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Afnemers elektriciteit en gas

Consumenten

Huishoudens met een gemiddeld energiegebruik betalen in januari 2007 4,8% meer 
voor energie dan in december 2006. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) in februari publiceerde. De rekening wordt per huishouden ruim 
€85 per jaar hoger. De belangrijkste oorzaak is de gestegen kosten voor levering van 
aardgas en elektriciteit: voor elektriciteit 18,5% en voor aardgas 10,6%.

Het Energie Clearing House (ECH) meldt begin maart dat het aantal keren dat consu-
menten zijn overgestapt (‘switch’) naar andere leveranciers van elektriciteit en/of gas 
in 2006 lager was dan in 2005: 420.000 in 2006 tegen 480.000 in 2005. Op de markt 
voor gas werd ook van leverancier gewisseld, maar het verschil in aantal ‘switches’ in 
2006 in vergelijking met 2005 was minder groot dan op de elektriciteitsmarkt. Het 
ECH had op 1 januari 38 deelnemers. Het berichtenverkeer voor 98% van alle gas- en 
elektriciteitsaansluitingen in Nederland verloopt via ECH. De fusie tussen ECH, Bcon 
en Ebo, die aanvankelijk gepland stond voor 1 januari 2007, gaat nu in op 1 april 
2007. De fusie moet resulteren in de nieuwe organisatie Energie Data Services Neder-
land (EDSN). EDSN moet ervoor zorgen dat er één standaard voor het berichtenver-
keer in de Nederlandse energiesector komt.

Essent verlaagt in juli de leveringstarieven voor gas met 10% en die voor stroom met 
4%. Dat scheelt een gemiddeld huishouden jaarlijks €85. Het naar omzet gemeten 
grootste Nederlandse energiebedrijf maakt eind mei de definitieve tarieven bekend. In 
maart meldde Eneco nog dat een prijsverlaging per juli niet zeker was, omdat deze 
afhangt van de ontwikkeling van de olieprijs en de daaraan gekoppelde gasprijs. Con-
current Nuon verlaagt per juli de gasprijzen met 7 tot 10%. Het verlagen van de leve-
ringstarieven is volgens het adviesbureau Enraedt geen schokkend nieuws en had in 
januari ook al kunnen worden voorspelt. Bovendien heeft het verlagen van de leve-
ringstarieven maar een klein effect op de totale energienota.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) tevreden over het hoge percentage re-
keningen dat veel energieleveranciers en netbeheerders op tijd weet te verzenden. Uit 
de in april vrijgegeven scorecard met cijfers over het eerste kwartaal van 2007 blijkt 
echter ook dat het verschil tussen de meerderheid en de achterblijvende bedrijven nog 
groot is. Voor een goede marktwerking is het essentieel dat consumenten vertrouwen 
kunnen hebben in tijdige en juiste afrekening door hun energieleverancier. Daarom 
heeft de Directie Toezicht Energie (DTe) van de NMa de lat voor tijdigheid van ad-
ministratieve processen hoog gelegd, namelijk op 98%. Veranderingen op ict-gebied 
hebben nog te vaak negatieve gevolgen voor de service die afnemers ontvangen van 
hun leverancier. De NMa is van mening dat dit geen blijvend excuus is om onder de 
norm te presteren en heeft afspraken gemaakt met de betreffende bedrijven om de 
prestaties op orde te brengen. Via Consuwijzer bereiken de NMa ook veel klachten 
over onjuiste rekeningen. Een deel van de klachten betreft het gebruik van geschatte 
meterstanden. Daarnaast heeft de NMa in een verkennend onderzoek naar de correct-
heid van facturen geconstateerd dat het berekenen en opstellen van een factuur een 
complex proces is waarin makkelijk fouten kunnen worden gemaakt.

http://www.edsn.nl/
http://www.enraedt.nl/NIEUWSBRIEF/include2.php?naam=nieuws631.inc
http://www.dte.nl/nederlands/actueel/DTe_Nieuwsberichten/NMa_grote_verschillen_in_tijdigheid_rekeningen_energiebedrijven.asp
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Het CBS presenteert begin mei cijfers waaruit blijkt dat de elektriciteitsprijs voor con-
sumenten in Nederland tot de hoogste behoren in Europa. De afschaffing van de 
MEP-heffing van €52 per januari 2007 heeft daar niets aan veranderd. In 2007 lagen 
alleen de prijzen in Denemarken en Italië hoger. In de tien nieuwe lidstaten betalen 
consumenten gemiddeld minder voor elektriciteit dan in de landen van de EU-15. 
Sinds 1991 zijn de prijzen voor elektriciteit meer dan verdubbeld, terwijl de prijs van 
de EU-15 gemiddeld met een vijfde toenam. De helft van de prijsstijging in Nederland 
is het gevolg van een hogere basisprijs, de andere helft komt door hogere heffingen en 
BTW. Ondanks de grote eigen gasvoorraden is in Nederland de prijs van aardgas een 
van de hoogste van Europa met €0,65 per m3. Alleen de Denen, Zweden en Duitsers 
betalen meer.

Netbeheerders en leveranciers hebben in mei afspraken gemaakt om kleinverbruikers, 
die stroom terugleveren aan het net, voortaan met hun leverancier te laten afrekenen 
i.p.v. de netbeheerder. Daarmee moet een einde komen aan de administratieve en or-
ganisatorische problemen die kleinverbruikers, bijvoorbeeld huishoudens met een 
zonnepaneel op het dak van hun woning, ervoeren. Deze regeling, die al sinds 18 no-
vember 2006 bestaat, hebben netbeheerders en leveranciers, na aandringen van de Di-
rectie Toezicht Energie (DTe) van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), 
vastgelegd in een zgn. uitbestedingovereenkomst. Voor kleinverbruikers ontstaat dui-
delijkheid en het opwekken van duurzame energie wordt gestimuleerd. DTe roept alle 
partijen op om de overeenkomst te tekenen en er snel invulling aan te geven. De 
nieuwe overeenkomst bepaalt dat netbeheerders de eindverantwoordelijkheid hebben 
voor het vaststellen van de leverings- en terugleveringscijfers en dat leveranciers ver-
antwoordelijk zijn voor de verrekening met de klant. Ook zijn er afspraken gemaakt 
over het met terugwerkende kracht oplossen van salderingsklachten. De uitbesteding-
overeenkomst levert huishoudens die minder dan 3000 kWh terugleveren het maxima-
le financiële voordeel binnen de bestaande wettelijke kaders.

Woningcorporaties presenteren eind juni een plan (‘Meer met Minder’) aan de minis-
ter van Milieubeheer Cramer om samen met energie- en bouwbedrijven de jaarlijkse 
energie-uitgaven voor twee- tot driehonderdduizend huishoudens met 30% terug te 
brengen. In het plan staan maatregelen die huurders of huiseigenaren op korte termijn 
veel geld kunnen opleveren. De maatregelen variëren van het plaatsen van 'slimme' 
energiemeters, waarmee bewoners hun energiegebruik gedetailleerd kunnen volgen, 
tot het vereenvoudigen van het afsluiten van leningen voor energiebesparende ver-
bouwingen zoals dakisolatie. De organisaties willen dit bereiken in samenwerking met 
de overheid.

Energiemeters

Vanaf maart kan de eerste groep ENECO-klanten die een slimme energiemeter in huis 
hebben, kiezen voor een prepaid betaalsysteem. Dit zogenoemde werkt zoals een pre-
paid telefoonabonnement: je koopt eerst een tegoed en krijgt vervolgens voor dat geld 
energie geleverd. Het werkt zowel voor gas als voor elektriciteit. Gebruikers krijgen 
een waarschuwing per sms of email als het tegoed te laag wordt en kunnen dan 24 uur 
per dag per telefoon of via internet hun tegoed opwaarderen. ENECO gaat Telmi 
EnergieTegoed stapsgewijs introduceren. 

http://www.senternovem.nl/energietransitie/Nieuws/2007/dertig_procent_energiebesparing_in_bestaande_gebouwen.asp
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Energiebedrijf Eneco biedt vanaf maart een aantal klanten de mogelijkheid te kiezen 
voor een prepaid betaalsysteem, het zogenaamde Telmi EnergieTegoed. Het werkt 
zowel voor gas als voor elektriciteit. Gebruikers krijgen een waarschuwing als het te-
goed te laag wordt en kunnen dan 24 uur per dag per telefoon of via internet hun te-
goed opwaarderen. Voor het prepaidsysteem heeft de gebruiker twee slimme meters 
nodig: één voor gas en één voor elektriciteit. Op dit moment heeft Eneco 7.000 slim-
me meters in bedrijf. Eneco Energie wil dit jaar al 50.000 woningen selecteren en 
voorzien van nieuwe meters. Vanaf 1 januari 2008 moeten binnen 6 jaar alle Neder-
landse huishoudens worden voorzien van slimme meters die toepassingen als prepaid 
mogelijk maken. Eneco moet dan 3,6 miljoen slimme meters geplaatst hebben. Het 
doel van de overgang naar slimme meters is dat de energiebedrijven met actuele me-
terstanden kunnen werken.

Om consumenten op termijn beter inzicht te geven in hun energiegebruik en de moge-
lijke besparing, heeft ECN samen met 13 Europese partners de European Smart Mete-
ring Alliance (ESMA) opgericht. Het doel van deze alliantie is om ervaringen en best 
practices op het gebied van ‘slimme energiemeters’ binnen Europa te verzamelen en 
te verspreiden. Zulke meters zijn voorzien van informatie- en communicatietechnolo-
gie die ervoor zorgt dat de meter op afstand bediend en uitgelezen kan worden. Daar-
mee wordt het voor energiebedrijven mogelijk om meer informatie over het energie-
gebruik mee te sturen bij de energierekening. Hierbij moet men denken aan bijv. het 
energiegebruik per maand, in vergelijking met de gemiddelde buitentemperatuur en 
met het energiegebruik van eerdere jaren. Uit experimenten blijkt dat consumenten 
met deze informatie tot 10% op hun energieverbruik kunnen besparen. Het ministerie 
van Economische Zaken heeft inmiddels aan energiebedrijven gevraagd om de invoe-
ring van slimme meters in de periode van 2008 tot 2014 voor te bereiden. De investe-
ring wordt geschat op €1,1 tot €1,5 miljard. Om de voordelen optimaal te benutten en 
de kosten te beperken is het belangrijk om ervaringen uit te wisselen met soortgelijke 
initiatieven in andere Europese landen. De Europese Unie (EU) stimuleert de intro-
ductie van ‘slimme meters’ via de Europese richtlijn voor Energiediensten. In 2008 
moeten alle Europese lidstaten die richtlijn implementeren, waarin onder meer wordt 
voorgeschreven dat klanten meer informatie over hun energiegebruik moeten krijgen. 
De ESMA is een project dat voor een deel gefinancierd wordt door het Intelligent 
Energy Europe (IEE) programma van de EU.

Klachten

De Nederlandse Mededinginsautoriteit (NMa) heeft voor de tweede keer vastgesteld 
dat de klachtafhandeling van energiebedrijven onvoldoende is. Dit blijkt uit in mei 
gepresenteerde resultaten van een onderzoek onder 2000 klanten van 10 energieleve-
ranciers. Hun klachten hadden betrekking op dienstverlening in de periode van augus-
tus 2006 tot januari 2007 en zijn inmiddels afgehandeld. In 2006 werd de klachtaf-
handeling ook met ruim onvoldoende beoordeeld en heeft de NMa aanmaningen ver-
strekt. Alle betrokken leveranciers zijn gevraagd om verbeterplannen op te stellen en 
dat heeft gezorgd voor toegenomen tevredenheid bij de consument: 2006 was het rap-
portcijfer 4,3 en het resultaat van het tweede onderzoek laat een 4,7 zien. Bij een vol-
gende meting verwacht de NMa een verdere verbetering. Vijf leveranciers laten bo-
vengemiddelde resultaten zien. Het klachtenonderzoek wordt over 1 jaar herhaald.

http://www.esma-home.eu/
http://www.dte.nl/images/Eindrapport%20Kwaliteit%20Klachtafhandeling%20Energieleveranciers_tcm7-103244.pdf
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Zakelijke markt

Uit in mei gepresenteerde resultaten van een onderzoek van de Nus Consulting Group 
blijkt dat de elektriciteitsprijzen in Europa voor grootverbruikers zijn gedaald ten op-
zichte van april 2006. In 7 Europese landen was voor bedrijven, die meer dan 540.00 
kWh per maand gebruiken, in april 2007 de prijs lager dan in het voorgaande jaar. De 
grootste daling was in Frankrijk waar de prijs zakte met 26% naar €0,0695 kWh op 1 
april. Prijsdaling vond ook plaats in Finland, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Dene-
marken, Duitsland en België. Prijsstijgingen deden zich voor in Italië, Nederland en 
Spanje.

Elektriciteits- en gasverbruik en productie

Het gasverbruik van Nederlandse huishoudens is eind 2006 sterk gedaald door het 
warme weer. GasTerra meldt in januari dat in de laatste vier maanden 10-15% minder 
gas werd afgenomen dan in de vergelijkbare periode in 2005. Volgens een woord-
voerder van GasTerra kan dat voor een gemiddeld huishouden al snel €100 tot €150 
schelen. Daartegenover staat een tegenvaller van gemiddeld €75 per huishouden van-
wege de koude maanden in maart en april 2006. De woordvoerder van GasTerra 
schrijft de prijsstijging toe aan een hoger gasverbruik, gestegen olieprijzen (waaraan 
gasprijzen gekoppeld zijn) en vooral ook de conjunctuur van vraag en aanbod op de 
geliberaliseerde gasmarkten. Onduidelijk is het effect voor de zakelijke verbruikers 
van gas. Deze sector kent diverse soorten contracten, waarbij sommige meer en ande-
re minder gevoelig zijn voor weersinvloeden.

Uit eind maart gepubliceerde cijfers van het CBS blijkt dat huishoudens in januari 
2006 0,6% meer hebben besteed aan goederen en diensten dan in januari 2006. De be-
stedingen aan diensten zijn met 1,8% toegenomen en de bestedingen voor goederen 
zijn met 0,6% afgenomen. Door het zachte weer in januari hebben huishoudens ruim 
een kwart minder gas verbruikt dan in januari 2006. Hierdoor waren de bestedingen
aan overige goederen 8,1% lager. Tot de overige goederen behoren naast gas ook on-
der meer boeken, planten, cosmetica en motorbrandstoffen. Overigens zien consu-
menten het lage gasverbruik in januari niet direct terug in hun portemonnee, maar pas 
bij de eindafrekening.

Begin april meldt het CBS dat Nederland steeds meer elektriciteit uit het buitenland 
importeert: in 2006 17%. Inmiddels is 22% van de in Nederland verbruikte elektrici-
teit uit het buitenland afkomstig. De binnenlandse productie in de grote Nederlandse 
energiecentrales is met 2,5% tot 232 petajoule (PJ) gedaald. Hierbij is 3% minder 
steenkool en 6% minder aardgas verbruikt. Dit komt volgens het CBS door een effici-
entere inzet van de centrales. Een petajoule staat gelijk aan 278 mln kWh elektriciteit 
of 31,6 mln m3 aardgas. Het verbruik van elektriciteit in Nederland steeg vorig jaar 
met 1,8% tot 346 PJ, waarvan 211 PJ voor rekening van de dienstverlenende sector, 
overheden en huishoudens. Dat is een stijging van 1,5%. In de Nederlandse industrie 
was het verbruik lager. Dit kwam onder meer door de sluiting van drie grote fabrie-
ken. Het gasverbruik liep terug met 6,5%.

Drie Nederlandse bedrijven hebben een installatie ontwikkeld die de uitstoot van ker-
osinedampen op Schiphol hergebruikt. Imtech, BioSoil en IPCO Power de kerosine-
damp gebruiken voor de productie van elektriciteit. De eerste proeven, die in de inter-
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nationale luchtvaartwereld belangstelling hebben gewekt, zijn geslaagd. De bedenker 
van het systeem op Schiphol, grondsaneerder BioSoil uit Hendrik Ido Ambacht, 
kwam na een brainstormsessie op het idee dat je met kerosinedampen een dieselgene-
rator zou kunnen aandrijven. IPCO wil niets zeggen over de prijs van de machine.

Volgens de eind mei gepubliceerde IEA Outlook 2007 zal de wereldwijde vraag naar 
elektriciteit groeien met 85% in de periode 2004-2030. In 2004 lag de wereldwijde 
elektriciteitsopwekking op het niveau van 16.424 TWh, maar dit zal sterk toenemen 
tot 22.289 TWh in 2015 en 30.364 in 2030. De meeste toename komt vanuit niet-
OECD landen met een jaarlijkse groei van 3,5%, waarbij de OECD landen een jaar-
lijkse groei hebben van 1,3%. Steenkool en aardgas zorgen voor 80% van de energie-
opwekking. Voor kernenergie zal er een toename zijn van 2.619 TWh naar 3.619 MW 
in 2030. De inzet van waterkracht zal jaarlijks toenemen met 1,9%. Voor hernieuwba-
re energie zal er een toename zijn van 7% in 2004 naar 8% in 2030. Zowel voor de 
elektriciteitsopwekking als voor de industrie zal inzet van steenkool toenemen, waar-
door de wereldwijde emissie van CO2 zal toenemen van 26,9 biljoen ton in 2004 naar 
42,9 biljoen ton in 2030. De inzet van olie zal daarbij afnemen van 40% in 2004 naar 
36% in 2030.

Energiebedrijven

Fusies

Twee van de grootste energiebedrijven in Nederland, Essent en Nuon, lijken volgens
een betrouwbare bron in januari overeenstemming te hebben bereikt over de voor-
waarden waaronder ze willen gaan fuseren en hebben daartoe een voorstel naar de 
aandeelhouders gestuurd. Essent krijgt met 55% van de aandelen de leidende positie. 
Essent en Nuon geven geen commentaar.

De raden van commissarissen van de Essent en Nuon hebben eind januari ingestemd 
met fusieplannen. Voor Essent en Nuon is het samengaan tot één sterk, Nederlands 
energiebedrijf belangrijk om te kunnen opereren in het veranderende Noordwest-
Europese krachtenveld. Behalve strategische voordelen voor de toekomst, leidt de fu-
sie volgens de bedrijven ook tot een versterking van de inkoopkracht met een gunstig 
effect op de prijzen. Verder verwacht men dat de gecombineerde onderneming haar 
positie op het gebied van duurzame energie verder kan verstevigen. De fusie zorgt er-
voor dat cruciale kennis, innovatie en werkgelegenheid op het gebied van energie-
voorziening in Nederland blijft en dat ons land een belangrijke rol kan blijven spelen 
op het gebied van bijvoorbeeld groene stroom en decentrale opwekking in de vorm 
van (micro) warmtekrachtkoppelingen. De publieke aandeelhouders - provincies en 
gemeenten - van de energiebedrijven zijn de afgelopen weken geïnformeerd, maar ge-
ven nog geen oordeel over de fusie. Door de fusie zullen 1500 tot 2000 banen ver-
dwijnen. Het hoofdkantoor en de handelsdivisie moeten in Amsterdam komen. De af-
deling verkoop en service voor consumenten gaat naar Den Bosch. De aandeelhouders 
van Essent krijgen 55% van de aandelen; die van Nuon 45%. Na de fusie ontstaat een 
bedrijf met bijna 5 miljoen klanten, 21000 werknemers in Nederland, België en Duits-
land en een omzet van €12 miljard. Wel moet de onderneming nog in onderhandeling 
met de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Het fusiebedrijf zal in elk geval 
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twee tot drie centrales moeten verkopen, omdat ze nu samen de helft van de Neder-
landse opwekcapaciteit in handen hebben. Ook moet het beheer van ongeveer een mil-
joen klantencontacten worden uitbesteed.

Vakbonden reageren kritisch op het voornemen van Essent en Nuon om te fuseren. 
Aandeelhouders en de politiek stellen ook voorwaarden. Dat bleek 1 februari na de 
fusieaankondiging van Essent en Nuon. EssentNuon wordt met afstand de grootste 
energieonderneming van Nederland. Met het samengaan hopen de nutsbedrijven ster-
ker te staan in de Europese energiemarkt, waar op dit moment een consolidatieslag 
gaande is. Door de fusie verdwijnen echter veel banen. CNV Publieke Zaak maakt 
zich ernstig zorgen over de werkgelegenheid in het noorden van het land. In deze re-
gio overlappen beide bedrijven elkaar. Abvakabo FNV vreest nog meer banenverlies 
als de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) aanvullende eisen stelt aan de fu-
sie. De energiebedrijven denken de afslanking op te lossen via natuurlijk verloop en 
het niet-verlengen van tijdelijke contracten. Jaarlijks verdwijnen er bij Essent en Nuon 
in totaal 600 arbeidsplaatsen door natuurlijk verloop. Daarnaast heeft elk bedrijf zo’n 
duizend tijdelijke contracten. De grootaandeelhouders van beide bedrijven menen dat 
het voordeel voor de consument centraal moet staan. Na de fusie zijn Essent en Nuon 
van plan via overnames door te dringen tot de Europese top vijf van energiebedrijven. 
EZ-mnister Wijn vindt dat een beoordeling van de fusie van Nuon en Essent aan de 
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is. Als de fusie, na eventuele aanpassin-
gen, niet op mededingingsrechtelijke bezwaren stuit en geen gevolgen heeft voor de 
positie van de afnemers, staat de bewindsman er niet per se negatief tegenover. Als de 
fusie, waarover anderhalf jaar is gesproken, doorgaat, ontstaat een bedrijf met 20.000 
werknemers. EssentNuon wordt met 9000 MW aan centrales goed voor de helft van 
de Nederlandse stroomproductie. De gezamenlijke omzet van EssentNuon komt uit op 
€12 miljard.

Vanaf 21 maart gaat NRE Energie, onderdeel van E.ON Benelux, in de regio Eindho-
ven, verder onder de naam E.ON. E.ON is een energiebedrijf met eigen elektriciteits-
centrales en circa 15 miljoen klanten in heel Europa. In Nederland heeft E.ON de af-
gelopen jaren een stevige positie in de zakelijke markt opgebouwd. Door de aankoop 
van NRE Energie in 2005 kreeg E.ON toegang tot de consumentenmarkt. Eind vorig 
jaar is een nieuwe locatie in Eindhoven betrokken. Een nieuwe service-organisatie is 
opgebouwd waarvoor ruim 100 nieuwe medewerkers uit de regio Eindhoven zijn aan-
getrokken.

Essent en Nuon moeten bij een fusie, onder druk van de Nederlandse Mededingings-
autoriteit NMa, 1900 MW aan elektriciteitsopwekking afstaan om niet te veel markt-
macht te krijgen. Eneco wil de productie uit die centrales overnemen en is hierover 
met de NMa in gesprek. Eneco heeft in vergelijking met Essent en Nuon weinig eigen 
stroomproductie.

Een meerderheid in de Tweede Kamer laat zich begin april niet positief uit over de 
internationale ambities van het fusiebedrijf EssentNuon. Daarmee komt de splitsing 
van de energiebedrijven weer op de politieke agenda. Mocht de NMa de fusie goed-
keuren, en het bedrijf volhardt in zijn streven om internationale allianties aan te gaan, 
dan vindt een kamermeerderheid dat de energienetten afgesplitst moeten worden. 
Vandaag overlegt de Tweede Kamer met minister Maria van der Hoeven van EZ. Pv-
dA, SP en Groenlinks (65 zetels) zeggen niets te zien in een nationale 'energiekampi-
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oen'. EssentNuon zou 60% van de markt controleren. CDA en VVD (63 zetels) zou-
den het niet accepteren als het fusiebedrijf in Europa op overnamepad gaat.

Greenchoice en Echte Energie hebben in april aangekondigd plannen te hebben voor 
een fusie en daarmee de grootste Nederlandse leverancier van duurzame energie te 
worden. Eneco is momenteel voor 30% eigenaar van Greenchoice. Echte Energie is 
een volle dochter van ONS, dat op haar beurt voor 100% in handen is van Eneco.

Intergas Energie en het Eindhovense netwerkbedrijf NRE laten eind april weten dat de 
besprekingen over een mogelijke fusie tussen beide bedrijven zijn afgebroken, omdat 
volgens hen het politieke klimaat ten aanzien van (minderheids)privatisering van net-
bedrijven is gewijzigd. Daarmee reageert men op de zogenoemde splitsingswet en de 
behandeling daarvan in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer maakte in oktober 2006 de 
afsplitsing van de energienetten via een motie voorwaardelijk. De motie stelt dat bui-
tenlandse activiteiten en/of allianties door de Nederlandse energiebedrijven het pu-
bliek en onafhankelijk netbeheer niet in gevaar mogen brengen. De gesprekken over 
een mogelijke fusie van de beide netwerkbedrijven werden volgens Intergas gevoerd 
op basis van een gedeeltelijke privatisering (49%).

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) meldt begin mei bij de presentatie van 
het jaarverslag dat het waarschijnlijk nog minstens een half jaar nodig heeft om de fu-
sie van Essent en Nuon te beoordelen en een beslissing te kunnen nemen. Essent en 
Nuon rekenen erop dat het samengaan nog dit jaar beklonken wordt. Beide bedrijven 
dienden ruim een maand geleden hun fusievoorstel in bij de toezichthouder. De be-
oordeling van de fusie is volgens NMa niet afhankelijk van een eventuele splitsing 
van de onderneming in een levering- en productiebedrijf. Beide energiebedrijven zou-
den in dat geval wel hun fusieaanvraag moeten aanpassen. In april liet EZ-minister 
van der Hoeven weten de energiebedrijven alsnog te willen splitsen, nadat dit in de-
cember op de lange baan was geschoven.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) eist half mei 
dat voor de voorgenomen fusie tussen Essent en Nuon een vergunning. Volgens de 
Raad zijn er voldoende redenen om aan te nemen dat bij een samengaan van de ener-
giebedrijven op onderdelen van de gas- en elektriciteitsmarkten een economische 
machtspositie kan ontstaan of worden versterkt. Daardoor kan de concurrentie op de 
Nederlandse markt worden belemmerd. Na de melding van de voorgenomen fusie tus-
sen Essent en Nuon op 17 maart 2007 heeft de NMa in de eerste fase van het onder-
zoek informatie verzameld over de betrokken productmarkten. De NMa ziet als ge-
volg van de fusie mededingingsbezwaren op de groothandelsmarkt voor elektriciteit 
en op de markten voor levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Dit geldt 
evenzeer voor de onbalansmarkt voor elektriciteit. De NMa concludeert na onderzoek 
dat er geen reden is om aan te nemen dat er een economische machtspositie kan ont-
staan op de groothandelsmarkten voor gas en voor de flexibiliteitsdiensten. Van het 
ontstaan van een economische machtspositie lijkt ook geen sprake bij de markt voor 
verkoop, verhuur en onderhoud van warmte- en warmwaterapparatuur, van advies 
over energietoepassingen en –levering, van beveiligingsdiensten en van meetdiensten. 
Ook op de Europese markt voor CO2 emissierechten en Groene Stroomcertificaten 
zal, na een fusie zoals beoogd door Essent en Nuon, geen economische machtpositie 
ontstaan. Nuon en Essent hebben een voorstel gedaan om productiecapaciteit af te sto-
ten en daarmee de mededingingsbezwaren van de NMa weg te nemen. In dit stadium 
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van het onderzoek kan niet worden vastgesteld dat het voorstel van Nuon en Essent de 
geconstateerde mogelijke problemen volledig zal wegnemen. Als gevolg van dit be-
sluit moeten Nuon en Essent voor de voorgenomen fusie een vergunning aanvragen 
bij de NMa. Als Nuon en Essent overgaan tot het aanvragen van deze vergunning zal 
de NMa de effecten van de fusie op de bovengenoemde markten nader onderzoeken.

Liberalisering

Half april vindt de presentatie plaats van het boek 'A new balance for the energy sec-
tor' van de onafhankelijke deskundige Teus van Eck. Daaruit blijkt dat de liberalise-
ring van de energiemarkt tot onnodig hoge prijzen leidt en slecht is voor het milieu. 
De auteur pleit voor een systeem waarbij de hoogspanningsnetbeheerder contracten 
afsluit met de producenten van stroom. De netbeheerder maakt dan de keuze voor de 
vorm van stroomopwekking die het beste overeenkomt met de energie - en milieu-
doelstellingen van de overheid. Vrije prijsvorming en de vrije keuze van afnemers 
worden in dit systeem weer afgeschaft. Van Eck onderzocht de afgelopen jaren het 
functioneren van de Nederlandse elektriciteits- en warmtevoorziening in Europees 
perspectief. Volgens hem is er nog altijd teveel geloof in de marktwerking die de libe-
ralisering zou moeten veroorzaken. Bovendien spitsen de bijna dogmatische discus-
sies zich vooral toe op wel of niet splitsen en wel of niet privatiseren. Ook is er vol-
gens Van Eck teveel aandacht voor korte termijn invloeden, geld en hokjesdenken en 
is er te weinig aandacht voor de lange termijn op basis van inhoud en gewenste balans 
tussen milieu en economie en tussen voorzieningszekerheid en innovatie. In zijn on-
derzoek stelt hij de lange termijn juist centraal. Energie en milieubeleid en de uitvoe-
ring ervan moeten worden gebaseerd op de consequenties, mogelijkheden en beper-
kingen van de gehele keten, zowel technisch, energetisch, economisch als poli-
tiek/maatschappelijk. Daarbij moeten de publieke belangen duidelijk worden gedefi-
nieerd ten opzichte van de gewenste balans tussen milieu, economie en voorzienings-
zekerheid.

Eind mei is duidelijk dat een meerderheid in de Tweede Kamer niet voelt voor een. 
voorstel van SP en GroenLinks om een moratorium in te stellen op marktwerkings-
projecten in afwachting van een groot onderzoek naar de gevolgen van liberalisering. 
Aanleiding voor het voorstel waren studies van de vakcentrale FNV en de vakbond 
Abvakabo, waaruit bleek dat de gevolgen voor werknemers bij marktwerkingsopera-
ties onderbelicht blijven. EZ-minister Van der Hoeven stelt wel een breed onderzoek 
in naar de gevolgen van marktwerking. De resultaten van die studie moeten eind 2007 
bekend zijn. Naast de gevolgen voor werknemers gaat het daarbij ook en vooral om de 
belangen van de burger als consument en als belastingbetaler en om de publieke be-
langen. De regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie vinden dat het onderzoek 
moet uitmonden in een toetsingskader, dat gebruikt kan worden bij toekomstige be-
slissingen over marktwerking. De EZ-minister vindt dat sectoren als de zorg, het 
openbaar vervoer en energie niet geheel aan de markt kunnen worden overgelaten, 
omdat dan het publieke belang onvoldoende wordt gewaarborgd. Wel is daar markt-
werking mogelijk en dan is het aan de overheid om regels vast te stellen, toezicht te 
houden en waar nodig de prijzen te reguleren.

http://www.teusvaneck.nl/
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Marktkoppeling

Half februari uit de commissaris van de Europese Commissie voor energie Piebalgs
zijn tevredenheid over de koppeling van de Franse, Belgische en Nederlandse markten 
voor elektriciteit. Sinds 21 november 2006 kon dankzij de nieuwe gezamenlijke markt 
een elektriciteitsbeurs in België worden opgericht en is het gebruik van koppellijnen 
aanzienlijk efficiënter geworden terwijl de prijsniveaus tussen de drie landen meer op 
elkaar zijn afgestemd. Het door de deelnemende landen bestreken gebeid zal in de na-
bije toekomst ook worden verbonden met de eerste regionale markt van Europa, de 
noordelijke markt, in Noorwegen, en met de Iberische markt, die momenteel stappen 
doet in de richting van nauwere integratie. Wanneer de markt via Duitsland eenmaal 
aan Oost-Europa is gekoppeld zal belangrijke vooruitgang zijn geboekt bij de tot-
standbrenging van een Europese groothandelsmarkt. Dit zal weer verdere samenwer-
kingsverbanden mogelijk maken met verder afgelegen landen zoals de Baltische sta-
ten.

Overnames

In april neemt New Values, een 50/50% joint venture van TenneT en Rabobank, Ten-
neT-dochter EnergieKeuze over. Met EnergieKeuze voegt New Values elektriciteit, 
gas en Garanties van Oorsprong toe aan de producten en diensten die al beschikbaar 
zijn op het spot- en veilingsplatform Climex. Volgens de directeur van TenneT wordt 
door zijn bedrijf met deze integratie de handel in CO2-emissierechten gebundeld met 
veilingen op het gebied van elektriciteit, aardgas en Garanties van Oor-sprong, om 
daarmee synergie te laten ontstaan en toegevoegde waarde te creeren voor de klanten.

De overname van Westland Energie Services (WES) door Energieleverancier Essent 
is eind mei definitief. Half januari was een principeovereenkomst ondertekend door 
beide partijen. Daarmee moest een combinatie ontstaan van Essent en het energiebe-
drijf dat gespecialiseerd is in locale energieopwekking (co-generation) en energieleve-
ring en energiediensten in de glastuinbouw. De overname omvat ook HortiMaX, een 
bedrijf dat zich specialiseert in klimaatbeheersingcomputers, datamanagement en pro-
jectrealisaties, en de VEK Adviesgroep, dat zich bezighoudt met het leveren van in-
ternationale tuinbouwadviezen. Alle activiteiten van WES en de tuinbouwactiviteiten 
van Essent zijn ondergebracht in een nieuwe organisatie met de naam Westland Ener-
gie Services, met Essent als enig aandeelhouder.

Begin juni meldt ENECO Energie dat het bedrijf een belang heeft genomen van 50% 
in het Nederlandse bedrijf SEQ Nederland. SEQ is al enige tijd actief om de eerste 
CO2-vrije energiecentrale, de Zero Emission Power Plant (ZEPP), in Nederland te rea-
liseren. In de ZEPP-centrale wordt de vrijkomende CO2 volledig afgescheiden en 
daarna geïnjecteerd en opgeslagen in een bestaand gasveld. Hiermee kan tot circa 
10% extra aardgas worden gewonnen. Het aardgas kan vervolgens worden gebruikt in 
de ZEPP-centrale voor de opwekking van elektriciteit. De centrale kan bij volle inzet 
voldoende klimaatneutrale stroom opwekken voor ongeveer 150.000 huishoudens. 
Eneco verwacht dat na het binnenhalen van de vereiste vergunningen vanaf volgend 
jaar gestart kan worden met de bouw.
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Resultaten

DELTA
DELTA heeft in 2006 een nettoresultaat uit normale bedrijfsvoering gerealiseerd van 
€105,6 miljoen (in 2005: €95,1 miljoen). Het totale nettoresultaat kwam uit op €169,1 
miljoen (in 2005: €126,1 miljoen), inclusief €63,5 miljoen aan bijzondere posten. Een 
aantal bijzondere posten heeft het resultaat van de onderneming beïnvloed. Positieve 
posten houden verband met de vrijval van voorzieningen, eenmalige resultaten uit 
deelnemingen en een belastingopbrengst. Belangrijkste negatieve posten zitten in de 
afwaardering van het traditionele meterbestand, eenmalige kosten en de ongeplande 
stilstand van de kolencentrale.

ENECO
Eind maart presenteert ENECO haar resultaten over 2006: De investeringen in duur-
zame energie en innovaties zijn sterk toegenomen; het verkochte volume elektriciteit 
is met 7% gestegen; de gasafzet is gedaald met 3,5% door de warme winter eind 
2006; de verkoop van warmte was wel 2,7%; de investeringen bedroegen €281 mil-
joen (in 2005 €180 miljoen), vooral in innovatie, duurzame energie en bedrijfsvoe-
ring. Het netto resultaat kwam uit op €311 miljoen. Exclusief eenmalige posten ligt 
het resultaat op een vergelijkbaar niveau als het jaar daarvoor (€302 miljoen). ENECO 
behaalde dit resultaat bij een sterk gestegen omzet van €4,3 miljard (+ 16,1%).

Essent
Essent presenteert begin maart het jaarverslag over 2006 en kan melden dat in 2006 
de nettowinst met 45% is gestegen tot €761 mln. Het resultaat kent wel eenmalige ba-
ten van €219 mln als gevolg van beeindigde bedrijfsactiviteiten. Het resultaat voor 
belastingen uit doorlopende bedrijfsactiviteiten over 2006 bedroeg €881 mln, een stij-
ging van 15%. De belastin-gen over dit resultaat liepen op tot €291 mln.

Gasunie
Uit het in mei gepresenteerde jaarverslag van de Gasunie blijkt dat de winst in 2006 
met €48 miljoen is gedaald tot €383 miljoen. De beheerder van het Nederlandse gas-
netwerk transporteerde meer aardgas, maar moest de tarieven hiervoor verlagen. Ook 
drukten investeringen de winst van het staatsbedrijf. Gasunie werd in 2005 opge-
splitst. De handelsonderneming werd GasTerra en het transport- en netwerkbedrijf 
ging verder onder de naam Gasunie. De omzet van Gasunie daalde tot €1,25 miljard 
tegen €1,28 miljard euro in 2005. In 2006 waren de gerealiseerde investeringen van 
Gasunie 3xc hoger dan in 2005: €367 miljoen. Gasunie transporteerde vorig jaar 96,4 
miljard m3 gas tegen 95,2 miljard m3 in 2005. In datzelfde jaar verkocht het zelfstan-
dige handelsbedrijf GasTerra 78,8 miljard m3, waarvan ruim een derde voor binnen-
lands verbruik. Nederland wordt steeds meer gebruikt voor doorvoer van aardgas naar 
bijvoorbeeld de Britse markt.

Nuon
Eind februari presenteert Nuon de jaarcijfers over 2006. De omzet is met 14% ge-
groeid tot €5,4 mrd en de winst 19%. Wel heeft het warme winterweer het energiebe-
drijf in het vierde kwartaal van 2006 circa €100 mln aan omzet gekost. De administra-
tieve problemen lijken achter de rug, enkele eerder gedane overnames weer verkocht, 
en de splitsingswet is gepareerd. Eind 2006 had Nuon €1,4 mrd in kas en is men naar 
eigen zeggen klaar om een grootscheeps investeringsprogramma (€5 mrd in vijf jaar) 

http://www.delta.nl/web/servlet/nl.gx.delta.client.http.GetFile?id=100475
http://www.shareholder.com/visitors/dynamicdoc/document.cfm?documentid=1433&companyid=ENECO
http://www.essent.nl/essent/corporate/essentcorporate/financieel/index.html
http://www.nvnederlandsegasunie.nl/JV/2006/Gasunie-jaarv.2006.NL.pdf
http://www.nuon.com/nl/Images/Nuon%20jaarverslag%202006_tcm164-63795.pdf
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uit te voeren voor nieuwe elektriciteitscentrales in Nederland, Duitsland en België, in 
het netwerk, in gasopslag en in de installatie van slimme meters.

TenneT
De Nederlandse beheerder van het hoogspanningsnet TenneT heeft in 2006 een winst 
geboekt van €48,7 miljoen, zo blijkt uit het half mei gepresenteerde jaarverslag. In 
2005 was de winst nog €96 miljoen. Volgens TenneT is het financiele resultaat in lijn 
met de verwachting. TenneT meldt verder dat het zal blijven werken aan een verdere 
integratie van de Europese energiemarkten in de komende jaren. De organisatie pleit 
daarom voor de oprichting van een Inter-TSO (Transmission System Organization) 
organisatie voor de Noord-West Europese markt. Daarmee kunnen marktpartijen hel-
der en vanuit een centraal punt worden geïnformeerd over de mogelijkheden die de 
markt biedt.

Splitsing

Tijdens het jaarlijkse Energy Forum in Brussel in februari legt de president van de 
IFIEC (International Federation of Industrial Energy Consumers) aan de Europese 
Commissie vijf aandachtsvelden voor die actie behoeven. Het gebrek aan competitie 
op de Europese energiemarkten is een groot probleem voor de energiegebruikende 
industrie. Volgens de IFIEC moet er één interne energiemarkt ontstaan waarbij het 
eigendom van de energiebedrijven is opgesplitst. Een Europese netcoördinator moet 
worden aangewezen om de interconnectoren tussen de lidstaten te beheren. Europees 
geharmoniseerde netcodes moeten een vrije handel van elektriciteit en gas mogelijk 
maken. Marktmacht van de energiebedrijven moet worden tegengegaan, ook wanneer 
de regionale markten tot wasdom komen. IFIEC vraagt speciale aandacht voor de 
toewijzingsmechanismen voor grensoverschrijdende capaciteit. Dit vraagt om een kri-
tische herziening van de Europese regulering en de toepassing daarvan. De negatieve 
effecten van het broeikasgasemissie handelssysteem (ETS) dienen zo spoedig moge-
lijk teruggedraaid te worden. De toewijzing op grond van historische rechten maakt 
het toetreders tot de markt vrijwel onmogelijk een positie te veroveren op die markt. 
Zogenaamde ‘opportunity costs’ verhogen de elektriciteitsprijs tot een onacceptabel 
niveau. De Europese Commissie legt een verband tussen emissiereductie strategieën 
en de groei van duurzame opwekking van elektriciteit. IFIEC benadrukt dat het de 
technologie moet zijn die deze ontwikkeling leidt, waarbij onderzoeks- en ontwikke-
lingsprogramma’s nodig zijn om kosten-effectieve en betrouwbare technologie te 
identificeren. Europa kan deze ambitie niet alleen aangaan. Een wereldwijde overeen-
stemming over die ambitie is het enige antwoord op het klimaatvraagstuk.

De Europese Commissie (EC) laat in maart weten dat er, ondanks verzet van Frank-
rijk en Duitsland, een voorstel komt voor structurele splitsing van energiebedrijven. 
De EC meent dat het daarin wordt gesteund door de begin maart gepresenteerde con-
clusies van de Europese Raad van regeringsleiders over deze zaak. Die stelden dat er 
een 'effectieve scheiding' nodig is van distributie- en productieactiviteiten van ener-
gieconcerns aan de ene kant en het beheer van het energienetwerk aan de andere kant. 
In Nederland is de energiesector al opgesplitst in een netwerkbedrijf dat in overheids-
handen is (Tennet) en distributie- en productiebedrijven. Splitsing ligt met name ge-
voelig in Duitsland, omdat men daar van mening is dat de grote energiebedrijven pro-
blemen kunnen krijgen bij overnames. Men heeft zonder netwerken minder onderpand 

http://www.tennet.nl/images/TenneT_jaarverslag_2006_tcm41-13755.pdf
http://www.ifieceurope.org/docs/Energy%20Forum%202007%20pres%20Claes.ppt
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te bieden aan financiers. De EC kan op mededingingsgronden ook een splitsing op-
leggen aan de EU-landen om structureel misbruik van marktmacht te voorkomen.

EZ-minister van der Hoeven wil een wetswijziging door het parlement loodsen waar-
door de energiebedrijven Nuon, Essent, Delta en Eneco nog voor de zomer moeten 
splitsen. Het voorstel van de minister lijkt een grote meerderheid in de Tweede Kamer 
te hebben. Essent wil snel overleg met de minister over de splitsing van de energiebe-
drijven, omdat er bij de bedrijven nogal wat vragen leven over de koers die de be-
windsvouw gaat uitzetten.

Half april laat de bestuursvoorzitter Boersma van Essent tijdens de aandeelhouders-
vergadering weten dat er geen sprake meer zal zijn van een fusie tussen de energiebe-
drijven Nuon en Essent de bedrijven eerst worden gedwongen hun elektriciteitsnetten 
af te splitsen. Hij wil eigenlijk eerst de fusie met Nuon in gang zetten om daarna, in-
dien de politiek dat eist, de netten af te splitsen. EZ-minister Van der Hoeven maakte 
onlangs bekend dat ze de energiebedrijven Essent, Nuon, Eneco en Delta wil dwingen 
hun netten af te splitsen, hoewel de Eerste Kamer afgelopen november juist ermee had 
ingestemd dat splitsing alleen onder bepaalde voorwaarden nodig zou zijn. De minis-
ter wil niet dat de voor Nederland strategisch belangrijke netten gevaar lopen, als de 
energiebedrijven financieel risicovolle overnames plegen in het buitenland. Als Essent 
en Nuon eerst moeten splitsen, verwacht Boersma dat de bedrijven snel een prooi 
worden van kapitaalkrachtige buitenlandse spelers. Tot nu toe hebben alleen de pro-
vincie Noord-Holland, die 10% van de aandelen Nuon in bezit heeft, en de provincie 
Friesland met 13% Nuon-aandelen zich tegen de fusie gekeerd.

EZ-minister van der Hoeven meldt begin juni in een brief aan de Tweede en de Eerste 
Kamer dat de energiebedrijven Essent, Nuon, Eneco en Delta moeten worden ge-
splitsts een publiek netwerk- en een commercieel productie- en leveringsbedrijf. Door 
het ‘groepsverbod’ (zoals de minister het noemt) mogen netbeheerders en producen-
ten/handelaren in energie geen deel meer uitmaken van één bedrijf. Het verbod treedt 
per 1 augustus 2007 in werking waarna de bedrijven 2 ½ jaar de tijd hebben om het 
onafhankelijke netbeheer te effectueren. De minister wijst erop dat bedrijven onmis-
kenbaar een (internationale) strategie ontwikkelen op hun commerciële activiteiten, 
waarvan de netten integraal onderdeel uitmaken. Volgens haar betekent geïntegreerde 
bedrijfsvoering dat de aansturing van het netwerk onderdeel is van bredere strategi-
sche en commerciële afwegingen. Het belang van publiek en onafhankelijk netbeheer 
concurreert dan met andere belangen. Ze stelt in de brief aan de beide Kamers ook dat 
ze de netbeheerder ten principale ziet als een publieke ondernemer en de opbrengst 
van de netten als publieke middelen. De minister kan de splitsing per koninklijk be-
sluit (KB) afdwingen, omdat de wet al is aangenomen. De energiebedrijven reageer-
den verbijsterd op het besluit van EZ. De energiebedrijven zijn tegen splitsing omdat 
het hun financiële slagkracht en hun internationaal concurrentievermogen ondermijnt.

Het Europees Parlement besluit op 19 juni dat de Europese lidstaten op termijn hun 
geïntegreerde energiebedrijven moeten splitsen. In navolging van de Europese Com-
missie wil ook het Parlement dat de netwerken volledig worden afgesplitst van de 
productie- en leveringsbedrijven van. Als de lidstaten niet zelf reageren, wil het par-
lement aanvullende Europese wetgeving om de lidstaten daartoe te dwingen.
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EZ-minister van der Hoeven heeft samen met zeven collega’s een brief gestuurd naar 
de Europese Commissie waarin wordt opgeroepen de plannen tot splitsing van ener-
giebedrijven door te zetten. Het initiatief van de oproep tot splitsing kwam van de 
Deense minister voor Energie en is naast zijn collega in Nederland ondertekend door 
zijn collega's in België, Groot-Brittannië, Spanje, Zweden, Finland, en Roemenië.

Energiebeurzen

APX
De handel op de energiebeurs APX is in 2006 sterk gegroeid. De beurzen voor stroom 
en gas in Nederland en Groot-Brittannië verwerkten 20% meer handel. De omvang 
van de handel groeide tot 178 TWh. De gashandel in Nederland en het Belgische Zee-
brugge bleef nagenoeg gelijk. Na de koppeling van de stroommarkten van Nederland, 
België en Frankrijk in november 2006 naderden de stroomprijzen in de drie landen 
elkaar. In de helft van de gevallen kwam eenzelfde prijs tot stand voor levering van 
stroom de volgende dag.

GasTerra treedt half maart toe tot de Nederlandse gasbeurs APX Gas NL. Met de 
komst van de nieuwe speler en de uitbreiding van de dienstverlening voor de conti-
nentale gasbeurzen, krijgt de ontwikkeling van de Nederlandse gasmarkt nieuwe sti-
mulansen. GasTerra hoopt met haar lidmaatschap te voldoen aan de wens van de 
Tweede Kamer om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de liquiditeit van de 
gasbeurs. Sinds 2005 is GasTerra al actief op de bilaterale markt van de TTF (Title 
Transfer Facility).

In mei maakt de Nederlands-Britse energiebeurs APX de winstcijfers over 2006 be-
kend. De winst is gestegen van €2,4 miljoen tot €8,8 miljoen. De schermenbeurs, 
waar gas en stroom wordt verhandeld, zag een toename van de handelsvolumes. On-
der meer energiebedrijven verhandelen op de beurs hun kortdurende tekorten en over-
schotten aan stroom. Eerder maakte de beurs al bekend dat het afgelopen jaar 178 
TWh verhandelde, een stijging van 20%. APX is eigendom van de netbeheerders 
Gasunie (gastransportnet) en TenneT (hoogspanningsnet) en daarmee volledig in 
staatshanden.

APX meldt in mei dat het gaat werken aan een oplossing voor de handel op de nieuw 
te bouwen BritNed interconnector. De Brits-Nederlandse beurs heeft daarvoor een 
contract getekend met BritNed, de joint Venture van TenneT en National Grid. Vol-
gens de deal zal de APX de marktkoppeling gaan opzetten waarmee de spotmarkten 
van Nederland en het Verenigd Koninkrijk worden verbonden. Eerder deze maand 
presenteerde de APX Group plannen voor de ontwikkeling van de liquiditeit op de 
Britse markt. Onderdeel van de plannen is het samenvoegen van de APX Gas UK en 
APX Power UK naar één handelsscherm en een algemene oplossing voor de clearing.

De directeur van de Nederlandse energiebeurs APX uit zich half februari positief over 
de eerste resultaten van marktkoppeling tussen APX, Belpex en Powernext. Hij con-
stateert dat de convergentie van elektriciteitsprijzen tussen Nederland, België en 
Frankrijk veel groter is dan velen voor mogelijk hadden gehouden. Volgens APX was 
er in januari op de interconnectieverbinding tussen Nederland en België gedurende 
79% van de tijd geen congestie, waarmee er sprake was van één prijszone. Gedurende 
73% van de tijd in januari was er sprake van één prijszone in alle drie de landen. Er 
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wordt optimaler gebruik gemaakt van de verbindingen tussen de landen sinds de in-
troductie van de marktkoppeling, zegt de energiebeurs. Inmiddels zijn er concrete 
plannen om de Nederlandse markt te koppelen aan de Duitse, en, nadat er kabels lig-
gen, ook met de Scandinavische en Britse markt. EC-commissaris voor Energie, Pie-
balgs, hoopt dat Nederland, België en Frankrijk hun trilaterale marktkoppeling zullen 
uitbreiden met Duitsland. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) stelde twee 
maanden eerder dat er pas sprake is van een echte geïntegreerde Noordwest-Europese 
energiemarkt als er voor Nederland 8500 megawatt (MW) aan importcapaciteit be-
schikbaar is.

EEX
De European Energy Exchange EEX is gereed om op 1 juli te starten met de handel in 
gas. De EEX heeft als voornaamste doel een transparante en efficiënte prijsopbouw te 
bewerkstelligen. Daarnaast biedt de EEX voordelen als risicomanagement, anonieme 
handel en beter toezicht via beurswaakhonden. Men wil de gehele OTC-handel (‘over 
the counter’) met de beurshandel vervangen. Er kan echter nog niets worden gezegd 
over de volumes die verhandeld gaan worden in de eerste maanden van de gasbeurs. 
De gasbeurs zal niet heel Duitsland dekken. Er is mede op basis van een studie van 
Price Waterhouse Coopers een keuze gemaakt voor twee marktgebieden: dat van 
E.ON gastransport in voornamelijk het westen en zuiden, en BEB in het noorden. Er 
zal zowel op de EEX-spotmarkt als op de EEX-termijnmarkt kunnen worden gehan-
deld. De EEX wil graag 9 bedrijven als ‘market maker’ contracteren. Tot nu toe zijn 
contracten afgesloten met 8 bedrijven: E.ON, Essent, RWE, Electrabel, Vitol, Acto-
gas, Gazolus en EDF.

Endex
Als gevolg van meer OTC-handel (‘over the counter’) en de introductie van TTF gas-
contracten (Title Transfer Facility) verhandelde Endex in 2006 grotere volumes. De 
handel op de Endex futuresbeurs daalde echter van 32 TWh in 2006 tegenover 53 
TWh in 2005. Het totale volume voor Nederlandse TTF gascontracten, die in maart 
2006 werden geïntroduceerd, bedroeg 12 TWh. 99 TWh werd via OTC ‘clearing’ 
verhandeld, in 2005 was dat 53 TWh. Endex heeft sinds de start in 2004, in 2006 de 
eerste winst behaald. Voor 2007 wil de beurs clearingdiensten op de Belgische 
stroommarkt gaan aanbieden en de TTF gascontracten uitbreiden.

Begin januari is ENDEX door EZ-minister Wijn officieel aangewezen als gasbeurs. 
De minsiter meent dat alle factoren zoals onafhankelijkheid, onpartijdigheid, leve-
ringszekerheid, en financiële waarborg bij de Endex zijn verzekerd.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft in januari een onderzoek naar de 
Nederlandse energiebeurzen APX en Endex beëindigd. De NMa onderzocht of voor-
waarden in contracten tussen APX en Endex de concurrentie konden beperken. De 
voorwaarden stelden dat de energiebeurzen elkaar toestemming moesten geven voor 
het verhandelen van lange- en korte termijncontracten voor energie. Beide beurzen 
hebben gedurende het onderzoek van de toezichthouder de desbetreffende clausules 
verwijderd. De NMa vindt het daarom niet meer nodig het onderzoek voort te zetten.
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Rol DTe en NMa

Codes

Informatiecode
11 maart is de nieuwe Informatiecode van de NMa in werking getreden voor zowel 
gas als elektriciteit. Dit is een eerste stap om de administratieve processen overzichte-
lijk vast te leggen en te verbeteren. De eerste versie van de Informatiecode bevat rege-
lingen voor het aansluitregister van de netbeheerders, de uitwisseling van stamgege-
vens, de switch- en verhuisprocedure en het berichtenverkeer voor meetdata. Deze 
regelingen stonden eerder verspreid in andere technische codes voor elektriciteit en 
gas. Met de Informatiecode ontstaat een duidelijk onderscheid tussen de Technische 
Codes en de Informatiecode als code voor administratieve processen.

Elektriciteitsmarkt

De groep van west-Europese toezichthouders op de energiemarkt, de Regional Coor-
dination Committee (RCC), publiceert half februari een actieplan waarin voor de ko-
mende twee jaar streefdata worden genoemd voor marktintegratie. Volgens het plan 
moeten de TSO’s (Transmission System Operators) vòòr maart 2007 concrete voor-
stellen presenteren voor geharmoniseerde regels voor veiling van interconnectiecapa-
citeit. De RCC moet vòòr 1 november 2007 een overeenkomst sluiten over de wijze 
waarop marktkoppeling in de totale west-Europese regio kan ontstaan. Ook moet de 
RCC vòòr 1 oktober 2007 een beslissing nemen over de aanpak van crossborder-
intraday in de regio. En vòòr maart 2009 moeten de onbalansmarkten zijn gecombi-
neerd. Tegen augustus 2007 moeten de TSO’s een gezamenlijk voorstel indienen voor 
maximering van de crossborder capaciteit. Gelet op de transparantie moeten de TSO’s 
vòòr 31 maart 2007 rapporteren hoe zij zijn omgegaan met de Congestion Manage-
ment Guidelines. Tenslotte zal de RCC in december 2007 een lijst publiceren om de 
verbeteringen van transparantie te evalueren.

Uit een zeer gedetailleerde studie in opdracht van de Europese Commissie en in april 
gepubliceerd blijkt dat de stroomprijzen in Nederland 15% hoger zijn dan bij volko-
men concurrentie kan worden verwacht. Gebruik van importcapaciteit is volgens de 
studie van groot belang voor meer concurrentie in de Nederlandse markt. De VEMW 
(Vereniging voor Energie, Milieu en Water) ziet hierin een nieuwe bevestiging van 
haar standpunt dat de marktwerking in Nederland nog veel te wensen overlaat. De 
studie (Electricity Study Report), uitgevoerd door London Economics, onderzoekt in 
detail de groothandelsmarkten voor elektriciteit in zes lidstaten - België, Duitsland, 
Spanje, Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië over de periode 2003-2005. Deze 
studie is de eerste in haar soort en gebaseerd op een unieke database van meer dan 1 
miljard datapunten die vooral afkomstig zijn van de spelers op de markt zelf. Daarin 
worden uurgegevens van nagenoeg alle elektriciteitscentrales op elke markt geanaly-
seerd. Dat de prijzen in Nederland hoger liggen staat nog los van de relatief dure 
WKK centrales in Nederland. NMa en VEMW zijn bang dat de voorgenomen fusie 
tussen Essent en NUON een negatief effect zal hebben op de stroomprijs.

De vier grootste geïntegreerde energiebedrijven hebben met het transport van elektri-
citeit en gas in 2004 en 2005 meer winst behaald dan de NMa redelijk acht. Per afne-
mer die zowel elektriciteit als gas gebruikt, bedraagt het verschil tussen het werkelijk 

http://www.dte.nl/nederlands/elektriciteit/regelgeving/secundaire_regelgeving/codes/besluiten_2007/Besluit_tot_vaststelling_van_de_Informatiecode.asp
http://www.cre.fr/en/content/download/1394/41602/file/117.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/energy/inquiry/index.html
http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/energy/inquiry/electricity_final_part3.pdf
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behaalde rendement en het redelijke geachte rendement gemiddeld circa €31 per jaar 
op een transportrekening van gemiddeld €470 per jaar. Dit verschil varieert echter 
sterk per energiebedrijf. Uit het onderzoek van de NMa naar de omvang, herkomst en 
besteding van de winsten van Delta, Eneco, Essent en Nuon blijkt dat de energiebe-
drijven deze winsten volledig binnen de bestaande wettelijke kaders hebben behaald. 
Van ongeoorloofde praktijken is geen enkele sprake. De NMa besloot tot het uitvoe-
ren van dit onderzoek omdat de huidige reguleringskaders inmiddels vier jaar van 
kracht zijn. Het onderzoek geeft dan ook inzicht in de effectiviteit van deze kaders. 
Een andere aanleiding voor het onderzoek was de politieke en maatschappelijke dis-
cussie die over de winsten van de energiebedrijven was ontstaan. De omvang van de 
winsten toont aan dat de regulering van de tarieven voor het transport nog strenger 
kan. De NMa heeft in de periode 2001-2007 via regulering reeds gezorgd voor een 
besparing van gemiddeld €45 per jaar voor afnemers van elektriciteit en gas, wat 
neerkomt op een totaal bedrag van circa €1,9 miljard. De meer dan redelijk geachte 
winst wordt veroorzaakt door drie factoren: volumegroei, verschillen in waardering 
van de activa en de tijd die bedrijven hebben gekregen van de NMa om efficiënter te 
worden. Het rendementsverhogend effect dat van deze factoren uitgaat is groter dan 
beoogd. De NMa maakt binnenkort bekend welke maatregelen noodzakelijk zijn om 
het verschil tussen een redelijke winst en gerealiseerde winst te verkleinen. De doel-
stelling om een redelijke prijs voor de afnemers te combineren met een garantie voor 
leveringszekerheid blijft hierbij het uitgangspunt. Indien wetswijzigingen noodzake-
lijk zijn, zal de NMa hierover advies geven aan de minister van Economische Zaken. 
Tegelijkertijd heeft de NMa onderzocht of de winsten van de energiebedrijven zouden 
worden veroorzaakt door ongeoorloofde kruissubsidies binnen de geïntegreerde ener-
giebedrijven. In de (vak)pers waren regelmatig signalen geuit dat de bedrijven vanuit 
de verschillende onderdelen van de holding te hoge interne verrekenprijzen zouden 
doorberekenen aan de netbeheerders. Onderzoek van de NMa heeft echter geen enkele 
aanwijzing hiervoor opgeleverd. De uitkomsten van het onderzoek tonen aan dat de 
kans dat dit binnen de holdings kan gebeuren uiterst miniem is. De NMa zal het on-
derzoek naar de omvang, herkomst en besteding van de winsten periodiek gaan uit-
voeren, namelijk aan het eind van elke reguleringsperiode. Hierdoor kunnen de uit-
komsten uit deze onderzoeken als input dienen voor de daarop volgende regulerings-
periode.

Evaluatie NMa

Eind mei publiceert de Algemene Rekenkamer een achtergrondstudie over het toe-
zicht op mededinging in Nederland. Daaruit blijkt dat de Nederlandse Mededingings-
autoriteit (NMa) in haar relatief korte bestaan een grote ontwikkeling heeft doorge-
maakt en al veel heeft bereikt. De NMa geeft ook blijk van de ambitie zich verder te
ontwikkelen. over het. Het onderzoek, dat al in 2004 startte, betreft de wijze waarop 
de NMa de primaire toezichtstaken uitvoert. De criteria op grond waarvan de NMa 
zaken beoordeelt, zijn behoorlijk uitgewerkt in openbaar gemaakte richtsnoeren. 
Waarborgen voor de wettelijk verplichte functiescheiding tussen onderzoek naar en 
sancties bij kartel- en misbruikzaken zijn voldoende aanwezig en werken ook in de 
praktijk. Verbeterpunten zien we nog bij aspecten van opsporing en selectie van kar-
tel- en misbruikzaken, inzet van instrumenten anders dan een boete, beheersing van 
doorlooptijden en followup van zaken. EZ-minister Van der Hoeven onderschrijft in 
haar brief aan de Tweede Kamer het maatschappelijk belang van goed functionerend 
markttoezicht en van publieke verantwoording daarover. Het verheugt Van der Hoe-

http://www.dte.nl/nederlands/actueel/DTe_Persberichten/07-08_NMa_strengere_tariefregulering_energietransport_gewenst.asp
http://www.rekenkamer.nl/9282000/d/p352_tk29960_2.pdf
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ven dat het algemene beeld van het functioneren van de NMa positief is. De minister 
neemt de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer over. De NMa zelf constateert 
dat het rapport positieve conclusies bevat over onderwerpen die de NMa zelf van het 
grootste belang acht.

Gasmarkt

De ministers van energie van Nederland, Duitsland, Frankrijk, België en Luxemburg 
besluiten begin juni om hun gasmarkten te koppelen. De vijf landen gaan elkaar ook 
gas leveren als een land tekortkomt. Er moet een plan van aanpak worden opgesteld, 
dat moet leiden tot een Noordwest-Europese gasmarkt. Het doel is dat uiteindelijk ook 
Groot-Brittannië, Ierland en Noorwegen zich bij het initiatief aansluiten en daarmee 
de grootste gasmarkt binnen de Europese Unie te verwezenlijken. Vanaf november 
vorig jaar zijn de Nederlandse, Belgische en Franse elektriciteitsmarkten al aan elkaar 
gekoppeld. De ministers hebben het voornemen vastgelegd dat per 1 januari 2009 ook 
Duitsland en Luxemburg aan deze markt voor elektriciteit gaan deelnemen.

De Europese federatie van energiehandelaren (EFET) heeft in mei een lijst gepubli-
ceerd met de informatie die de operators op de gasmarkt openbaar zouden moeten 
maken. Het gaat onder meer om informatie over de actuele vraag en het aanbod, capa-
citeitsboekingen, kwaliteitseisen, balancering, toegang tot opslagfaciliteiten en alloca-
tie van gasstromen.

Methodenbesluiten

In verband met de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven met 
betrekking tot het methodebesluit en de daaruit voortvloeiende doelmatigheidskorting 
(november 2006) neemt de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsauto-
riteit geen besluit over de transporttarieven voor het jaar 2007. Ingevolge artikel 82, 
lid 8 van de Gaswet gelden in het jaar 2007 daarom de tarieven zoals vastgelegd in het 
tarievenbesluit 2006. Uitzonderingen hierop zijn de tarieven 2007 voor pieklevering 
en voor de opslag voor flexibiliteitsdiensten. Deze worden binnenkort wel vastgesteld 
door de Raad aangezien bovengenoemd methodebesluit op deze tarieven geen betrek-
king heeft.

Scorecards

De Directie Toezicht Energie (DTe) zegt tevreden te zijn over verdere verbeteringen 
van administratieve processen zowel bij leveranciers als bij netbeheerders. Toch zijn 
er nog steeds individuele bedrijven die steken laten vallen. Dit blijkt uit de scorecard
over het vierde kwartaal van 2006. Voor het eerst sinds het begin van de scorecard-
meting liggen alle scores voor de markt als geheel boven de norm. Toch constateert 
DTe een aantal punten die blijvend aandacht verdienen. Zo blijft de correcte naleving 
van administratieve processen door alle partijen een aandachtspunt. In de meeste ge-
vallen komt dit door ICT-veranderingen bij de leverancier, of bij de netbeheerder. Met 
de energieleveranciers en netbeheerders die op specifieke onderdelen nog onder de 
norm presteren, voert DTe overleg om te bezien hoe men op korte termijn verbeterin-
gen in de administratie prestaties kan aanbrengen.

http://www.efet.org/Download.asp?File=4:32
http://www.dte.nl/images/Scorecard%20Leveranciers%204Q%202006_tcm7-99156.pdf
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Stroometikettering

Volgens de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) moeten de regels over 
stroometikettering (de herkomst van groene stroom) beter uitgevoerd worden. Daar-
naast moeten de administratieve lasten voor de betrokken energiebedrijven omlaag. 
Dat zegt de NMa in een advies in februari aan de Minister van Economische Zaken. 
Om de uitvoerbaarheid van de regels te verbeteren, adviseert de NMa om de huidige 
datum (1 april) waarop het etiket naar de klanten wordt verstuurd, aan te passen omdat 
deze datum voor veel partijen niet haalbaar is. De Directie Toezicht Energie (DTe) 
beoordeelt ieder jaar of het stroometiket betrouwbaar, begrijpelijk en uniform van 
aard is. De energiebedrijven zijn verplicht hun klanten éénmaal per jaar een stroome-
tiket te sturen. Het etiket geeft inzicht in de herkomst van de geleverde stroom, waar-
door de consument, bijvoorbeeld bij een overstap naar een andere leverancier, de mi-
lieukwaliteit kan laten meewegen. De MR Garanties van oorsprong (in de ‘Regeling 
afnemers en monitoring Elektriciteitswet 1998 en Gaswet’) verplicht een leverancier 
om garanties van oorsprong af te boeken als bewijs van levering van duurzame stroom 
aan klanten.

Tarieven

GTS, de landelijk gasnetbeheerder, heeft eind januari de tarieven 2007 bekendge-
maakt voor het landelijk gastransport en daarmee verbonden diensten. De door GTS 
gepubliceerde tarieven voor 2007 gelden tot nader order en blijven van kracht totdat 
NMa-DTe een nieuw tariefbesluit heeft genomen. De nu voor 2007 gepubliceerde en-
try/exit tarieven en de tarieven voor overige diensten zijn gelijk aan de tarieven voor 
dezelfde entry/exit punten en diensten in 2006. Het connectiontarief op een exitpunt is 
voor 2007 berekend op dezelfde tariefbasis als het 2006 connectiontarief. De tarieven 
voor 2007 zijn opgenomen in een update van de TSC 2007, de Transmission Service 
Conditions.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft in januari de maximum tarieven 
voor het transport van gas en elektriciteit vastgesteld. De (regionale) netbeheerders 
mogen hun tarieven vanaf 1 februari 2007 met niet meer dan de opgelegde verhoging 
aan hun klanten in rekening brengen voor het transport van energie. De tarieven van 
de regionale netbeheerders voor het transport van elektriciteit stijgen in 2007 ten op-
zichte van 2006 met gemiddeld 2,1%. De tarieven van de regionale netbeheerders 
voor het transport van gas dalen gemiddeld 0,2%. Gecombineerd stijgen de tarieven 
voor energietransport in 2007 ten opzichte van 2006 met 1,4%. Volgens de NMa is dit 
exact gelijk aan de inflatie die netbeheerders wettelijk in hun tarieven mogen verwer-
ken. Jaarlijks bepaalt de DTe ook de tarieven voor TenneT. De transport en systeem-
diensten van de landelijk netbeheerder stijgen dit jaar met 35% ten opzichte van 2006. 
Het systeemdienstentarief stijgt met circa 15%. TenneT stelt dat ondanks de stijging 
Nederland een van de laagste tarieven van Europa heeft en een blijvend hoge leve-
ringszekerheid.

In mei wordt onder andere door de Consumentenbond en de VEMW (Vereniging voor 
Energie, Milieu en Water) gepleit voor een onderzoek door de Algemene Rekenkamer 
naar het functioneren van het toezicht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 
(NMa). Volgens de bond en de VEMW brengen energiebedrijven te veel in rekening 
voor het transport van energie en lijkt het erop dat de NMa tekort is geschoten. Een 

http://www.dte.nl/images/Eindrapport%20Toezicht%20op%20de%20naleving%20van%20de%20regeling%20stroometikettering%20en%20garanties%20van%20oorsprong%20in%202006_tcm7-99233.pdf
http://www.dte.nl/images/12_20136_tcm7-4576.pdf
http://www.dte.nl/images/12_20136_tcm7-4576.pdf
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meerderheid in de Tweede Kamer lijkt het hiermee eens. De NMa heeft blijkbaar uit 
de jaarverslagen van de energiebedrijven niet de conclusie getrokken dat de winsten 
op de energienetten te hoog zijn. Wel liet eigen onderzoek van de NMa zien dat af-
nemers in 2004 en 2005 maar liefst €400 mln teveel hebben betaald voor energie-
transport. De NMa heeft de hoge tarieven toegelaten om de kosten van de energiebe-
drijven te dekken. De toezichthouder erkent dat ze de energiebedrijven te veel ruimte 
heeft gegeven. Vanaf 2008 wordt het tarief voor energietransport verlaagd, maar te 
veel betaalde bedragen kunnen niet worden teruggevorderd. De VVD, SP en PvdA 
vinden dat afnemers het te veel betaalde geld wel terug moeten krijgen.

Eind mei wordt duidelijk dat het capaciteitstarief voor transport van elektriciteit voor-
lopig niet wordt doorgevoerd. EZ-minister Van der Hoeven wilde dit per 1 januari 
2008 invoeren, maar de Tweede Kamer ziet nog te veel problemen als gevolg van het 
capaciteitstarief. De invoering van het capaciteitstarief vormt een onderdeel van de 
plannen om te komen tot een leveranciersmodel in de markt voor kleinverbruikers. 
Onderdeel daarvan is ook de verplichte invoering van slimme meters. De Tweede 
Kamer wil zeker stellen dat de kostenvoordelen (ongeveer €30 miljoen euro) direct in 
de nettarieven verwerkt worden. Ook moet zeker zijn dat multi-site verbruikers die 
vele kleine aansluitingen hebben (telecombedrijven, spoorwegen, gemeenten, etc.) en 
andere zakelijke verbruikers die relatief weinig verbruiken (kerken, sportverenigin-
gen) geen nadeel ondervinden van het capaciteitstarief.

Eind juni meldt de NMa dat binnenkort aangepaste kaders worden gepresenteerd 
waarbinnen de tarieven voor het transport van elektriciteit en gas van de energiebe-
drijven in de periode 2008- 2010 zullen worden vastgesteld. De omvang van de 
winsten van de 4 grootste energiebedrijven toonde eerder al aan dat de regulering van 
de transporttarieven strenger kan. Uit dat onderzoek bleek overigens dat de energie-
bedrijven de winsten volledig binnen de bestaande wettelijke kaders hebben behaald. 
In juli start de NMa de inzageprocedure ten aanzien van de aangepaste reguleringska-
ders. Allereerst wordt het zogeheten ontwerpmethodebesluit voor de regionale netbe-
heerders van gas gepubliceerd. Enkele weken later worden de ontwerpmethodebeslui-
ten voor elektriciteit gepubliceerd. De toezichthouder roept alle belanghebbenden op 
om hun reactie te geven. Deze zienswijzen worden verwerkt in de definitieve metho-
de- en x-factorbesluiten die in oktober 2007 worden gepubliceerd. Aan de hand hier-
van zal de NMa naar verwachting in december de tarieven vaststellen voor 2008. 
Vanaf heden zal de NMa aan het eind van iedere reguleringsperiode onderzoek doen 
naar de omvang, herkomst en besteding van de winsten van geïntegreerde energiebe-
drijven.

Websites

Half juni publiceert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) haar jaarlijkse 
onderzoeksrapport naar websites van prijsvergelijkers. De websites worden jaarlijks 
getoetst op vier aspecten: correctheid, volledigheid, onafhankelijkheid en transparan-
tie. Uit het rapport blijkt dat de kwaliteit van vergelijkingssites, evenals in 2006, goed 
is. Wel is door de toegenomen complexiteit op de energiemarkt de correctheid en vol-
ledigheid iets afgenomen. Deze complexiteit wordt veroorzaakt doordat meerdere 
soorten producten zoals vaste prijs contracten worden aangeboden. Ook wordt via 
meer wederverkoopkanalen energie aangeboden. De toenemende complexiteit heeft 
tot gevolg dat het belang van vergelijkingssites voor de consument toeneemt. Dit jaar 

http://www.dte.nl/images/Eindrapport%20onderzoek%20prijsvergelijkers%202007_tcm7-103804.pdf
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is de NMa ook gestart met een onderzoek naar de informatie op de websites van de 
energiebedrijven zelf. De Directie Toezicht Energie (DTe) van de NMa nam de afge-
lopen maanden 32 websites van energieleveranciers en wederverkopers onder de loep. 
Hierbij is met name onderzocht of de tariefinformatie volledig is. Dat wil zeggen dat 
het voor een consument duidelijk moet zijn welke bijkomende kosten - zoals energie-
belasting - hem in rekening worden gebracht voor het afnemen van elektriciteit en 
gas. De NMa constateert dat tijdens het onderzoek de informatie op sommige sites al 
is verbeterd, maar dat andere sites nog wel wat te wensen overlieten. Daarnaast dienen 
de energieleveranciers meer aandacht te geven aan hun informatie over opzegvergoe-
dingen. Informatie over de opzegvergoeding dient voor de consument duidelijk ken-
baar te zijn en mag niet worden weggemoffeld in de kleine lettertjes. De bedrijven 
krijgen van de toezichthouder tot half juli van dit jaar de tijd om de nodige verbeterin-
gen door te voeren op hun websites. Mocht dit niet naar behoren gebeuren, dan kan de 
NMa maatregelen nemen. Beide onderzoeken passen in een serie maatregelen die de 
NMa neemt om de transparantie op de energiemarkt te verbeteren. Uit een grootscha-
lig consumentenonderzoek dat de NMa in 2006 uitvoerde bleek dat de consument de 
energiemarkt nog als onvoldoende transparant ervaart. Men heeft vooral behoefte aan 
beter vergelijkbare informatie over de prijs en kwaliteit van de verschillende energie-
aanbieders. Ook werd duidelijk dat de consument meer wil kunnen vinden over zijn 
rechten en plichten bij het overstappen van energieleverancier. Andere maatregelen 
van de NMa gericht op het verbeteren van de transparantie in de energiemarkt zijn: 
het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de klachtenafhandeling van de energiele-
veranciers en de tijdigheid van facturering. Bovendien besteedt de NMa veel aandacht 
aan het verstrekken van praktische informatie over de rechten en plichten van een 
energieconsument via de website van ConsuWijzer.

Stroomstoringen

Eind februari wordt door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) een nieuwe 
regeling aangekondigd waarmee gebruikers van elektriciteit kunnen worden gecom-
penseerd voor schade als gevolg van stroomstoringen. De regeling van de NMa is 
vastgesteld op voorstel van de Directie Toezicht Energie. Er wordt onderscheid ge-
maakt in spanningsniveaus kleiner of gelijk aan 1 kV, van 1 kV tot en met 35 kV en 
van 35 kV tot 220 kV, gekoppeld aan een onderscheid tussen kleinverbruikers, mid-
delgrote verbruikers en grootverbruikers. Een kleinverbruiker krijgt pas een vergoe-
ding als de storing langer duurt dan vier uur: €35 in geval van een 4-8 uur durende 
storing. Boven de 8 uur wordt de compensatie met elke 4 uur €20 hoger. Bij middel-
grote en grote verbruikers is de vraag waar de storing plaatsvond van belang. Als die 
storing in het hoogspanningsnet plaats vond, gaan de energiebedrijven al na 1 uur uit-
betalen. Voor storingen in het middenspanningsnet moet is dat na 2 uur en voor sto-
ringen in het laagspanningsnet na 4 uur. De compensatie na één, twee of vier uur be-
draagt €195 voor middelgrote verbruikers. Voor elke periode van vier uur dat de sto-
ring langer duurt dan acht uur komt daar €100 bij. Grootverbruikers krijgen €910 in 
de eerste periode (van één, twee of vier tot acht uur) en €500 extra in iedere periode 
van vier uur daarna. Een andere mogelijkheid is dat ze 35 cent per kWh krijgen in de 
eerste periode en 20 cent per kWh extra voor iedere periode van vier uur daarna. De 
nieuwe compensatieregeling is bedoeld om netbeheerders een sterkere financiële 
prikkel te geven om problemen in het netwerk snel op te lossen. Het gezamenlijke 
compensatiebedrag met de oude regeling voor de sector bedroeg ongeveer €3 mln per 
jaar. Onder de aangepaste regeling kan dit oplopen tot €9 mln. De regeling gaat op 1 
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april van dit jaar in. Het is de verantwoordelijkheid van de netbeheerder om de com-
pensatieregeling correct uit te voeren.

Uit begin maart gepubliceerde jaarlijkse cijfers over gas- en stroomonderbrekingen 
die KEMA en KIWA Gastec hebben verzameld in opdracht van EnergieNed, Federa-
tie van Energiebedrijven in Nederland, blijkt dat een huishouden in Nederland in 2006 
gemiddeld 36 minuten geen stroomtoevoer. Daarmee was het aantal storingsminuten 7 
minuten hoger dan het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar. Het hogere aantal sto-
ringsminuten is toe te schrijven aan acht grote storingen. De twee grootste storingen 
van 2006 waren in Dordrecht (1 maart 2006: een kwart miljoen huishoudens geduren-
de gemiddeld 2 uur zonder stroom door een storing in het 150 kV-net van TenneT) en 
op Goeree Overflakkee (5 augustus 2006: middenspanningsnet van ENECO Netbe-
heer, 16 duizend klanten gemiddeld 13 uur geen stroom). De grote Europese storing 
op 4 november 2006 was uniek. De impact van deze storing bleef beperkt: minder dan 
een halve minuut van de 36 minuten was hier aan toe te schrijven. Als gevolg van 
gasstoringen in de regionale gasdistributienetten had een huishouden in 2006 gemid-
deld 18 seconden geen gas. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd op basis van de 
gegevens die de netbeheerders aanleveren. De betrouwbaarheid van de elektriciteits-
levering in Nederland is zeer hoog in vergelijking met andere Europese landen. In 
2006 vonden 18.923 stroomonderbrekingen plaats (vijfjaargemiddelde: 16.701). Bij 
86% van de onderbrekingen gaat het om kleine storingen waarbij gemiddeld 16 klan-
ten gedurende twee à drie uur zonder stroom zitten. Per storing werden in 2006 ge-
middeld 183 klanten getroffen (vijfjaargemiddelde: 158). De belangrijkste oorzaak 
van stroomonderbrekingen is graafwerk. In 2006 werd 32% daardoor veroorzaakt. 
Een stroomstoring duurde in 2006 gemiddeld 78 minuten, zes minuten minder dan het 
vijfjaargemiddelde van 84 minuten. De dalende trend is met name toe te schrijven aan 
de verkorting van de aanrijdtijden bij stroomstoringen. Storingsauto’s zijn steeds va-
ker uitgerust met een net- en routekaart op computer waardoor de monteur sneller op 
de plaats van bestemming is.

Transport: gaspijpleidingen en elektriciteitskabels

BritNed

TenneT en de Engelse Transmission System Operator (TSO) National Grid gaan een 
elektriciteitskabel aanleggen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk (VK). De 
plannen voor deze BritNed-kabel lagen al langer klaar, alleen de investeringsbeslis-
sing moest nog worden genomen. Nu duidelijk is dat ook de toezichthouders van bei-
de landen akkoord zijn, kan de kabel met een lengte van 260 km en een capaciteit van 
1000 MW worden aangelegd. Volgens TenneT zal de aanleg van de verbinding ko-
mende zomer van start gaan en naar verwachting eind 2010 worden opgeleverd. In de 
huidige plannen zal 300 MW van de totale capaciteit aan de markt beschikbaar wor-
den gesteld via impliciete veiling, oftewel marktkoppeling. Voor die marktkoppeling 
moet het VK nog wel een spotmarkt opzetten die gebaseerd is op veiling, zoals het 
geval is in Nederland (APX). De bedoeling is dat het prijsverschil tussen beide markt 
uiteindelijk bepaalt in welke richting de elektriciteit stroomt.

TenneT heeft half juni aansluitovereenkomsten getekend met Electrabel en BritNed. 
Met deze overeenkomsten is de totale capaciteit dat TenneT op het landelijke trans-
portnet gaat aansluiten 7200 MW. Dit betekent in totaal een potentiële groei van ruim 
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35% van de huidige hoeveelheid grootschalig productievermogen in Nederland in de 
komende vijf jaar. Er heeft zich in het afgelopen jaar een groot aantal partijen gemeld 
met een aanvraag van transportcapaciteit op het Nederlandse 380 kV-net. Dit is een 
nieuwe ontwikkeling binnen de energiesector. Dreigde er in Rapport Monitoring leve-
ringszekerheid 2005-2013, gebaseerd op gegevens van energieproducenten, nog een 
sterke importafhankelijkheid, sinds ruim een jaar is er grote belangstelling voor de 
bouw van nieuwe productie in Nederland. Op basis hiervan kan worden geconclu-
deerd dat de nieuw te realiseren centrales er voor kunnen zorgen dat Nederland van 
importland verandert in een exportland van energie.

NorNed

De NorNed kabel, de elektriciteitskabel tussen Nederland en Noorwegen wordt naar 
verwachting in oktober in gebruik genomen. Dat hebben de betrokken partijen eind 
maart laten weten. De hoeveelheid beschikbare capaciteit op de kabel zal dagelijks 
bekend worden gemaakt, en zal worden aangeboden op de day-ahead beurzen aan 
beide kanten van de grens, volgens het marktkoppelingssysteem.

Een volledig vrije markt tussen Scandinavië en de trilaterale markt van Nederland, 
België en Frankrijk (TLC) zal niet vòòr 2009 mogelijk zijn. Er is namelijk half juni 
nog geen overeenstemming bereikt met de Nederlandse netbeheerder TenneT. Een 
nieuwe datum voor volledige koppeling is bepaald op januari 2009. Intussen gaan 
TenneT en de Noorse collega Statnett samenwerken met toezichthouders en energie-
maatschappijen om een interimoplossing mogelijk te maken voor oktober en novem-
ber 2007, wanneer de 700MW kabel operationeel zal worden. Volgens een woord-
voerder van Statnett heeft de onzekerheid alleen betrekking op het handelsysteem 
voor de kabel en geen gevolgen voor het gereed zijn van de kabel in okto-
ber/november 2007.

Voorzieningszekerheid

Gasrotonde

Het ministerie van EZ en de Algerijnse ambassadeur Benchaa Dani tekenen in maart 
een investeringsbeschermingsovereenkomst (IBO) waarmee beide landen meer 
rechtszekerheid voor wederzijdse investeerders creëren. Voor Nederland kan dit van 
belang zijn op het gebied van aardgascontracten. Algerije is voor Nederland een po-
tentieel belangrijke toeleverancier van LNG (vloeibaar gas). Dit past ook goed in de 
Nederlandse ambitie om de ‘gasrotonde’ van Europa te worden. De aanzienlijke olie-
en gasvoorraden waarover Algerije beschikt en de beschikbare kennis, expertise en 
infrastructuur in Nederland maken een verdere samenwerking op energiegebied nuttig 
voor beide landen.

Kwaliteitsconversie

Eind 2009 stelt Gas Transport Services (GTS) extra kwaliteitsconversiecapaciteit be-
schikbaar aan de markt. GTS heeft in april aan shippers gemeld de conversiecapaciteit 
vanaf dat moment te gaan verkopen onder de voorwaarde 'pay as you use'. GTS ver-
wacht dat de capaciteitsuitbreiding zal leiden tot een toename van de totale kwaliteits-
conversie met 1/3 en dat daarmee de congestieproblemen voor enkele jaren zullen zijn 

http://www.tennet.org/images/Rapport_Monitoring_Leveringszekerheid_2004-2012-1_tcm41-12086.pdf
http://www.tennet.org/images/Rapport_Monitoring_Leveringszekerheid_2004-2012-1_tcm41-12086.pdf
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opgelost. Als er geen congestie is, hoeven shippers hun capaciteit ook niet vooruit te 
boeken. In het nieuwe verkoopsysteem gaan shippers betalen voor de hoeveelheid 
kwaliteitsconversie die ze gebruiken. GTS koopt en verkoopt conversiecapaciteit 
sinds de perceptie van congestie enige paniek veroorzaakte op de conversiemarkt, en-
kele jaren geleden. Om uit deze panieksituatie te raken kocht het staatsbedrijf steeds 
de overschotten terug van shippers, en stelde dit weer beschikbaar aan de markt. De 
vraag naar conversiecapaciteit wordt beïnvloed door de productieontwikkeling van het 
Groningenveld, nieuwe pijplijnprojecten en gasimporten naar Nederland. Kwaliteits-
conversie is nodig om het hoogcalorische aardgas vanuit bijvoorbeeld Rusland om te 
zetten naar een lagere calorische waarde waar de Nederlandse afnemers aan gewend 
zijn.

LNG

Tankopslagbedrijf Vopak zit in de laatste fase van contractafspraken met klanten voor 
een terminal voor vloeibaar gas (liquified natural gas of LNG) op de Maasvlakte in 
Rotterdam. Met vloeibaar gas dat per tanker wordt aangevoerd, verminderen energie-
verbruikers in Europa hun afhankelijkheid van gasimporten uit landen als Rusland. 
Wel moet rekening worden gehouden met het feit dat het wereldwijde aanbod van 
LNG niet gelijk opgaat met de vraag. De bouw van LNG-fabrieken in exporterende 
landen als Qatar blijft achter bij de importterminals in de gasverbruikende landen. Het 
project op de Maasvlakte vergt een investering van $400-500 miljoen. Tot de eerste 
klanten van de geplande Vopak-terminal behoort de Duitse elektriciteitsproducent 
RWE, dat voor 10% gaat deelnemen in het opslagcomplex. Vopak werkt bij de nieu-
we terminal samen met Gasunie. Zij concurreren in Rotterdam met 4Gas, een LNG-
opslagbedrijf dat is afgesplitst van raffinaderij Petroplus. Beide partijen willen hun 
gasterminals in 2010 in gebruik nemen. Een andere concurrent is Taqa uit Abu Dhabi, 
dat op de Noordzee een gasinstallatie wil inrichten. Essent en ConocoPhillips kijken 
op hun beurt naar een mogelijk LNG-station in de Eemshaven. Er is echter waar-
schijnlijk maar ruimte voor twee spelers op de markt voor LNG in Nederland.

Het Duitse energiebedrijf EnBW en het wereldwijd opererende LNG-terminalbedrijf 
4Gas hebben half juni een principeakkoord getekend voor een strategische samenwer-
king voor de LionGas LNG-terminal in Rotterdam. Het principeakkoord geeft EnBW 
recht op de overslag van jaarlijks 3 mrd m3 aardgas in de LionGas-terminal en een 
aandelenpakket van 15% in de terminal. De LNG-import en regasificatieterminal van 
4Gas wordt gerealiseerd in de monding van de Rotterdamse haven en heeft een totale 
doorvoercapaciteit van 9 mrd m3 per jaar. Liongas heeft alle vergunningen voor uit-
breiding van de doorvoercapaciteit naar 18 mrd m3 per jaar. Eerder dit jaar tekende 
4Gas een principeakkoord met ENECO voor capaciteitsrechten van 2 mrd m3 aardgas 
per jaar.

Nieuwbouw centrales

E.ON
Het E.ON-concern heeft in december 2006 definitief besloten tot de investering van 
circa €1,2 miljard in een nieuwe kolencentrale van 1100 MW op de Maasvlakte door 
E.ON Benelux. Naar verwachting zal de bouw van de centrale in 2008 beginnen. Be-
gin 2012 kan deze dan in bedrijf worden genomen. Een punt van zorg is wel de aan-
sluiting op het hoogspanningsnet. TenneT, de beheerder van het Nederlandse elektri-
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citeitsnet, moet nu echt haast gaan maken met het realiseren van het Randstad 380-
project. Deze verbinding is noodzakelijk om de levering van elektriciteit in de Rand-
stad te kunnen blijven garanderen. De centrale kan worden gebouwd op het terrein 
van de huidige centrale, waardoor van bestaande infrastructuur gebruik kan worden 
gemaakt. De investering levert naar verwachting meer dan 2000 manjaren aan werk-
gelegenheid op voor het bedrijf en toeleverende industrie in Nederland. In de loop van 
december zijn de aanvraag voor de milieuvergunning en het Milieu Effect Rapport 
(MER) voor de nieuwe Maasvlakte-centrale ingediend. De Provincie Zuid-Holland 
heeft maximaal tien weken om het MER te beoordelen en te publiceren. Dit betekent 
dat het uiterlijk in maart wordt gepubliceerd. De nieuwe centrale is onderdeel van een 
serie centrales die E.ON de komende jaren zal bouwen. De technologie voor de ko-
lencentrales is zeer sterk verbeterd ten opzichte van bestaande kolencentrales. Daar-
door worden zeer strenge milieunormen gehaald. De efficiëntie van het verbrandings-
proces ligt zo’n twintig procent hoger. Dankzij de efficiëntieverbetering wordt bij-
voorbeeld de uitstoot van CO2 per kilowattuur tevens met twintig procent verminderd 
ten opzichte van bestaande kolencentrales. Verder wordt de centrale voorbereid op de 
afvang van CO2. Deze technologie is op dit moment op deze schaal nog niet econo-
misch beschikbaar. In de zomer van 2007 start hiervoor in samenwerking met TNO 
een proefproject bij de bestaande centrale van E.ON Benelux op de Maasvlakte. Ook 
wordt de nieuwe eenheid gereed gemaakt voor het meestoken van biomassa en warm-
televering aan de omgeving. Hierbij wordt gedacht aan stadsverwarming en levering 
aan tuinders en industrie.

Essent
Energiebedrijf Essent meldt in mei dat het bedrijf ongeveer €1 miljard zal investeren 
in de bouw van een nieuwe kolencentrale van 800-1100 MW in Geertruidenberg. De 
centrale zal worden gebouwd volgens de nieuwste technologie en is geschikt voor het 
meestoken van schone biomassa tot ongeveer 30%. De toegepaste technologie leidt 
volgens Essent tot een rendement van 46%. Dit is 15% beter dan de huidige kolencen-
trales. De bouw zal in het najaar van 2008 kunnen beginnen. Medio 2013 zal de cen-
trale in bedrijf worden genomen. Deze uitbreiding van vermogen is nodig, omdat de 
vraag naar elektriciteit in Nederland jaarlijks 1-3% toeneemt. Rond het jaar 2020 zal 
het verbruik zelfs 20-30% hoger zijn dan nu. Tegen die tijd zal een groot deel van de 
elektriciteitscentrales in Nederland verouderd zijn. Uitbreiding is noodzakelijk om de 
leveringszekerheid te kunnen blijven garanderen. De centrale kan 2 miljoen huishou-
dens van stroom voorzien.

De bouw van een nieuwe kolencentrale brengt voor Nederland een kostenpost van ten 
minste €4 mld mee aan luchtvervuiling, klimaatschade en gezondheidszorg. Dat blijkt 
uit de resultaten van een begin mei gepubliceerd onderzoek dat in opdracht van 
Greenpeace door CE (Delft) is uitgevoerd. Greenpeace wil dat de stroomproducenten, 
die vijf grote kolencentrales willen bouwen, opdraaien voor die 'vergeten' kosten. Het 
kabinet zou daarom een heffing moeten instellen op vervuilende brandstoffen. CE 
Delft becijferde de maatschappelijke kosten voor verschillende typen energiecentra-
les. De uitstoot van kolencentrales veroorzaakt niet alleen milieuvervuiling, maar ook 
gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld astma, longaandoeningen en hartstoornissen. 
Energie uit biomassa levert volgens deze cijfers ongeveer €35 mln bijkomende kosten 
op. De kosten die kleven aan kerncentrales, worden geschat op €360 mln per jaar we-
gens de opslag van afval. De komst van een kolencentrale zou een kostenpost van 
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minstens €121 mln zijn, als gebruik wordt gemaakt van poederkooltechnologie. Gaat 
het om de kolenvergassingstechniek, dan stijgen de kosten tot rond €130 mln.

In mei meldt het bestuur van Electrabel dat de bouw van een kolencentrale op de 
Maasvlakte en een gascentrale in Flevoland doorgaat. Ook werd het groene licht ge-
geven voor twee kolencentrales in Duitsland. In totaal investeert het Belgische ener-
giebedrijf, onderdeel van het Franse conglomeraat Suez, €3,5 miljard in de nieuwe 
centrales. Twee stoom- en gasturbines vervangen in 2009 de bestaande gascentrale bij 
Lelystad. De gasgestookte eenheden krijgen samen een vermogen van 800 tot 900 
MW. De centrale op de Maasvlakte, waar ook biomassa kan worden meegestookt, le-
vert vanaf 2012 circa 800 MW aan stroom. Electrabel investeert meer dan €1 miljard 
in de Nederlandse centrales.

TenneT

In januari 2006 heeft TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, 
de hoogste belasting op haar net gemeten. De belasting was toen 14.846 megawatt 
(MW). Dat blijkt uit de in februari gepubliceerde Transportbalans 2006 waarin Ten-
neT alle jaargegevens over het elektriciteitsnet publiceert. De hoogste belasting viel 
relatief gezien mee; december 2005 was de hoogste belasting 15224 MW. In de toe-
komst kan de hoogste belasting ook in de zomer vallen door het toenemend gebruik 
van airconditioning bij hoge temperaturen. Uit de transportbalans blijkt verder dat het 
Nederlandse transportnet tot de meest betrouwbare in Europa behoort, met een zeer 
lage uitval per jaar. De gemiddelde uitvalduur in ons land is slechts een half uur per 
jaar per aansluiting. De beheeractiviteiten van TenneT zorgen ervoor dat stroomtrans-
port over de netten onder vrijwel alle omstandigheden mogelijk is. In de Transportba-
lans zijn ook gegevens over de im- en export opgenomen. Daaruit blijkt dat over alle 
buitenlandverbindingen samen in totaal 27346 GWh is geïmporteerd en 5887 GWh 
geëxporteerd. In 2005 was dat respectievelijk nog 23691 GWh en 5398 GWh. 

Begin februari meldt Tennet dat er extra investeringen zullen worden gedaan om 
nieuwe elektriciteitscentrales aan te sluiten. Voor vier nog te bouwen centrales is een 
aansluitovereenkomst getekend: Nuon met een 1400 MW gas/kolenvergassings-
eenheid in de Eemshaven, Delta/EDF met een 920 MW gasgestookte centrale in Bors-
sele, EnecoGen met een gasgestookte centrale van 870 MW in het Rijnmondgebied, 
en Intergen met een 400 MW op de Maasvlakte. Deze centrales moeten tussen 2008 
en 2010 in totaal 4000 MW aan stroom opwekken. Nederland heeft nu een centrale-
park van 16.000 MW. De vier nieuwe centrales, die €2,5 mrd kosten, krijgen tijdelijk 
transportbeperkingen opgelegd. Dat houdt onder meer in dat de stroomproductie moet 
worden teruggeschroefd als het net overbelast dreigt te raken. De Tweede Kamer 
maakt zich zorgen of Tennet wel in staat is nog meer nieuwe centrales in te passen.

TenneT heeft half april met E.ON een aansluitovereenkomst getekend voor een cen-
trale van 1070 megawatt (MW) op de Maasvlakte. Deze nieuwe installatie gaat uiter-
lijk 2012 in bedrijf. Met deze vijfde aansluitovereenkomst komt het totaal op 5000 
MW aan nieuw te bouwen productie die TenneT gaat aansluiten. Hiervoor is in het 
afgelopen half jaar met vijf verschillende partijen een aansluitovereenkomst afgeslo-
ten. Dit betekent een potentiële groei van 25% van de huidige hoeveelheid grootscha-
lig productievermogen in Nederland in de komende vijf jaar. Er hebben zich in het 
afgelopen jaar een groot aantal partijen gemeld voor het krijgen van transportcapaci-

http://www.tennet.nl/images/Transportbalans%202006_tcm41-13429.pdf
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teit voor nieuwe productiemiddelen op het Nederlandse net. Naast productielocatie 
Maasvlakte gaat het daarbij voornamelijk om Borssele en Eemshaven. Daarbij gaat 
het om ongeveer 11.000 MW aan nieuw te bouwen pro-ductiecapaciteit.

De beheerder van het hoogspanningsnet, TenneT, wil in de tweede helft van de maand 
mei energie en vermogen voor het jaar 2008 contracteren. Het gaat daarbij om regel-
vermogen, noodvermogen, blindvermogen en herstelvoorzieningen. Bedrijven die be-
langstelling hebben voor de levering van één of meer van deze producten, kunnen ui-
terlijk dinsdag 8 mei hun belangstelling kenbaar te maken bij het secretariaat van 
TenneT. De aanbesteding van de levering van elektriciteit ter compensatie van netver-
liezen gebeurt via een veiling bij EnergieKeuze.nl. Volgens TenneT hoeven bestaande 
leveranciers niet te reageren; deze worden in de loop van de maand mei vanzelf uitge-
nodigd hun offertes in te dienen.

Transportnetten

Elektriciteitstransporten tussen Duitsland en Nederland worden nog vaak beperkt door 
congesties in het Duitse hoogspanningsnet. E.ON Netz meldt in maart dat het bedrijf 
investeringen zal doen om in het Duitse net deze beperkingen op te lossen. Hierdoor 
kan ook de beschikbare capaciteit op de buitenlandverbinding Diele (Duitsland) –
Meeden (Nederland) in de meeste gevallen worden verhoogd met maximaal 550 MW, 
namelijk van de huidige 850 MW naar 1400 MW. E.ON Netz en TenneT werken sa-
men om de extra capaciteit zo veilig mogelijk aan de markt te kunnen aanbieden. De 
toewijzingsmethode is afhankelijk van de besluitvorming van de betreffende autoritei-
ten.

Uit een brief aan de Tweede Kamer van Ez-minister Van der Hoeven blijkt dat ze niet 
kan garanderen dat energiebedrijven de transportnetten niet belasten met schulden, 
voordat een besluit tot definitieve splitsing wordt genomen. Ook heeft de minister 
geen mogelijkheden om de winst uit de netten te bestemmen voor bijvoorbeeld inves-
teringen in de netten. De Vereninging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) 
spreekt daarom haar zorg uit over de risico’s voor het netbeheer bij geïntegreerde 
energiebedrijven. De minister geeft op vragen van de Tweede Kamer aan dat netten 
die deel uitmaken van de groep een positieve invloed hebben op de kredietwaardig-
heid van het energiebedrijf. Van der Hoeven sluit niet uit dat het aantrekken van le-
ningen een ongewenst effect kan hebben op het netbeheer, omdat dat inherent is aan 
de geïntegreerde structuur van het netbedrijf. De minister geeft aan dat financierings-
risico’s via splitsing kunnen worden weggenomen. Kamerleden vragen of energiebe-
drijven hun overnamekas vullen via leningen op de netten ten behoeve van commerci-
ele of internationale aankopen. Deze vraag kan de minister niet beantwoorden, omdat 
zij over onvoldoende informatie beschikt. Ten aanzien van de winsten op het netbe-
heer stelt de minister dat het bestuur van de holding en de aandeelhouders de bestem-
ming van de winst bepalen. Zij heeft hiertoe geen machtsmiddelen. Dit betekent dat er 
geen garanties zijn dat winsten uit netten voldoende terugvloeien in de kwaliteit via 
investeringen. Bij behandeling van de Splitsingswet bleek al dat effectief toezicht op 
de netten van geïntegreerde bedrijven door DTe niet goed mogelijk is, en dat investe-
ringen in netten kunnen achterblijven. VEMW maakte zich toen al grote zorgen over 
het netbeheer. Nu de energiebedrijven de netten mogelijk gebruiken voor financiering 
van commerciële of internationale activiteiten, nemen deze zorgen alleen maar toe.
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TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet, heeft begin mei toestemming gekre-
gen van toezichthouder DTe en het ministerie van Economische Zaken om €85 mil-
joen te investeren in het 380 kV hoogspanningsnet in de Eemshaven in Groningen. 
Met de tijdelijke extra capaciteit van het hoogspanningsnet komt er ruimte voor een 
geplande kolencentrale van het Duitse energieconcern RWE. Deze dreigde van de 
centrale te moeten afzien omdat de capaciteit van het net werd opgeslokt door de 
komst van een kolencentrale van Nuon. Voor de ontwikkeling van de Eemshaven (en 
dus de Groningse economie) is het van groot belang dat er een structurele versterking 
komt van het hoogspanningsnet vanaf de Eemshaven. Volgens een woordvoerder van 
Energy Valley is er momenteel grote belangstelling van bedrijven om energie te pro-
duceren in de Eemshaven en Delfzijl. Het gaat daarbij niet alleen om centrales van 
RWE en NUON, maar ook om andere initiatieven om op duurzame wijze energie op 
te wekken. Maar wanneer het leidingnet alle opgewekte energie niet kan verwerken, 
dan zullen investeerders hun plan zeker afblazen. 

Begin juni maakt het kabinet bekend dat het voor de nieuwe hoogspanningslijn tussen 
Wateringen en Beverwijk vasthoudt aan het tracé langs Delft, Pijnacker, Berkel en 
Zoetermeer. De nieuwe hoogspanningslijn is volgens netbeheerder Tennet nodig om 
te kunnen voldoen aan de sterk gestegen vraag naar energie. Uit diverse hoeken wordt 
bezwaar gemaakt tegen het plan. Bewoners in Pijnacker zijn vooral bezorgd over de 
dreigende aantasting van de groenzone tussen Pijnacker en Berkel. Ook in de Zoeter-
meerse wijk Rokkeveen zorgt de geplande aanleg van hoogspanningsmasten voor veel 
onrust. De meeste gemeenten langs het tracé en het stadsgewest Haaglanden zien de 
lijn het liefst ondergronds aangelegd. Ook de provincie Zuid-Holland wil dat de hoog-
spanningslijn ten minste in het hele gebied tussen Delft en Zoetermeer de grond in-
gaat. Het kabinet houdt echter vast aan het eerdere uitgangspunt dat de nieuwe ver-
binding zoveel mogelijk bovengronds wordt aangelegd met eventueel een uitzonde-
ring voor de groenzone tussen Pijnacker en Berkel. Het rijk wil dat het project uiter-
lijk 2011 gereed is.
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