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Geachte heer Kamp, 

 

Het Besluit Elektriciteit en Gas (Besluit E&G) is de uitvoeringsregelgeving van de aankomende 

Elektriciteits- en gaswet. Het besluit is opgesteld op basis van de uitgangspunten van de 

wetgevingsagenda STROOM: stroomlijning, optimalisering en modernisering. Met deze agenda 

beoogt het kabinet doelstellingen met betrekking tot de elektriciteits- en gasvoorziening te 

verwezenlijken met minder regeldruk voor bedrijven en ook minder lasten voor de overheid.  

 

Op 23 april jl. hebben wij advies uitgebracht over het wetvoorstel STROOM.
1
 In dit advies 

merkten wij op dat het wetsvoorstel slechts in beperkte mate de regeldruk voor bedrijven 

vermindert en dat een vermindering sterk afhangt van de invulling van de nadere regelgeving. 

Derhalve heeft u het Besluit E&G ter toetsing aan ons voorgelegd.  
 

Beoordelingskader 

Wij beoordelen de gevolgen van het Besluit E&G voor de regeldruk aan de hand van het 

volgende kader:  

1. Nuloptie: is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest aangewezen 

instrument? 

2. Is de regeldruk proportioneel ten opzichte van het beleidsdoel? Zijn er minder belastende 

alternatieven mogelijk? 

3. Is gekozen voor een passende uitvoeringswijze met het oog op de dienstverlening? 

Gelet op de aard en inhoud van het voorstel richten wij ons advies op de 2e en de 3
e
 

toetsvraag.  

 

Vermindering regeldruk 

In dit besluit zijn de verplichtingen samengevoegd die nu in de besluiten onder de huidige 

Elektriciteitswet 1998 en Gaswet zijn geregeld. Een groot deel van de verplichtingen in het 

Besluit E&G zijn beleidsneutraal uit de huidige uitvoeringregelgeving overgenomen en hebben 

daardoor geen effect op de regeldruk van ondernemers. Daarnaast zijn enkele wijzigingen 

doorgevoerd. De voornaamste betreffen: 

- In het Besluit E&G is in artikel 5.5 lid 2 een nieuwe verplichting opgenomen voor 

systeembeheerders. Het ontwerp investeringsplan moet gedurende vier weken op de eigen 

                                                      
1
 Brief van 23 april 2015, kenmerk JtH/RvZ/RB/2015/048 



 

 Blad 2/2 

website ter consultatie worden aangeboden. Daarnaast moeten de systeembeheerders in 

het definitieve investeringsplan de zienswijze bijvoegen en aangeven hoe deze zienswijze 

in het definitieve investeringsplan zijn verwerkt. Deze nieuwe verplichtingen zorgen voor 

een structurele toename van de administratieve lasten en deze is door het ministerie 

geraamd op € 40.000,-. 

- Met het Besluit E&G vervalt het artikel 2a van het Besluit vergunning levering gas aan 

kleinverbruikers. Het schrappen van deze verplichting vermindert de regeldruk met  

€ 1.000,- voor de gassector. 

- In het Besluit E&G vervalt de verplichting tot het opstellen van een specifiek jaarverslag 

door een systeembeheerder. In artikel 10.1 lid 1 is nu alleen opgenomen dat  

de jaarrekening
2
 met een daarbij horende toelichting moet worden opgesteld. Dit vermindert 

de administratieve lasten van € 437.000,-, zoals in de toelichting is verantwoord.  

 

Omvang regeldruk afhankelijk van ministeriële regeling 

Het Besluit E&G vermindert de regeldruk met € 396.000,- per jaar ten opzichte van de huidige 

besluiten onder de huidige Elektriciteitswet 1998 en Gaswet. Van een aantal gewijzigde 

verplichtingen is geen inschatting gemaakt van de regeldrukeffecten. Hierbij gaat het met name 

om de verplichtingen die nog nader per ministeriële regeling worden ingevuld. Een voorbeeld 

hiervan zijn de nadere eisen aan het verplichte investeringsplan in artikel 5.4. De toelichting 

geeft hiermee nog geen volledig beeld van de regeldruk. Verder constateren wij dat de 

berekening van de éénmalige regeldrukgevolgen nog ontbreekt.  

 
Wij adviseren bij het opstellen van de ministeriële regeling rekening te houden met de 

regeldruk en de effecten hiervan te berekenen.  

 

Resumé 

Het ministerie van Economische Zaken heeft de structurele regeldrukgevolgen van het Besluit 

E&G voor bedrijven in de nota van toelichting verantwoord. De structurele regeldruk vermindert 

met € 396.000,-. Nog niet alle regeldrukgevolgen zijn bekend, maar moeten nog bij het 

opstellen van de ministeriële regeling(en) in beeld worden gebracht.  

 

Alles overwegende adviseren wij dit besluit  in te dienen, nadat met het bovenstaande 

rekening is gehouden. 

 

 

Hoogachtend, 

 

w.g. 

    

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 
Voorzitter Secretaris 
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