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Betreffende wetsvoorstel: 
 
31120 Wijziging van de Gaswet, de Elektriciteitswet 1998 en enige andere 

wetten tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten, tot 
aanbrenging van wijzigingen van inhoudelijk ondergeschikte aard en tot 
intrekking van diverse wetten die uitgewerkt zijn 

 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 12 februari 2008 met algemene stemmen aangenomen door de 
Tweede Kamer.   
 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Artikel I, onderdeel A 
Artikel II, onderdeel B 
11 (Hessels/Zijlstra) 
Het uitgangspunt van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998 is dat voor ieder net een 
netbeheerder moet worden aangewezen. Ontheffing voor de verplichting tot het aanwijzen 
van een netbeheerder kan slechts worden verleend indien sprake is van een net met 
bijzondere kenmerken, bijvoorbeeld indien het net afwijkende technische karakteristieken 
heeft of is bestemd ter ondersteuning van het centrale bedrijfsproces van de 
ontheffinghouder. Voor netten waarbij geen sprake is van bijzondere karakteristieken kan 
geen ontheffing voor het gebod tot aanwijzing van een netbeheerder worden verleend. 
Vanuit een oogpunt van beperking van administratieve en organisatorische lasten is het 
evenwel wenselijk dat ook een ontheffing kan worden verleend voor netten waarop slechts 
een beperkt aantal natuurlijke of rechtspersonen, hetzij verbruikers dan wel producenten 
of combinaties daarvan, zijn aangesloten, ook als bij deze netten geen sprake is van de 
hierboven aangeduide bijzondere kenmerken (als neergelegd in artikel 2a, lid 1, 
onderdelen a t/m c, Gaswet respectievelijk artikel 15, lid 2, onderdelen a t/m c, 
Elektriciteitswet 1998). De als voorwaarde voor verlening van een ontheffing gestelde 
beperking dat op deze netten zonder bijzondere kenmerken slechts een beperkt aantal 
personen mag zijn aangesloten is neergelegd in de aanhef van artikel 2a, lid 1, Gaswet en 
artikel 15, lid 2, aanhef, Elektriciteitswet 1998. Een ontheffing kan op grond van het in 
onderdeel d vervatte criterium niet worden verleend, indien het net is bestemd of in 
hoofdzaak wordt gebruikt voor het transport van gas of elektriciteit ten behoeve van 
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kleinverbruikers. Het publiek belang verzet zich evenwel niet tegen verlening op grond van 
het in onderdeel d opgenomen criterium, voor zover op het betreffende particuliere net 
slechts een in aantal beperkt en ten opzichte van de overige grootverbruikers en 
producenten ondergeschikt aantal kleinverbruikers is aangesloten. Een dergelijke situatie 
doet zich voor bij zogeheten multi-utilities, waarbij zowel groot- als kleinverbruikers 
zijn aangesloten op hetzelfde particuliere net. In dat geval is het particuliere net primair 
bedoeld en dus «bestemd» (in de zin van onderdeel d) voor het transport van energie ten 
behoeve van grootverbruikers en elektriciteitsproducenten. 
Verworpen. Voor: VVD, CDA, PVV en het lid Verdonk 
 
Artikel II, onderdeel B 
12 (Hessels) 
Uit artikel 16, lid 1, gelezen in samenhang met artikel 16, lid 3, Elektriciteitswet 
1998 volgt dat een netbeheerder de exclusieve taak heeft aansluitingswerkzaamheden uit 
te voeren. Op deze exclusieve taakuitoefening door een netbeheerders bestaan evenwel 
uitzonderingen, welke zijn opgenomen in artikel 16, lid 3, Elektriciteitswet 1998. Een van 
deze uitzonderingen betreft de mogelijkheid die afnemers met een aansluiting van 10 MVA 
dan wel afnemers die beschikken over kleine aansluitingen die onderdeel uitmaken van een 
geïntegreerde bedrijfsvoering, zoals beheerders van openbare verlichting, hebben op grond 
van artikel 16c Elektriciteitswet 1998 alle aansluitingswerkzaamheden m.b.t. hun 
aansluiting(en) door derden te laten uitvoeren. De in artikel 16, lid 3, Elektriciteitswet 1998 
opgenomen uitzondering op de exclusieve aansluitwerkzaamheden is evenwel te beperkt 
geformuleerd. Op grond van artikel 16c Elektriciteitswet 1998 is het mogelijk niet alleen 
het maken van een aansluiting openbaar aan te besteden, maar ook de andere 
aansluitingswerkzaamheden, zoals het onderhoud en het wegnemen van aansluitingen. 
Met het opnemen van de term «aansluitingswerkzaamheden» in artikel 16, lid 3, 
Elektriciteitswet 1998 wordt duidelijker tot uitdrukking gebracht dat de in dit artikel 
bedoelde uitzondering op de exclusieve taken van netbeheerders niet alleen betrekking 
heeft op het maken van aansluitingen, maar ook op de overige in artikel 16c 
Elektriciteitswet 1998 bedoelde aansluitingswerkzaamheden, zoals onderhoud en het 
wegnemen van aansluitingen. 
Ingetrokken  
 
Artikel II, onderdeel A 
Artikel II, onderdeel BA 
13 (Hessels) 
Artikel 1, lid 2, Elektriciteitswet 1998 betreft bedrijven, zoals mijnbouwbedrijven en 
beheerders van openbare verlichting, die als gevolg van de specifieke technische aard van 
hun werkzaamheden beschikken over grote aantallen kleine aansluitingen die onderdeel 
uitmaken van een fysiek geïntegreerde bedrijfsuitoefening. Alhoewel ook 
telecommunicatiebedrijven in het kader van hun bedrijfsvoering beschikken over grote 
aantallen van dergelijke aansluitingen vallen deze bedrijven niet onder de werking van 
artikel 1, lid 2, Elektriciteitswet 19 998. De aansluitingen van telecommunicatiebedrijven 
worden daarom voor de toepassing van de Elektriciteitswet 1998 behandeld als 
(afzonderlijke) aansluitingen van een kleinverbruiker. Dit levert voor 
telecommunicatiebedrijven die in Nederland op diverse locaties apparatuur hebben staat 
problemen op, zoals een enorme, complexe, foutgevoelige en daardoor kostbare 
administratie.  
Daar komt bij dat verreweg de meeste van de locaties waar de aansluitingen zich bevinden 
niet eens beschikken over een eigen postadres met alle administratieve problemen van 
dien. Dit is bijvoorbeeld het geval bij antennes in het open veld en op flatgebouwen en bij 
kleine wijkcentrales, straatkasten en telefooncellen in woonwijken en langs rijkswegen. 
Teneinde de administratieve lasten voor telecommunicatiebedrijven te beperken wordt 
artikel 1, lid 2, Elektriciteitswet 1998 aangevuld met een verwijzing naar bedrijven die 
telecommunicatiewerkzaamheden uitvoeren. Een soortgelijke overweging geldt ten aanzien 
van bedrijven die kabelnetten exploiteren. Voor de doorgifte van het CAI-signaal is het 
kabelnet voorzien van talrijke kleine aansluitingen waarover elektriciteit wordt geleverd 
voor het transport en het versterken van het CAI-signaal. Ook deze aansluitingen worden 
voor de toepassing van de Elektriciteitswet 1998 als kleinverbruikersaansluitingen 
beschouwd, hetgeen resulteert in een omvangrijke, complexe en foutgevoelige 
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administratie. Ter beperking van de administratieve lasten worden bedrijven die deze 
kabelnetten exploiteren evenzeer onder de reikwijdte van artikel 1, lid 2, Elektriciteitswet 
1998 gebracht. Bedrijven die ingevolge de specifieke technische aard van de 
bedrijfsvoering beschikken over talrijke aansluitingen die onderdeel uitmaken van een 
fysiek geïntegreerde bedrijfsvoering, zoals mijnbouwbedrijven en beheerders van openbare 
verlichting, hebben op grond van artikel 16c, lid 2, Elektriciteitswet 1998 de mogelijkheid 
de aansluitingwerkzaamheden m.b.t. deze aansluitingen openbaar aan te besteden. Deze 
regeling wordt ook expliciet van toepassing verklaard op telecommunicatiebedrijven en 
bedrijven die kabelnetten exploiteren. 
Ingetrokken  
 
 
 


