven. 
Het rapport vergelijkt bijvoorbeeld de categorie-
en van kosten die in de tarieven zijn opgenomen, 
de gebruikers voor wie de tarieven van toepassing 
zijn en eventuele uitzonderingen alsmede de erva-
ringen met betrekking tot het gebruik van tijd- en 
locatie specifieke tariefsignalen. Het rapport omvat 
71 pagina’s.



50 Nr. 1 februari 2020Nederlands Tijdschrif t voor  ENERGIERECHT

 

ENTSO-E 

Ontwikkelingen op de onbalansmarkt
De netwerkcode over elektriciteitsbalancering be-
paalt dat de aangesloten TSOs voorstellen moeten 
ontwikkelen om de onbalansmarkt makkelijker 
toegankelijk te maken. Op 18 december 2019 heeft 
ENTSO-E namens de TSOs twee voorstellen gepu-
bliceerd inzake het (i) stroomlijnen van de aanbe-
steding van diensten op de onbalansmarkt en (ii) 
het ontwikkelen van bepaalde standaardproduc-
ten. De voorstellen zijn in publieke consultaties 
voorgelegd aan belanghebbenden en inmiddels aan 
ACER gestuurd, die ze formeel moet goedkeuren. De 
voorstellen en het persbericht zijn beschikbaar op:
https://www.entsoe.eu/news/2019/12/18/develop-
ments-on-the-european-balancing-capacity-mar-
kets/

NEMO�s publiceren eerste rapport over 
marktkoppeling 
Op 10 december 2019 hebben de Nominated Electri-
city Market Operators (NEMO’s) een eerste rapport 
gepubliceerd over de implementatie van de net-
werkcode over capaciteitsallocatie en congestiema-
nagement (CACM). Het rapport betreft het jaar 2018 
en geeft updates over de wijzigingen in de gekop-
pelde markten. Hier zijn nog grote verschillen waar 
te nemen. Terwijl Ierland en Noord-Ierland in 2018 
zijn gekoppeld, zijn Duitsland en Oostenrijk daar-
entegen nog ontkoppeld. Er wordt uitgezocht hoe 
de marktkoppeling verder kan worden uitgebreid. 
Inmiddels zijn wel allerlei technische maatrege-
len en verbeteringen ingevoerd, onder andere ten 
aanzien van het algoritme. Deze blijkt robuust en 
betrouwbaar. Verder hebben de NEMO’s en de net-
beheerders hun onderzoeks- en ontwikkelingspro-
gramma’s uitgebracht. Het rapport gaat verder ook 
in op de veranderingen in de intraday-markt. Met 
dit rapport wordt voldaan aan de wettelijke rappor-
tageverplichting die NEMO’s hebben uit hoofde van 
de CACM-netwerkcode. De rapporten zullen hierna 
jaarlijks verschijnen. Het rapport is beschikbaar op 
https://www.entsoe.eu/news/2019/12/10/cacm-an-
nual-report/

Visie op elektriciteitsmarkt en -systeem 2030
ENTSO-E werpt een blik op de toekomst met de pu-
blicatie van Vision 2030, waarin de ontwikkelingen 
op de elektriciteitsmarkt en het elektriciteitssys-
teem worden behandeld. Belangrijke bevindingen 
zijn dat (i) het Clean Energy Package een belangrij-
ke ontwikkeling is en dat de veranderingen tijdig 
moeten worden geïmplementeerd; (ii) Europa van 
een fossiel, gecentraliseerd naar een hernieuwbaar, 
gedigitaliseerd en gedecentraliseerd systeem gaat; 
(iii) verschillende landen voor de verschillende 
tijdsperiodes andere marktmodellen dan het hui-
dige zouden moeten kunnen implementeren; (iv) 
het elektriciteitssysteem van de toekomst eigenlijk 
een ‘systeem van systemen’ is, en dat deze onderling 
goed moeten samenwerken; (v) het systeem van sys-
temen moet gebaseerd zijn op een gezamenlijke ar-
chitectuur die op verschillende geografische lagen 

berust; en (vi) dat de besturing van dit systeem voor 
een belangrijk deel zal neerkomen op netbeheer-
ders, zowel nationaal als regionaal, maar uiteraard 
in samenspraak met verschillende groepen belang-
hebbenden. Het rapport is beschikbaar op de web-
site: https://vision2030.entsoe.eu/ 

ENTSO-G 

Rapport eerste incrementele capaciteitsproces
Op 20 januari 2020 heeft ENTSO-G een rapport ge-
publiceerd over de eerste ronde van het incremen-
tele capaciteitsproces. Verordening (EU) 2017/459 
(NC CAM) is de grondslag van het Europese gehar-
moniseerde incrementele capaciteitsproces dat 
tot doel heeft om eventuele grensoverschrijdende 
capaciteitsvraag te identificeren en hierop ade-
quaat te reageren. Dit kan gebeuren door ofwel de 
bestaande technische capaciteit te vergroten, of-
wel door het creëren van nieuwe capaciteit, indien 
daar behoefte aan is. De start van het incrementele 
capaciteitsproces vindt elk oneven jaar plaats. Het 
proces bestaat uit twee delen: een niet bindend deel 
en een bindend deel. Uiteindelijk heeft geen enke-
le Transmissiesysteembeheerder (TSO) in Europa 
in het eerste incrementele capaciteitsproces een 
bindende capaciteitsvraag ontvangen, waardoor 
het eerste incrementele capaciteitsproces niet tot 
investeringen in extra transportcapaciteit heeft 
geleid. Het volledige rapport met daarin een uitge-
breide omschrijving van het proces is te raadplegen 
via: www.entsog.eu 

ENTSO-G Roadmap 2050 for gas grids
Op het jaarlijkse ENTSO-G congres, dat plaatsvond 
op 11 december 2019, heeft ENTSOG haar ‘Roadmap 
2050 for gas grids’ gepresenteerd. In dit document 
stellen Europese TSO’s alternatieven voor om de 
gastransportnetwerken klaar te maken voor de 
energietransitie. Er worden zeven aanbevelingen 
van Europese TSOs uitgelicht die als input dienen 
voor de Europese ‘Green Deal’. Er worden onder an-
dere voorstellen gedaan voor (aanvullende) regelge-
ving om meer ruimte te bieden aan technologische 
ontwikkelingen, het transport van hernieuwbare 
gassen en CO

2
. De gehele roadmap is te vinden op 

www.entsog.eu 

Artikelen in andere tijdschriften
Met deze rubriek wordt beoogd een overzicht te 
bieden van artikelen over aspecten van het ener-
gierecht in andere tijdschriften, zowel Nederland-
se als buitenlandse. Suggesties voor verwijzingen 
naar andere dan de onderstaande tijdschriften 
worden door de redactie op prijs gesteld.

Journal of Energy & Natural Resources Law

K. Huhta, ‘Smartening up while keeping safe? Ad-
vances in smart metering and data protection un-
der EU law’ vol. 38, issue 1, p. 5 - p. 22
A. Ingelson, ‘Technological innovation to enhance 
security of tenure for mineral claim holders’, vol. 
38, issue 1, p 23 - p. 46
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pean Energy Law Seminar in Den Haag op 20 en 21 
januari 2020, is de NeVER verheugd te melden dat de 
volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 8 april a.s. 
ten kantore van Loyens & Loeff te Rotterdam. De heer 
Ed Nijpels zal dan spreken over het Klimaa t     akkoord 
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mevrouw Josefien van de Ven van EZK een voor-
dracht houden over de ‘Rijksvisie Marktontwikke-
lingen Energietransitie’. Meer informatie is te vin-
den op www. never.nl.


