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Woord vooraf

De energiebranche maakt zich op voor een geheel nieuw tijdperk waarin

de overgang naar een duurzame energievoorziening decennialang

centraal zal staan. Een enorme uitdaging, waarbij zowel Europa als

Nederland individueel ieder hun verantwoordelijkheid nemen en zich

committeren om hierin veel te investeren. Ook de energiebranche

committeert zich en anticipeert op deze noodzakelijke transitie. Zij

hanteert daarbij als leidraad dat er een balans behouden dient te blijven

tussen de doelstellingen “voorzieningszeker, schoon en betaalbaar”. 

Tegen die achtergrond toont de branche initiatief en de bereidheid

concrete akkoorden te sluiten met de overheid en derden om jarenlang

forse stappen in de gewenst richting te zetten. Van de branche, de

overheid, en andere betrokken partijen mag gevraagd worden zorgvuldig

om te gaan met gemaakte afspraken en wederzijds deze na te blijven komen, en niet als vrijblijvend

te beschouwen. Op de energiebranche mag men rekenen. 

De geleidelijke verduurzaming van de energievoorziening is een qua omvang en impact niet te

onderschatten traject waarbij politiek beleidsmatig en anderszins tal van vragen moeten worden

beantwoord. Moeilijke keuzes zullen moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld ten aanzien van

permanente CO2-opslag en het gebruik van kernenergie. Voortvarendheid van alle partijen is

geboden om tijdig de benodigde infrastructuren te realiseren om een vergaand duurzame

energievoorziening tot stand te brengen. In alle onderdelen van de energieketen wordt een groot

beroep gedaan op het vermogen te innoveren. Marktpartijen zien dit als een kans. Van de overheid

wordt gevraagd qua wetgeving, qua ruimtelijk ordeningsbeleid c.q. vergunningenbeleid en

bijvoorbeeld qua fiscaal beleid passende kaders te scheppen om de innovatieve kracht van de

markt volop te benutten bij het gestalte geven van lange termijn overheidsdoelstellingen. Een

dergelijk goed lopend samenspel, zowel nationaal als internationaal, zal alle partijen inspireren en

biedt de grootst mogelijke waarborg voor succes. Mede in dat licht pleiten wij voor Europese

antwoorden, Europese integratie en internationale samenwerking. 

Ook op andere terreinen bouwen de energiebedrijven – de afgesplitste netbedrijven, de retail-,

handels- en productiebedrijven – voortvarend aan een gezonde en robuuste energievoorziening. 

In 2008 zal de discussie over het marktmodel parlementair afgerond worden. Vervolgens zullen de

energiebedrijven de implementatie daarvan de komende jaren ter hand nemen. Alleen al de

grootschalige invoering van de slimme meters zal een forse inspanning vergen. De afronding en

implementatie van het marktmodel zal een voorlopig sluitstuk vormen van de invoering van een

vrije energiemarkt in Nederland die een decennium geleden startte. De discussie op Europees vlak

om een werkelijk geïntegreerde Europese energiemarkt te realiseren zal nog tijd vergen, maar ook

daarvan mag verwacht worden dat gaandeweg een goed functionerende markt zal ontstaan. Onze

inzet zal in ieder geval zijn om die vrije Europese energiemarkt te bewerkstelligen en steeds, met

het oog op de baten voor de klant, te wijzen op het belang van marktwerking, keuzevrijheid en een

Europees level playing field.

De verduurzaming,  de Europese energiemarkt, marktwerking, het marktmodel en

investeringsklimaat zijn dé thema’s waar het ook de komende jaren om zal gaan. Dit gegeven en de

daarop gegeven visie wordt branchebreed gedragen. Dat pleit ervoor waar mogelijk vraagstukken

van strategische aard gezamenlijk aan te pakken en eendrachtig op te trekken. De klant verdient dat. 

J.G.M. Alders

voorzitter EnergieNed

mei 2008

J.G.M. Alders
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Federatie

TOEKOMSTPERSPECTIEF

Nationale en internationale ontwikkelingen hebben in Nederland en in Europa de

discussie over de overgang naar een duurzame energievoorziening hoog op de agenda

geplaatst. Vast staat dat het thema daar nog lang zal blijven staan. Zo heeft in

Nederland het vierde kabinet Balkenende het thema tot een speerpunt van haar beleid

gemaakt en heeft in Europa de Europese Commissie met haar Strategic Energy Review

inmiddels haar verstrekkende visie op het klimaatvraagstuk gegeven. Nationaal,

Europees en mondiaal is het bewustzijn ontstaan dat vergaande internationale

afspraken nodig zijn, dat de nodige structuurveranderingen decennia zullen beslaan en

dat de nodige maatregelen zowel de consumenten als ook het bedrijfsleven wereldwijd

direct zullen raken. 

De energiebranche is zich van deze ontwikkelingen terdege bewust en tracht waar

mogelijk bij te dragen aan de door de overheid gestelde doelen. Zij doet dat door

vraagstukken helder te maken, visie te tonen, eigen plannen te ontwikkelen en

constructief te anticiperen op het overheidsbeleid. Het is daarbij van belang ambitie en

realiteitszin in balans te houden en tegelijkertijd de doelstellingen schoon,

voorzieningszeker en betaalbaar goed in het oog te houden.

Ondertussen schrijdt het proces van integratie van de geliberaliseerde Europese

energiemarkt onomkeerbaar voort. Met het oog hierop zijn zeer concrete afspraken

gemaakt om binnen enkele jaren een goed functionerende en geïntegreerde

Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt te realiseren. Daarbij moet gedacht worden aan

de totstandkoming van marktkoppeling, de aanpassing van de voor deze internationale

markt wezenlijke infrastructuren en verbeteringen in de regelgeving. 

Daarnaast werkt de Europese Commissie aan het opzetten van een Europese

toezichthouder die bindende besluiten kan nemen over grensoverschrijdende

activiteiten zoals interconnectie en congestiemanagement. Ook bevordert de

Commissie de transparantie, de onafhankelijkheid van landelijke transportnetten voor

gas en elektriciteit, de harmonisatie van de regelgeving en neemt zij aanvullende

maatregelen om een werkelijk level playing field te scheppen. EnergieNed ondersteunt

de richting en het beleid van de Commissie. Stap voor stap ontwikkelt de Europese

Commissie zo een eigen Europees energiebeleid met impact voor zowel de interne

Europese markt als ook voor het Europese buitenlandse beleid. Dit alles pleit ervoor het

Nederlandse energiebeleid altijd te zien in samenhang met de Europese ontwikkelingen. 

Bovenstaande thema’s zijn Europees uitgewerkt, allereerst in het Groenboek ‘Naar een

duurzaam, competitief en zeker Europees energiebeleid’ waarin de Europese

Commissie aangeeft hoe zij de voortgang van de liberalisering van de Europese

energiemarkt versterkt. In de Strategic Energy Review heeft de Commissie vervolgens

de Europese antwoorden op het klimaatvraagstuk geformuleerd. Zo dient in 2020 de

uitstoot van CO2 in de EU gereduceerd te zijn met 20% ten opzichte van 1990, moet 20%

van de gebruikte energie uit duurzame bronnen zoals wind, water, zon en biomassa

komen, dienen vervuilende bedrijven te betalen voor emissierechten en krijgen

lidstaten bindende doelstellingen om het aandeel duurzame energie te vergroten en de

CO2-emissies te reduceren.

Milieuagenda
Anticiperend op de aangegeven ontwikkelingen heeft EnergieNed in 2007 twee

belangrijke initiatieven genomen op het vlak van het milieu. Het eerste initiatief betreft

het ‘Nationaal Energiebesparingsplan Meer met Minder’ om samen met de bouw- en

installatiebranche en de woningcorporaties een grote impuls te geven aan de
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energiebesparing in de gebouwde omgeving. Met dit plan wordt gezorgd voor

investeringen in energiebesparende maatregelen in jaarlijks circa 300.000 woningen.

Daarmee zal in 2020 dertig procent energie bespaard worden in 2,4 miljoen bestaande

woningen en andere gebouwen. Op 23 januari 2008 hebben de betrokken organisaties

en de overheid hierover een convenant gesloten.

Daarnaast heeft EnergieNed het initiatief genomen om een eigen Energieagenda 2007-

2020 op te stellen waarin de branche concrete maatregelen van de energiebedrijven

aangeeft om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen en de verduurzaming van de

energievoorziening. Het pakket omvat naast de genoemde maatregelen voor energie -

besparing, maatregelen om op termijn CO2 af te vangen en op te slaan, plannen om

meer duurzame bronnen te benutten en voorstellen voor nieuwe impulsen voor de

warmtemarkt. De plannen van de branche zijn een belangrijke input geweest voor de

plannen van de regering die in haar plan Schoon en Zuinig de visie en de beleidsdoelen

van de overheid heeft neergelegd. In Schoon en Zuinig wordt uitgegaan van drie

doelen voor 2020, te weten 2% energiebesparing per jaar, 30% CO2-reductie en 20%

duurzame energieopwekking.

Geënt op dit overheidsbeleid is EnergieNed betrokken bij het ‘duurzaamheidsakkoord’

zoals dat tussen de overheid en het bedrijfsleven op 1 november 2007 is gesloten. De

energiesector is in het verlengde daarvan nauw betrokken bij de voorbereiding van een

meer gedetailleerd sectorakkoord, in het bijzonder het sectorakkoord Energie. Dit

akkoord wordt in het voorjaar van 2008 afgesloten en zal een nadere uitwerking zijn

van de reeds ontwikkelde Energieagenda, maar ook afspraken inhouden met de

overheid over de randvoorwaarden om de milieuplannen te kunnen realiseren. 

De verschillende plannen van de branche hebben mede geleid tot geïntensiveerd

overleg met de milieubeweging en de vakbonden over hun milieuplan Green4sure. Dit

overleg beoogt  bruggen te slaan tussen de verschillende visies op de aanpak op de

langere termijn van milieuvraagstukken. Ook op andere milieuterreinen stelt de branche

zich constructief op. Zo heeft de sector, EnergieNed tezamen met de Nederlandse

Vereniging voor Marktwerking in Energie (VME), voorstellen voor de middellange

termijn ontwikkeld om tot een verdere SO2-reductie te komen. Naar verwachting zal

hierover in 2008 met de overheid een convenant worden afgesloten. Op het gebied van

de CO2-afvang en -opslag heeft EnergieNed met de ministeries van Economische Zaken

en Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in 2007 de studie ‘Making

large-scale Carbon Capture and Storage in the Netherlands work’ uitgebracht. De studie

benadrukt het belang van een tijdige aanleg van een CO2-transportnetwerk en van

opslagfaciliteiten alsmede de wenselijkheid dat de overheid hierbij het voortouw

neemt. Het studierapport is op 16 juli aangeboden aan minister Cramer van VROM.

Brandstofmix
De nationale en Europese milieuplannen en de noodzaak grote investeringen tot stand

te brengen in elektriciteitsproductievermogen hebben binnen en buiten de sector geleid

tot discussies over de gewenste brandstofmix en de randvoorwaarden die voor

productievermogen zouden moeten gelden. Zo heeft de Algemene Energieraad hierover

begin 2008 een advies uitgebracht waarin zijn constateert dat de Nederlandse

stroomvoorziening voorlopig mager blijft scoren op de maatstaven betrouwbaar,

betaalbaar en schoon. Ook constateert de raad dat de mogelijkheden van de overheid

om deze mix nog voor 2020 te beïnvloeden uiterst beperkt zijn.

EnergieNed bepleit, mede tegen die achtergrond met prioriteit te zorgen voor een goed

functionerende Europese energiemarkt met een Europees level playing field en een

gezond investeringsklimaat. Daar hoort onlosmakelijk een goed functionerend systeem

om emissierechten te verhandelen bij. In lijn met adviezen van de SER bepleit

EnergieNed een Europese aanpak bij de ontwikkeling van het systeem, inclusief goede

oplossingen voor de door de SER aangegeven nadelen van een veilingsysteem zoals
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dat door de Europese Commissie gewenst wordt. Te wijzen valt op de kosten voor grote

industrieën en andere partijen die rechten moeten kopen, effecten op de concurrentie -

positie en zorgen over de werking van het veilingsysteem. Tegen de achtergrond dat

zowel het kabinet én de Europese Commissie een duidelijke voorkeur voor de invoering

van een veilingsysteem hebben en gezien het feit dat de Europese Commissie blijk

heeft gegeven oog te hebben voor mogelijk ongewenste effecten, spant EnergieNed

zich met name in om de juiste condities te scheppen voor een goede uitvoering. Dit

houdt in dat bij de uitvoering van het systeem het level playing field gewaarborgd moet

blijven, de lasten voor het kopen van emissierechten niet oneigenlijk omhoog gestuwd

kunnen worden, er maatregelen zijn om concurrentienadelen voor het bedrijfsleven te

compenseren, het systeem de marktwerking, de integratie en harmonisatie van

markten moet bevorderen en de opbrengsten van de veiling ten goede komen aan die

partijen die grote milieu-investeringen te realiseren hebben. Als aan genoemde

voorwaarden wordt voldaan is EnergieNed er van overtuigd dat zowel in Europa als ook

in Nederland een in voldoende mate gespreide brandstofmix kan ontstaan, tenzij bij

voorbaat al bepaalde opties worden uitgesloten. EnergieNed acht op termijn alle opties

nodig en wil daarom geen opties – zoals kernenergie - bij voorbaat uitsluiten.

Bovendien benadrukt EnergieNed de urgentie van het nemen van besluiten, gezien de

jaren tijd die nodig is om van plannen tot realisatie van grootschalige

productiemiddelen te komen. 

In dat licht ondersteunt EnergieNed dan ook het SER-advies om bij de herijking van het

klimaat- en energiebeleid in 2010 alle relevante energieopties waaronder kernenergie in

de te maken afwegingen volwaardig mee te nemen.

Warmtemarkt
De discussie over de aanpak van milieuvraagstukken en verduurzaming heeft ook een

nieuwe impuls gegeven aan de al lange tijd lopende discussie over het wetsvoorstel

voor een warmtewet. Hoewel in 2007 nog geen grote vorderingen gemaakt zijn met de

ontwikkeling van het wetsvoorstel (zie ook Wetgeving, Warmtewet) mag toch verwacht

worden dat de wet niet alleen gericht zal zijn op de bescherming van klanten maar ook

zal bijdragen aan het versterken van het investeringsklimaat voor warmteprojecten en

de verduurzaming van de warmtemarkt. EnergieNed zet zich hiervoor in en wacht de

voorstellen verder af.

Totstandkoming Noordwest-Europese markt
Een speerpunt voor EnergieNed betreft de bevordering van de integratie van de

Europese energiemarkt, in het bijzonder de Noordwest-Europese markt. Samen met

zusterorganisaties uit de ons omringende landen is daartoe het North West European

Market Parties Platform opgericht waarin op internationale schaal wordt samengewerkt

om de integratie in de praktijk tot stand te brengen. De initiatieven, waarin EnergieNed

een actieve rol speelt, hebben geleid tot afspraken over het transparant maken van de

elektriciteitsmarkt en de tot stand gebrachte marktkoppeling tussen de markten van

Frankrijk, België en Nederland. Ook ten aanzien van de gasmarkt worden vergelijkbare

initiatieven genomen om een geïntegreerde regionale energiemarkt te realiseren. De

komende jaren zal de integratie voortgaan. Zo wordt er aan gewerkt dat ook

marktkoppelingen met Duitsland en de Scandinavische landen tot stand komen en

fysieke hindernissen worden opgeruimd.

De ontwikkeling naar een liquide gas- en elektriciteitsmarkt biedt de in Nederland

opererende energiebedrijven goede kansen en sluit aan bij het Nederlandse

overheidsbeleid om te bevorderen dat Nederland zich als ‘gasrotonde’ van de

Noordwest-Europese gasmarkt kan ontplooien. De groeiende vervlechting en

internationalisatie van de Europese energiemarkt betekent evenwel gelijktijdig een

toenemende noodzaak om zaken als het energiebeleid, het toezicht en

mededingingsbeleid op Europese schaal vorm te geven. 
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Energierapport en het waarborgen van de voorzieningszekerheid 
In 2008 publiceert de minister van Economische Zaken een nieuw Energierapport. In

2007 heeft het ministerie hierover consultaties gehouden. EnergieNed heeft in die

discussie aangegeven dat naast de verduurzaming en de intergratie van de Europese

energiemarkt ook de voorzieningszekerheid op lange termijn een belangrijk

aandachtspunt dient te zijn. De uitputting van de Europese gasvoorraden over enkele

tientallen jaren en het gegeven dat gas daardoor in toenemende mate uit politiek

instabiele landen afkomstig zal zijn, vormen belangrijke drijfveren om aan de

voorzieningszekerheid aandacht te schenken. EnergieNed bepleit dit in de eerste plaats

in een Europees kader te doen en te zorgen voor een goed werkende energiemarkt met

een Europees level playing field. Daarom is de voorzieningszekerheid op lange termijn

gediend met een gezamenlijke Europese aanpak in het diplomatiek overleg met landen

waar belangrijke voorraden energiebronnen zich bevinden, zodat Europese lidstaten in

onderhandelingen niet tegen elkaar worden uitgespeeld. 

Nationaal zal een goed investeringsklimaat bijdragen aan de voorzieningszekerheid van

ons land. Tegen deze achtergrond is EnergieNed dan ook positief over de richting van

de door het ministerie van Economische Zaken uitgebrachte Gasbrief die beoogt de

werking van de Nederlandse energiemarkt te verbeteren en het handelsklimaat te

bevorderen.

Het belang van een gezond investeringsklimaat geldt voor zowel de commerciële

marktpartijen als ook voor de gereguleerde netbeheerders, en voor zowel de gas-, de

elektriciteit-, en warmtemarkt. Alleen dan kan er betrouwbare en schone energie

geleverd worden. En alleen dan blijft energie betaalbaar. Investeringen vergen

voorspelbare regelgeving en reguleringsregimes en een zodanig overheidsbeleid dat de

investeerder zijn risico’s kan overzien en er voor de investeerder mogelijkheden zijn de

vruchten van zijn inspanningen te plukken. In het verlengde hiervan geldt dat de grote

ambities van de overheid om de ontwikkeling naar een duurzame energievoorziening

concreet vorm te geven, zullen moeten sporen met een voor investeerders aantrekkelijk

investeringsklimaat. 

Splitsing, fusies en grensoverschrijdende marktconcentraties
Na een jarenlange discussie heeft de overheid definitief besloten tot de verplichting van

eigendomssplitsing ten aanzien van de gas- en elektriciteitsnetten enerzijds en overige

energie-activiteiten anderzijds. De verplichting dient voor 1 januari 2011

geïmplementeerd te zijn en is vastgelegd in de Wet Onafhankelijk Netbeheer (zie ook

Wetgeving, Wet Onafhankelijk Netbeheer).

Reeds in de afgelopen jaren heeft een aantal Nederlandse energiebedrijven met netten

er voor gekozen hun activiteiten in de sfeer van energiehandel en levering over te doen

aan grotere concerns waarbij de aandelen van de netbedrijven in handen blijven van

publieke aandeelhouders. In 2007 heeft deze trend nog meer navolging gekregen, mede

gevoed door het vooruitzicht van de komst van de Wet Onafhankelijk Netbeheer en het

verloop van de discussie daarover.

De overige concerns met netten zoals de grote energieconcerns ENECO, Essent en

NUON, hebben inmiddels aangegeven hun organisaties aan te passen zodat zij geheel

en al voldoen aan de regels die de wet aan het onafhankelijk netbeheer stelt; de

netbeheerders zullen medio 2008 geheel onafhankelijk van hun oorspronkelijke

concerns opereren. 

Voorts is van betekenis dat de twee grootste in Nederland opererende energieconcerns,

te weten NUON en Essent getracht hebben te fuseren hetgeen uiteindelijk geen

doorgang vond. Zij gaan zich nu op een andere toekomst oriënteren. Internationaal is

de trend waarneembaar dat zeer grote internationaal opererende marktpartijen

samensmelten tot grote grensoverschrijdende marktconcentraties en pogingen van

verschillende Europese staten om nationale kampioenen te creëren. 
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Verbetering marktmodel
Om de administratieve dienstverlening aan klanten te verbeteren heeft EnergieNed in

2005 concrete voorstellen ontwikkeld om het Nederlandse marktmodel op onderdelen

aan te passen en robuuster te maken. De voorstellen zijn dat de leverancier het centrale

aanspreekpunt wordt voor de klant, switchdrempels worden verlaagd, administratieve

processen worden vereenvoudigd waarmee de kans op fouten wordt verkleind, kosten

worden teruggedrongen en slimme meters worden geïntroduceerd die de uitwisseling

van meetgegevens sterk vereenvoudigen.

In 2006 en 2007 zijn deze voorstellen uitgewerkt. In het voorjaar van 2008 is het

flankerend ontwerp wetsvoorstel Verbetering werking elektriciteits- en gasmarkt aan 

de Tweede Kamer aangeboden. EnergieNed streeft ernaar dat het capaciteitstarief per 

1 januari 2009 landelijk wordt ingevoerd en dat per 1 januari 2010 het leveranciersmodel

verplicht wordt ingevoerd. Daarnaast wordt ernaar gestreefd dat de start van de

landelijke uitrol van de slimme meter met ingang van 2009 kan plaatsvinden. De

branche rekent erop dat de wettelijke basis voor deze regelingen spoedig het parlement

kan passeren om geen onnodige vertragingen in het tijdschema op te lopen.

In 2006 is besloten de afhandeling van het berichtenverkeer binnen de sector verder te

stroomlijnen door middel van de inrichting van één centraal platform voor het

dataverkeer, te weten Energie Data Services Nederland (EDSN). Na gedegen

voorbereidingen is deze nieuwe organisatie, waarin verschillende reeds bestaande

activiteiten bijeen zijn gebracht, in april 2007 van start gegaan. In EDSN zijn ook alle

activiteiten ondergebracht die EnergieNed in het kader van B’con verricht heeft. Het

onafhankelijke platform B’con is gelijktijdig met de marktopening op 1 juli 2004

opgericht om structureel de kwaliteit van de uitwisseling van administratieve informatie

in de energiesector te borgen door middel van zelfregulering en met inzet van

monitoring, signalering en coördinatie. De EDSN-aandeelhouders zijn de

netbeheerders; de organisatie faciliteert de in juli opgerichte vereniging NEDU

(Vereniging Nederlandse EnergieData-Uitwisseling) waarin de marktpartijen aan de

aanbodzijde op de Nederlandse energiemarkt zich hebben verenigd om het

berichtenverkeer tussen marktpartijen te optimaliseren en te faciliteren. 

Toekomst EnergieNed
Ook in 2007 heeft de branche, met ondersteuning van het bureau Berenschot, uitvoerig

discussie gevoerd over de toekomst van EnergieNed. De oorspronkelijke aanleiding

voor deze discussie werd gevormd door de ontvankelijkheidsbezwaren die de NMa en

het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) hebben over de positie van

EnergieNed in juridische procedures waar EnergieNed zowel de partij

vertegenwoordigd die bezwaar maakt – de commerciële marktpartijen, als de partij

tegen wiens voorstel bezwaar wordt gemaakt – de gezamenlijke netbeheerders. Tegen

die achtergrond is per 1 oktober 2007 de onafhankelijke vereniging Enbin, Vereniging

van Energienetbeheerders in Nederland, opgericht, die zelfstandig de belangen van de

netbeheerders kan behartigen en zonodig zelfstandig in juridische procedures kan

optreden. Daarnaast is per 1 oktober 2007 opgericht Ephrin Vereniging van

Energieproducenten, -handelaren en -retailbedrijven in Nederland waarin de

commerciële partijen op de energiemarkt zijn vertegenwoordigd. 

De discussie over de organisatie van de vereniging heeft voorts geleid tot de

omvorming van de federatie EnergieNed tot een vereniging die het ketenbrede

gezamenlijke platform kan vormen voor de bespreking van strategische thema’s. In het

bijzonder betreft het de navolgende thema’s: ontwikkeling marktmodel in Nederland,

Noordwest-Europese energiemarkt, duurzame energie en energietransitie,

voorzienings zekerheid en investeringsklimaat en imago. Ook is nogmaals bevestigd dat

EnergieNed en haar leden zich inzetten voor marktwerking en voor een door

marktmechanismen gedreven energiesector en verdere integratie van de Europese

energiemarkt. In aansluiting daarop wordt erkend dat de publieke belangen verbonden
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met het thema energie een continue dialoog met de nationale en Europese overheden

betekenen. De energiebedrijven zullen daarin hun maatschappelijke verantwoordelijkheid

tonen en wensen een partner te zijn van de overheid.

De discussie over de toekomst van EnergieNed heeft geleid tot het vertrek van vier

leden die de uiteindelijk gekozen structuur niet acceptabel vonden en tegen die

achtergrond zelfstandig een eigen vereniging voor hun belangenbehartiging hebben

opgezet, te weten de Nederlandse Vereniging voor Marktwerking in Energie (VME). Het

bestuur van EnergieNed heeft deze ontwikkeling ten zeerste betreurd maar als een

gegeven moeten aanvaarden. De voorzitter – de heer J.G.M. Alders – heeft bij zijn

aantreden initiatief genomen te bezien in hoeverre samenwerking tussen EnergieNed

en VME mogelijk kan zijn. Het bestuur heeft de voorzitter de ruimte te geven met

nieuwe voorstellen te komen voor de organisatie van het overleg in de branche over

strategische thema’s, mede gegeven de bevinding dat alle partijen binnen de

energiebranche de benoemde strategische thema’s essentieel achten voor de toekomst

van de branche. 

In december 2007 hebben het bestuur en de federatieraad voorstellen aanvaard voor de

organisatie van de belangenbehartiging. Deze voorstellen komen neer op het volgende:

• Er is een vereniging van netbeheerders (Enbin) en een vereniging van commerciële

marktpartijen (Ephrin). 

• De besturen (delegaties) van de verenigingen ontmoeten elkaar voor ketenbrede

zaken in een informeel platform. Ook VME zal worden uitgenodigd daaraan deel te

nemen.

• Minstens 1x per jaar komen de CEO’s van de bedrijven die lid zijn van Ephrin voor

een strategisch beraad bijeen. De voorzitter bereidt dit voor tezamen met de

vertegenwoordigers van de bedrijven die belast zijn met de strategie (4x per jaar). 

• De secties Retail, Productie en Handel en Verkoop van Ephrin blijven bestaan en

krijgen van het bestuur een mandaat om een aantal zaken in eigen beheer af te

handelen. In alle andere gevallen functioneren de secties als commissie van advies

en bijstand voor het bestuur. 

• Het bureau is werkzaam voor Enbin, Ephrin en het platform. De ondersteuning

wordt vastgelegd in service level agreements. 

WETGEVING

Wet Onafhankelijk Netbeheer 
Nadat de Wet Onafhankelijk Netbeheer in januari in het Staatsblad was verschenen

ontstond in het voorjaar een nadere discussie over de uitvoering van de eind 2006 door

de Eerste Kamer bij de behandeling van het wetsvoorstel aangenomen motie

Doek/Silvester. In deze motie werd de regering opgeroepen de zogenaamde

splitsingsbepalingen (het groepsverbod) alleen in werking te stellen indien aan enige in

de motie omschreven criteria werd voldaan. De nieuw aangetreden minister van

Economische Zaken mevrouw Van der Hoeven sprak de intentie uit de motie naar de

letter en de geest te willen uitvoeren. Haar conclusie na nader advies van de NMa/DTe

was dat het groepsverbod onontkoombaar was gezien de ontwikkelingen die sinds het

aannemen van de motie Doek/Silvester hadden plaatsgevonden. Beide Kamers

steunden de minister in deze opvatting, zij het dat de Eerste Kamer pleitte voor een

latere inwerkingtredingsdatum van het groepsverbod. In samenspraak met het Kabinet

heeft de minister vervolgens besloten het groepsverbod met ingang van 1 juli 2008 in

werking te laten treden, waarna de geïntegreerde energiebedrijven twee en een half

jaar de tijd hebben om aan het groepsverbod te voldoen. Dit betekent dat

netbeheerders enerzijds en producenten, handelaren en leveranciers van elektriciteit of

gas anderzijds per 1 januari 2011 niet meer deel mogen uitmaken van één en dezelfde
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groep. Ook het over en weer houden van aandelen in elkaar is dan niet meer

toegestaan.

Warmtewet
De initiatiefnemers van het wetsvoorstel Warmtewet, de leden van de Tweede Kamer

Ten Hoopen en Hessels (CDA), in 2007 uitgebreid met mevrouw Spies (CDA), hebben in

juni de Vijfde Nota van Wijziging uitgebracht. Het wetsvoorstel, oorspronkelijk

ingediend in 2003, is hiermee op een aantal punten gewijzigd. Een groot deel van de

wijzigingen komt voort uit de aanbevelingen die de Algemene Rekenkamer in het in

april uitgebrachte rapport Tariefstelling stadsverwarming heeft gedaan. Het gaat daarbij

onder meer om regels omtrent financiële verslaglegging en de daarbij te hanteren

eenduidige waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen. De initiatiefnemers wezen

er op dat met de voorgestelde wijzigingen de belangen van een betaalbare en

economisch doelmatige warmtevoorziening alsmede het belang van een duurzame en

milieuhygiënische energievoorziening een nadere uitwerking in het wetsvoorstel

hebben gekregen.

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel is nog niet verder voortgezet.

EnergieNed blijft zich inzetten voor de totstandkoming van een Warmtewet die de

ontwikkeling van warmte bevordert.

Grondroerdersregeling
Op 26 juni heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel van de Wet

informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WIUON). Dit wetsvoorstel, ook wel

grondroerdersregeling genoemd, is bedoeld om graafschade te beperken. Hiertoe

wordt het uitwisselen van gedigitaliseerde (gevectoriseerde) informatie over de ligging

van kabels en leidingen tussen netbeheerders en grondroerders, verplicht gesteld. Het

Kadaster beheert het informatie-uitwisselingssysteem. Het Agentschap Telecom, een

onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, houdt toezicht op naleving van

de wet.

De wet kent daarnaast een verplichting voor grondroerders om zorgvuldig te graven.

De nadere uitwerking hiervan wordt aan de sector overgelaten. Inmiddels is hiervoor

door het CROW, (kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare

ruimte) een protocol ontwikkeld.

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is een aantal

amendementen, ingestoken door het Platform Netbeheerders waarvan EnergieNed deel

uitmaakt, aangenomen. Hierbij gaat het om:

• het verlengen van de termijn voor netbeheerders om maatregelen te treffen indien

een grondroerder een afwijkende ligging van een kabel of leiding constateert;

• de beveiliging van het informatiesysteem;

• de verplichting voor grondroerders om schade aan een kabel of leiding te melden;

• een beperking van de uitzonderingsbepaling voor graafwerkzaamheden in eigen

grond tot die gevallen waarin er sprake is van oppervlakkige grondbewerkingen.

Het amendement om huisaansluitingen uit te zonderen van de registratie- en

uitwisselingsverplichting, heeft geen meerderheid in de Tweede Kamer gehaald.

Daarmee blijft deze verplichting, met inachtneming van een overgangstermijn van 8

jaar na inwerkingtreding van de wet, gehandhaafd.

De oorspronkelijke doelstelling om het wetsvoorstel op 1 januari 2008 in werking te

laten treden is niet gehaald. Op 5 februari 2008 heeft de Eerste Kamer de behandeling

afgerond, zij het pas na een toezegging van de minister van Economische Zaken

inhoudende dat een voorstel tot wijziging van de wet nog voor het zomerreces 2008 zal

worden ingediend om de verplichting tot registratie van huisaansluitingen uit de wet te

verwijderen. Het bezwaar van de Eerste Kamer tegen dit onderdeel betrof de

onduidelijkheid van de kosten die registratie van huisaansluitingen met zich mee zou

brengen ten opzichte van de baten van deze verplichting.
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Wetsvoorstel leveringszekerheid
In januari is een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in

verband met de implementatie van richtlijn 2005/89/EG inzake maatregelen om de

zekerheid van de elektriciteitsvoorziening en de infrastructuurinvesteringen te

waarborgen. De richtlijn beoogt zorg te dragen voor een betere waarborging van de

leveringszekerheid door investeringen in de Europese energiesector te bevorderen, ter

versterking van de concurrentie en ter voorkoming van regelmatige

stroomonderbrekingen. Een groot deel van de richtlijnverplichtingen was al in

Nederlandse wetgeving opgenomen. Het wetsvoorstel dient er toe om nog resterende

richtlijnverplichtingen in Nederlandse wetgeving om te zetten. Het gaat daarbij met

name om het verbod om onderscheid te maken tussen grensoverschrijdende en

nationale contracten en om het creëren van een vangnet door de landelijke

hoogspanningsnetbeheerder (extra reservevermogen door middel van lange

termijncontracten). Het wetsvoorstel is eind 2007 door de Tweede en Eerste Kamer

aanvaard.

Wetstechnische wijzigingen Gas- en Elektriciteitswet en Wet OEPS (Reparatiewet 2007)
Op 21 juli is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat beoogt in de Gaswet,

de Elektriciteitswet 1998 en enige andere wetten enkele wetstechnische gebreken en

leemten te herstellen en enkele wijzigingen van inhoudelijk ondergeschikte aard aan te

brengen.

Een inhoudelijk punt betreft de regeling voor de uitwisseling van gegevens tussen

toezichthouders, met name tussen de NMa en vergelijkbare buitenlandse instellingen.

De uitwisseling is onder meer van belang voor de monitoring van de markten,

voorgeschreven op basis van Europese richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om

gegevens over het verbruik van elektriciteit en gas, de capaciteit van de netten en de

beschikbare productiecapaciteit.

Daarnaast biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid om gegevens uit te wisselen tussen

de NMa en andere nationale bestuursorganen, met name tussen de NMa en het

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Het wetsvoorstel stelt verder artikel 13 van de Overgangswet

Elektriciteitsproductiesector (OEPS) buiten werking. Dit artikel bevat een

voorrangsregeling bij grensoverschrijdende transmissiecapaciteit voor de Nederlandse

productiebedrijven (de zogenaamde Sep-importcontracten). In 2006 achtte het College

van Beroep voor het bedrijfsleven deze prioritaire toewijzing van grensoverschrijdende

transmissiecapaciteit al een niet toegestane ongelijke behandeling van

marktdeelnemers. Door intrekking van het artikel wordt volgens de Memorie van

Toelichting op het wetsvoorstel een eventuele ingebrekestelling door de Europese

Commissie vermeden. Het wetsvoorstel is begin 2008 door de Tweede Kamer aanvaard. 

EUROPESE ZAKEN

Energie was het Europese thema in 2007. Op 10 januari werd de Strategic Energy

Review gepresenteerd en op 19 september een omvangrijk pakket wetgevende

voorstellen ten aanzien van de interne markt. Ook in het in juni gesloten Europese

verdrag als vervanging van de Europese grondwet hebben de doelstellingen van het

Europese energiebeleid, schoon, zeker, betaalbaar, een prominente plaats gekregen.

EnergieNed heeft in deze discussies een actieve inbreng geleverd bij de Europese

Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad. Ook was EnergieNed actief

betrokken bij de standpuntbepaling binnen Eurogas, Euroheat & Power en Eurelectric.

Binnen deze laatste organisatie werd voormalig ENECO- en EnergieNed-bestuurder de

heer drs. J.B.M. ten Berge in juni 2007 benoemd tot Secretaris Generaal.
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Strategic Energy Review
Op 10 januari 2007 presenteerde de Europese Commissie haar visie op het Europese

energiebeleid. Een visie die tot stand gekomen is na een jaar van intensieve discussie

over het groenboek Europees energiebeleid dat de Commissie in maart 2006

presenteerde. De visie van de Commissie valt uiteen in twee delen, klimaat en interne

markt 

Ten aanzien van klimaat worden vergaande voorstellen gedaan die inmiddels bekend

staan als de 20-20-20 in 2020 doelstellingen. Hiermee wordt bedoeld 20% CO2 reductie,

20% energiebesparing en 20% duurzame energieconsumptie in 2020. Deze voorstellen

zijn in maart 2007 ook bekrachtigd door de Europese regeringsleiders. Zij hebben de

Europese Commissie opdracht gegeven wetgevende voorstellen uit te werken om deze

doelen te realiseren, welke in januari 2008 zijn gepresenteerd.  Daarnaast moet

stimulering van technologische ontwikkeling een belangrijke bijdrage gaan leveren aan

het realiseren van de doelstellingen. De afvang en opslag van CO2 is daarbij een van

de speerpunten. Ook in het Europees Parlement zijn de klimaatvoorstellen met

enthousiasme ontvangen.

Het hoofdstuk interne markt van de Strategic Energy Review gaat in op de voortgang

van de implementatie van de tweede gas- en tweede elektriciteitsrichtlijn. De

Commissie is zeer positief over de ontwikkeling van de interne markt in Nederland en

stelt Nederland ook als voorbeeld voor de rest van Europa. In algemene termen

constateert de Commissie dat de liberalisering van de energiemarkt positieve effecten

heeft gehad voor de efficiëntie van de sector, de energievoorziening verduurzaamd is

en dat liberalisering heeft bij gedragen aan de voorzieningszekerheid. Daarnaast

signaleert de Commissie een aantal obstakels die een werkelijke geïntegreerde

Europese energiemarkt in de weg staan:

• De voorsprong in informatie die grote en/of verticaal geïntegreerde bedrijven

hebben bij het formuleren van hun strategie ten opzichte van hun veel kleinere

concurrenten;

• De TSO’s die onderdeel uitmaken van een verticaal geïntegreerd bedrijf zouden

investeringsbeslissingen ten aanzien van grensoverschrijdende capaciteit nemen

welke in het voordeel zijn van zusterbedrijven en ook minder marktfaciliterend zijn

dan volledig gesplitste TSO’s;

• Zowel TSO’s als toezichthouders hebben de neiging te veel gericht te zijn op korte

termijn nationale belangen in plaats van pro-actief een geïntegreerde markt te

ontwikkelen;

• De verschillen in bevoegdheden en mate van onafhankelijkheid van de

toezichthouders zijn te groot binnen de EU wat ook leidt tot problemen bij

grensoverschrijdende handel;

• Gereguleerde prijzen die een goede marktwerking belemmeren.

Deze conclusies sluiten ook aan bij de resultaten van het tussen 2005 en 2007

uitgevoerde sectoronderzoek. Het definitieve rapport over het sectoronderzoek borduurt

verder op het voorlopig rapport van 16 februari 2006. De conclusies zijn hetzelfde: er is

sprake van marktconcentratie, verticale integratie en gebrek aan marktintegratie,

transparantie en prijsinformatie. 

De inzet van EnergieNed in de discussie over de Strategic Energy Review was gericht

op het brengen van realisme in de klimaatdiscussie en het wijzen op energie- en

milieutechnische alsook de sociaal economische gevolgen en implicaties van de

gekozen doelstellingen. Een enkelvoudige CO2-doelstelling zou voor de lange termijn

oplossingen geschikter zijn dan een drievoudige doelstelling. In de discussies over de

interne markt richtte de EnergieNed-inzet zich vooral op het creëren van een gelijk
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speelveld in Europa, eigendomssplitsing voor Transmission System Operators (TSO’s),

harmonisatie van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zowel TSO’s als

nationale toezichthouder alsook de oprichting van een Europese toezichthouder, belast

met grensoverschrijdend toezicht.

Naar aanleiding van de presentatie van de Strategic Energy Review vond er op 31

januari 2007 een door EnergieNed georganiseerde discussiebijeenkomst plaats met de

architect van de Review, Christoffer Jones, de vice kabinetchef van energiecommissaris

Piebalgs. Daarnaast vond er in februari overleg plaats tussen een delegatie uit het

EnergieNed-bestuur en Piebalgs.

Wetgevende voorstellen interne markt
De conclusies van zowel het voortgangsrapport als het sectoronderzoek zijn als

onderlegger gebruikt voor de op 19 september 2007 gepresenteerde wetgevende

voorstellen tot aanpassing van de interne markt voor gas en elektriciteit. De

belangrijkste voorgestelde aanpassingen zijn:

• Lidstaten krijgen de keus tussen volledige eigendomssplitsing van TSO’s of de TSO

activiteiten onder te brengen in een Independent System Operator (ISO). Deze ISO

is vervolgens aan een hoge mate van regulering en toezicht onderhevig. Het

verticaal geïntegreerde bedrijf is enkel nog eigenaar van het netwerk, maar heeft

verder geen enkele zeggenschap.

• De huidige splitsingsvoorschriften voor Distribution System Operators (DSO’s) zijn

afdoende. Eigendomsplitsing is niet aan de orde. Wel zal via de toezichthouder

aanvullende secundaire wetgeving worden afgedwongen die de onafhankelijkheid

van de DSO’s beter moet waarborgen. 

• Lidstaten zijn verplicht de regionale marktvorming te faciliteren door samenwerking

van TSO’s aan te moedigen en aan beide kanten van de grens een consistent wet-

en regelgevingskader tot stand te brengen. 

• De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van nationale toezichthouders

worden scherper gedefinieerd. Dit moet leiden tot onafhankelijke nationale

toezichthouders met geharmoniseerde bevoegdheden. 

• Europees toezicht en Europese samenwerking wordt ondergebracht bij de Agency

for the Cooperation of Energy Regulators, de Europese toezichthouder. Het

agentschap moet de activiteiten van het Europese Netwerk van

transmissiesysteembeheerders voor respectievelijk elektriciteit en gas monitoren en

bezien. Het agentschap moet voorts de samenwerking tussen de nationale

toezichthouders waarborgen. Het is de bedoeling dat het agentschap adviezen gaat

uitbrengen aan transmissiesysteembeheerders, nationale toezichthouders en de

Commissie.

• Voor bedrijven uit landen buiten de EU wordt het moeilijker om (controlerende)

belangen te verwerven in Europese energiebedrijven.

EnergieNed heeft positief gereageerd op de voorstellen van de Europese Commissie.

Deze zijn een goede stap op weg naar een gelijk speelveld voor alle partijen in Europa.

Daarnaast richt EnergieNed zich op het afwijzen van ISO-model als alternatief voor

eigendomssplitsing voor TSO's, het creëren van inhoudelijke beroepsmogelijkheden ten

aanzien van de beslissingen van nationale toezichthouders en het creëren van

mogelijkheden voor marktpartijen om binnen de Agency for the Cooperation of Energy

Regulators (ACER) langs een geformaliseerde weg inbreng te kunnen leveren.

De verwachting is dat de besluitvorming over de wetgeving in de loop van 2008 zijn

beslag zal krijgen.
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IMAGO EN BEELDVORMING ENERGIEBRANCHE

De energiebedrijven hebben de afgelopen jaren diverse initiatieven genomen om de

prestaties verder te verbeteren, zoals verbetering van het marktmodel en het

voorkomen van problematische schulden. Deze verbeterinitiatieven en de concrete

acties die de individuele energiebedrijven ondernemen om de performance naar

klanten te verbeteren leiden tot een hogere waardering van consumenten voor

energiebedrijven. 

Uit de resultaten van een onafhankelijk onderzoek naar de dienstverlening van de

energiebedrijven in opdracht van EnergieNed blijkt dat de waardering voor

energiebedrijven bij consumenten en kleine bedrijven sinds 2004 structureel is

verbeterd. Deze publieksmonitor Prestaties Energiebedrijven Nederland (PEN) volgt

sinds 2004 voor twaalf criteria continu het oordeel van consumenten en kleine

bedrijven over de prestaties van de energiebedrijven. Eind 2007 ligt de gemiddelde

waardering op 12 onderzochte criteria op een 7; in 2004 was dat 6,4. De grootste

verbeteringen zijn zichtbaar bij de waardering van de afhandeling van klachten,

verhuizingen, het wisselen van leverancier en stroomstoringen. De algemene

tevredenheid is in dezelfde periode toegenomen van 7,1 naar 7,4. Bij kleine bedrijven is

ook een verbetering zichtbaar. Eind 2007 lag bij kleine bedrijven het gemiddelde in de

beoordeling van alle 12 aspecten op 6,8; in 2004 was dat 6,6. De algemene

tevredenheid is toegenomen van 7,2 naar 7,3. De resultaten van het onderzoek zijn

representatief voor de 7 miljoen huishoudens en kleine bedrijven in Nederland. Uit de

publieksmonitor blijkt ook dat het aantal problemen/klachten van klanten in de

afgelopen vier jaar langzaam maar gestaag afneemt. In het voorjaar van 2004 had nog

rond de 11 á 12% van de ondervraagden een probleem of klacht; eind 2007 ligt dit

percentage op circa 7%.

Uit dit voorbeeld moge blijken dat met gerichte en voortdurende inspanningen imago

en beeldvorming over de energiebranche geleidelijk kan worden verbeterd. Ook met

andere initiatieven zoals de Energieagenda 2007-2020, het Nationaal

Energiebesparingsplan Meer met Minder en het werken aan de totstandkoming van de

Noordwest-Europese energiemarkt, tonen EnergieNed en de aangesloten leden aan dat

zij willen optreden als partner van de overheid om in samenwerking bijdragen te

leveren aan maatschappelijke vraagstukken. Zo geven zij mede invulling aan hun

maatschappelijke verantwoordelijkheid. Uiteindelijk zal dat ook goed zijn voor het

imago en de beeldvorming van de energiebedrijven.

FEDERATIEAANGELEGENHEDEN

Bestuursaangelegenheden
Parallellopend aan het proces dat de gas- en elektriciteitsnetbeheerders een steeds

meer eigenstandige positie in de energiemarkt innemen heeft zich ook de wens

ontwikkeld een onderscheidende belangenbehartiging te scheppen voor enerzijds de

netbeheerders en anderzijds de energieproducenten, de handelaren en de

retailbedrijven. Gelijktijdig is in de discussie daarover vastgesteld dat behoefte bestaat

aan gezamenlijk overleg over ketenbrede strategische thema’s. 

Tegen deze achtergrond zijn per 1 oktober twee nieuwe verenigingen opgericht te

weten Enbin, Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland en Ephrin, Vereniging

van Energieproducenten, -handelaren en -retailbedrijven in Nederland. Deze laatste

vereniging kent voor de genoemde schakels in de energieketen afzonderlijke secties,

zoals dat voor 1 oktober het geval was bij de federatie EnergieNed. 
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De federatie EnergieNed is omgevormd tot een eigenstandige vereniging van leden-

bedrijven ter behartiging van de strategische en ketenbrede thema’s en kent sinds 

1 oktober geen secties meer.

Ten tijde van de vorming van de nieuwe structuur van de belangenbehartiging van de

energiebedrijven is de behoefte gebleken de discussie over deze structuur voort te

zetten tot in het voorjaar van 2008, een en ander mede samenhangend met het

uittreden van vier leden van EnergieNed en de oprichting van de Vereniging voor

Marktwerking in Energie door deze leden. 

Gezien de genoemde ontwikkelingen heeft het bestuur van EnergieNed gedurende het

gehele jaar gefungeerd als het centrale platform voor discussie over de structuur van

de belangenbehartiging en de ketenbrede aangelegenheden. Het bestuur is een

representatieve afspiegeling van de leden-bedrijven. Voorts hebben de voorzitters van

de secties een ‘standing invitation’ om de bestuursvergaderingen bij te wonen. TenneT

(de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet) en Gas Transport Services (de

beheerder van het landelijke gasnet) wonen als waarnemer de bestuursvergaderingen bij.

Met ingang van 1 oktober 2007 is de heer mr. R.J.A. de Lange teruggetreden als

voorzitter en algemeen directeur van EnergieNed, Federatie van Energiebedrijven in

Nederland. Hij heeft veel werk verzet om een federatie EnergieNed ‘nieuwe stijl’ tot

stand te laten komen en de branche een positie te geven in het maatschappelijke debat

over het energie- en milieubeleid. Onder zijn leiding is de vereniging en haar bureau

verder geprofessionaliseerd. De federatie EnergieNed is de heer De Lange hiervoor veel

dank verschuldigd. De heer De Lange heeft sinds september 2004 het voorzitterschap

waargenomen. Ten aanzien van zijn voorzitterschap is de heer De Lange opgevolgd

door de heer J.G.M. Alders en ten aanzien van de functie van algemeen directeur is de

heer De Lange per 1 oktober opgevolgd door de heer F.R.M. Munnichs.

Ontwikkeling ledental
Wijzigingen in de structuur van energiebedrijven, overnames of beëindiging van

activiteiten van bedrijven hebben doorgaans gevolgen voor het ledenbestand van

EnergieNed. Ten gevolge van deze ontwikkelingen is het federatielidmaatschap van

ONS Groep beëindigd.

In 2007 zijn vier leden uit EnergieNed getreden, te weten E.ON Benelux Holding b.v.,

Electrabel Nederland, Oxxio Nederland bv, en RWE Energy Nederland N.V. 

Voor nieuwkomers is de mogelijkheid gecreëerd aspirant-lid van een sectie te worden.

Aspirant-leden betalen gedurende één jaar alleen de contributie voor de sectie waarbij

het bedrijf zich wil aansluiten maar geen contributie voor de federatie. Eind 2007 waren

twee bedrijven aspirant-lid: De Nederlandse Energie Maatschappij en StatoilHydro.

Per 2007 is APX B.V. lid geworden en heeft WAMOB N.V. het aspirant-lidmaatschap

omgezet in een definitief lidmaatschap. Stadsverwarming Purmerend is per 1 april 2007

definitief lid geworden van EnergieNed. Eind 2007 telde de federatie 28 leden. 

Begroting 2008 op hoofdlijnen
Voor 2008 zijn begrotingen opgesteld voor de twee nieuwe verenigingen, te weten

Enbin en Ephrin en bestaat de begroting van EnergieNed 2008 uit de dienstverlening

van het EnergieNedbureau aan deze twee verenigingen. 

De begrote inkomsten uit deze dienstverlening zijn als volgt (x Eur 1.000) :

Dienstverlening aan Enbin 3.920

Dienstverlening aan Ephrin 2.269

Overige dienstverlening 5.887

12.076
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De overige dienstverlening betreft diensten aan leden die niet uit Enbin- of Ephrin-

contributies worden gefinancierd. Het betreft bijvoorbeeld diensten aan het Platform

Meetbedrijven en het Kenniscentrum Gasnetbeheerders. 

BUREAU

In december 2007 hebben het bestuur en de federatieraad voorstellen aanvaard voor de

organisatie van de belangenbehartiging. Het bureau is werkzaam voor Enbin, Ephrin en

een informeel platform dat ketenbrede energievraagstukken bespreekt. De ondersteuning

wordt vastgelegd in service level agreements. 

Voor de beoordeling van de benodigde ondersteuning om de belangenbehartiging

adequaat vorm te geven is in de eerste plaats gekeken naar de aard en omvang van de

strategische agenda voor de toekomst. Dit heeft geleid tot een inventarisatie van de

meerjaren beleidsagenda van Ephrin en een inventarisatie van ketenbrede strategische

thema’s. Ook voor Enbin is een beleidsagenda opgesteld op basis van de thans

bekende onderwerpen voor 2008 en verdere jaren. Ook is een agenda opgesteld met de

onderwerpen die aan de orde zijn/komen in Den Haag en Brussel. Naast de

beleidsagenda van de verenigingen is nader gekeken naar de ondersteuning voor de

informatievoorziening, facilitaire dienstverlening en huisvesting.

Op basis van bovenstaande inventarisaties is de conclusie dat takenpakket, omvang en

organisatie van het bureau noodzakelijk zijn gegeven de ambities van het bestuur en

het verwachte takenpakket van Enbin, Ephrin en informele platform. De verenigingen

formuleren welke vorm van ondersteuning zij wensen, bepalen het beleid en de

ondersteuning en geven daaraan leiding. De voorzitters zijn verantwoordelijk voor de

uitvoering daarvan. Op basis van de inschattingen van de beleidsagenda voor de

periode 2008 - 2012 zijn er goede mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de twee

verenigingen adequaat worden ondersteund in de beleidsvoorbereiding, -bepaling en 

-uitvoering, juridische zaken, public affairs, communicatie en informatievoorziening,

secretariële ondersteuning, facilitaire ondersteuning en huisvesting.  

Juridische vormgeving van het bureau
Een aparte juridische vormgeving van het bureau draagt ertoe bij dat het bureau

minder wordt vereenzelvigd met de verenigingen. Dit maakt het bureau minder

kwetsbaar voor kritiek voor de gang van zaken binnen de afzonderlijke verenigingen.

Het bureau werkt op basis van service level agreements voor brancheverenigingen in

de energiesector en (eventueel) voor het platform. Om enige continuïteit te kunnen

waarborgen worden de service level agreements voor een langere periode  3 - 4 jaren

afgesloten. Uitgangspunt is dat verandering van juridische vormgeving zal geschieden

onder handhaving van alle rechten en plichten die EnergieNed thans als werkgever en

de medewerkers van EnergieNed als werknemers hebben. Dit houdt ondermeer in dat

de huidige ABP-pensioenvoorziening gehandhaafd blijft. 

De wens het bureau enigszins op afstand van de verenigingen te plaatsen laat onverlet

dat de verenigingen dicht op de huid van het bureau moeten zitten en omgekeerd dat

de medewerkers van de service-organisatie dicht op de verenigingen moeten zitten met

het oog op een vruchtbare dienstverlening en herkenbaarheid voor de leden van de

aangesloten verenigingen voor wie het bureau werkzaam is. Dit kan eenvoudig

gerealiseerd worden door naast de twee verenigingen Enbin en Ephrin een derde

vereniging te vormen (de rechtsopvolger van EnergieNed), te weten de vereniging De

Energiezaak, servicebureau voor de energiebranche in Nederland, waarvan de eerste
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twee verenigingen lid zin. Met de naam ‘De Energiezaak’ wordt tot uitdrukking gebracht

dat deze organisatie staat voor de “energiezaak” en wordt tevens het dienstverlenend

karakter onderstreept.

Het bestuur van de vereniging De Energiezaak wordt gevormd door de voorzitters van

de deelnemende verenigingen. 

Op basis van de ingeschatte behoefte aan personele inzet is een voorlopig

personeelsplan opgesteld. Dit personeelsplan gaat ervan uit dat medewerkers specifiek

worden ingezet voor gezichtsbepalende functies bij de onderscheiden verenigingen

(directie, issuemanagers, secretariaat), terwijl op taakgebieden als lobby en

perswoordvoering een onderscheid zal worden aangebracht tussen dienstverlenende

werkzaamheden van PA-managers, perswoordvoerder en secretariaat en de rol in de

feitelijke lobby bij de voorzitters en directie van de onderscheiden verenigingen.

Tegelijkertijd kunnen schaalvoordelen vanwege synergie worden gerealiseerd door

bundeling van deskundigheid en vaardigheden (juridische zaken en

informatievoorziening) en gezamenlijk gebruik van facilitaire ondersteuning (P&O,

financiële administratie, ICT, huisvesting en huishoudelijke zaken/receptie).

Enbin zal voorjaar 2008 nader overleg voeren over de strategische beleidsagenda, de

formatie en specifieke personele invulling. Alsdan zal bezien worden of de gewenste

kwaliteiten binnen het  bureau aanwezig zijn. 
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Secties Netbeheerders en Infrabedrijven

Het jaar 2007 stond voor de sectie Netbeheerders met name in het teken van het

marktmodel waarbij voorstellen aan de orde zijn geweest rond de invoering van het

leveranciersmodel, het capaciteitstarief, de slimme meter en regulering van de

metermarkt. Een belangrijke mijlpaal was de formele vaststelling van de NTA 8130 voor

de slimme meter.  Op het gebied van infrastructuur was in 2007 het thema veiligheid

opnieuw dominant. Per 1 oktober 2007 zijn de activiteiten van de sectie Netbeheerders

voorgezet door Enbin, Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland.

Organisatie
Naast de sectie Netbeheerders kent EnergieNed de sectie Infrabedrijven. Deze

laatstgenoemde sectie heeft echter in 2002 al haar taken en activiteiten overgedragen

aan de sectie Netbeheerders. De sectie Netbeheerders is onderverdeeld in de

subsecties Elektriciteits- en Gasnetbeheerders.  Statutair is verzekerd dat beide

subsecties onafhankelijk kunnen opereren binnen de federatie. Voor het wettelijk

overleg met de zogenoemde representatieve organisaties van partijen op de

elektriciteits- en gasmarkt (art. 33, Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet) is het

Gebruikersplatform Elektriciteitsnetten ingesteld. In dit platform geven de deelnemende

organisaties hun visie op voorstellen van de netbeheerders ten aanzien van de

Tarievencodes of de technische codes elektriciteit en gas. 

In 2006 is het Platform Netbeheerders ingesteld als een samenwerkingsverband met

netbeheerders van andere branches (water, riool, telecom). Doel is het versterken van

onze lobby waar die parallel loopt met andere branches.

Om de afstemming tussen meetbedrijven en netbeheerders te bevorderen heeft de

sectie Netbeheerders enkele jaren geleden het Platform Meetbedrijven ingesteld. In dit

platform overleggen meetbedrijven over diverse actuele beleidsontwikkelingen. Het

platform, waaraan ook niet-leden van EnergieNed deelnemen, voorziet in de eigen

financiering en krijgt daarom meer en meer een zelfstandige positie binnen de

EnergieNed-organisatie. In het Platform Energiediefstal wisselen de netbeheerders hun

ervaringen op dit terrein uit. 

HOOFDTHEMA'S

Slimme meters 
De netbeheerders hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van

de NTA 8130. Deze werd augustus 2007 door NEN gepubliceerd. Hoewel in eerste

instantie was afgesproken dat de NTA 8130 vanuit de Meetcode Elektriciteit en de

Meetvoorwaarden Gas RNB zou worden aangewezen, is later door het ministerie van

Economische Zaken besloten dat de NTA 8130 via een Ministeriële Regeling zal worden

aangewezen. De verankering van de NTA 8130 in een MR zal in 2008 worden

gerealiseerd.

Op initiatief van de netbeheerders is er een project gestart, dat geresulteerd heeft in

een set van Dutch Smart Meter Requirements, waarin ook de zogenaamde ‘companion

standards’ voor de verschillende communicatiepoorten van de slimme meter zijn

opgenomen. Het overleg binnen de netbeheerders over de status van deze

requirements is nog gaande.

Vooruitlopend op de grootschalige uitrol van slimme meters worden er

voorbereidingen getroffen om deze uitrol zo probleemloos mogelijk te laten verlopen.

Zo worden er praktijksessies georganiseerd en wordt er intensief nagedacht over

procedures voor prioriteitsplaatsingen en voor situaties waarbij sprake is van

verschillende netbeheerders (één voor elektriciteit en één voor gas).
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Codewijzigingen/regulering 
De gezamenlijke netbeheerders hebben in 2007 dertien keer een codewijzigingsvoorstel

ingediend bij de Raad van Bestuur van de NMa. Drie voorstellen hadden uitsluitend

betrekking op de technische codes elektriciteit. Het meest in het oog lopende daarvan

was het voorstel met de spelregels voor de NorNed-kabel. Vier voorstellen betroffen de

technische codes gas, waarvan vooral het voorstel voor contractering van OV-

exitcapaciteit veel aandacht heeft gekregen. Eén voorstel had betrekking op zowel

elektriciteit als gas. Het betrof de codificering van het bestaande proces ‘einde levering’

in de Informatiecode Elektriciteit en Gas. De overige vijf voorstellen betroffen

detailwijzigingen in de Tarievencode Elektriciteit of de Tarievencode Gas.

Niet alle wijzigingsvoorstellen worden door NMa vastgesteld zoals ze door de

gezamenlijke netbeheerders worden ingediend. Zowel de Elektriciteitswet 1998 als de

Gaswet voorzien in de mogelijkheid dat de NMa de gezamenlijke netbeheerders

opdraagt om een voorstel aan te passen en een gewijzigd voorstel in te dienen. In 2007

gebeurde dat zeven keer. Driemaal voor elektriciteit, te weten bij de spelregels voor de

NorNed-kabel, bij het wijzigingsvoorstel uit 2006 met betrekking tot diverse

verbeterpunten in de Meetcode Elektriciteit en bij het samen met de producenten

opgestelde voorstel uit 2006 aangaande de spanningskwaliteitscriteria voor HS-netten.

En driemaal bij gas, namelijk bij de voorstellen aangaande flexibiliteitsdiensten,

transportvoorwaarden GTS 2007 en contractering van OV-exitcapaciteit. Eén wijzigings -

opdracht had betrekking op de Tarievencode Elektriciteit, aangaande lichtmasten. 

In totaal vijftien codewijzigingsprocedures konden worden afgesloten met een besluit.

Van de acht besluiten over de technische codes elektriciteit is vooral de aangescherpte

compensatieregeling bij langdurige stroomonderbrekingen opvallend. Per 1 april 2007

is deze regeling in werking getreden. Belangrijkste wijziging is dat het

compensatiebedrag toeneemt naarmate de stroomonderbreking langer duurt. Bij de

drie besluiten omtrent wijzigingen in de technische codes gas springen de besluiten

omtrent flexibiliteitsdiensten (8 oktober) en contractering OV-exitcapaciteit (19

december) eruit. In maart werd de eerste release van de Informatiecode Elektriciteit en

Gas vastgesteld. Verder hadden drie besluiten betrekking op detailwijzigingen in de

Tarievencode Elektriciteit of de Tarievencode Gas.  

Zes van de vijftien in 2007 genomen besluiten waren voor één of meer partijen

aanleiding om bezwaar te maken of in beroep te gaan. Vier andere bezwaarprocedures

konden in 2007 worden afgerond met een besluit op bezwaar van de Raad van Bestuur

van de NMa, te weten aangaande de voorrangsregeling voor oude Sep-contracten, de

tariefstructuur voor flexibiliteitsdiensten, deel 1 van de gasvoorwaarden en het

gasbalanceringsregime.

In 2007 zijn ook de voorbereidingen op de nieuwe reguleringsperioden gestart.

Aanleiding was de Wet Onafhankelijk Netbeheer die de reguleringsperiode voor

elektriciteit bekortte tot 1 jaar. De reguleringsperiode gas liep gelijktijdig ten einde. Bij

de start van een reguleringsperiode worden de reguleringsmethode en de

tariefregulering aangepast aan de productiviteit- en kwaliteitsontwikkeling. De

voorgenomen ingangsdatum van 1 januari 2008 is door DTe met een jaar uitgesteld. 

Infra-aangelegenheden

Veiligheid
Er wordt periodiek overleg gevoerd met de toezichthouder voor de gasnetveiligheid, het

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). 
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Er is een verdere invulling gegeven aan de uitwerking van de aanbevelingen die de

expertgroep Veiligheid Netten in 2006 heeft gegeven. In dit kader zijn in 2007 de

volgende activiteiten ontplooid:

• Aanvullende barrières om gasongevallen te voorkomen zijn geïnventariseerd. De

meest kansrijke barrières worden in 2008 uitgewerkt.

• Een inventarisatie is uitgevoerd naar gasloos en spanningsloos werken. Dit wordt

vervolgd door een onderzoek naar innovatie op het gebied van gasloos werken en

het opstellen van uniforme werkinstructies voor spanningsloos werken. 

• Nader onderzoek is uitgevoerd naar de verspreiding van lekgas in de bodem. 

Veiligheidsinstructies
In maart 2007 is de herziening van de VIAG (Veiligheidsinstructies Aardgas voor

Regionale Gasnetbeheerders) vastgesteld. Aansluitend is een gezamenlijk

opleidingenpakket samengesteld.

Persoonscertificatie
Eerste stappen zijn gezet op weg naar één systematiek van persoonscertificatie.

Daarmee kan op onafhankelijke wijze aan derden aangetoond worden dat personeel

goed is opgeleid. Er wordt gekeken om dit zowel voor elektriciteit als voor gas bij de

Stichting voor Persoonscertificatie (STIPEL) onder te brengen.

Lekzoeken
In 2007 is een nieuwe procedure voor lekzoeken vastgesteld. In deze procedure is

voorzien dat lekzoekers worden gecertificeerd. 

Alerteringssysteem terrorismebestrijding 
Er is een uniforme classificatiemethodiek opgesteld waarin maatregelen zijn opgesomd

ter bescherming van hoogspanningsstations tegen onheil van buitenaf.

Deze maatregelen zijn een gevolg van het als energiesector aangesloten zijn bij het

Alerteringssysteem Terrorismebestrijding van de Nationale Coördinator

Terrorismebestrijding. TenneT en GTS zijn aangewezen als coördinerende partijen

vanuit de centrale overheid richting de individuele bedrijven. 

Grondroedersregeling
Het tegengaan van graafschade is de belangrijkste doelstelling van het voorstel voor de

Wet op de Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netwerken (WIUON), ook

Grondroerders regeling genoemd. Daarin is een systematiek vastgelegd tussen

grondroerders en netbeheerders om verplicht zorgvuldig te graven en informatie uit te

wisselen. 

Er is via het Platform Netbeheerders een gezamenlijke lobby gevoerd om een aantal

punten uit de wet aangepast te krijgen. Voorbeelden hiervan zijn dat ernaar gestreefd

wordt dat geen informatie uitgewisseld hoeft te worden over diepteligging en dat

huisaansluitingen uitgezonderd worden. 

Behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is begin 2008 afgerond.

Kadastrale registratie kabels en leidingen
In het kader van het Platform Netbeheerders is ook gewerkt aan een werkbare

registratie van kabels en leidingen door het Kadaster. Deze registratie is nodig

geworden doordat kabels en leidingen als onroerend zijn aangemerkt.
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Precario
EnergieNed, Vewin en VNO-NCW hebben aangedrongen op vrijstelling van

precariobelasting voor nutsnetwerken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is in

2007 teruggekomen op eerdere eigen toezeggingen om de precario af te schaffen. Door

deze ommezwaai waren partijen onaangenaam verrast. EnergieNed en VEWIN hebben

daarop een position paper opgesteld, met de oproep aan de Tweede Kamer deze

vrijstelling alsnog zo spoedig mogelijk te realiseren.

Innovatie
Op de digitale marktplaats Hermes worden vraag en aanbod van innovatief onderzoek

op elkaar afgestemd. De netbeheerders worden als vragende partij gekoppeld aan de

aanbieders van innovatief onderzoek. Verder wordt ook het innovatief onderzoek dat de

netbeheerders gezamenlijk uitvoeren zichtbaar gemaakt. In 2007 zijn zes nieuwe ideeën

op de marktplaats Hermes geplaatst en vier Hermes-projecten zijn afgerond. Verder zijn

er drie projecten in uitvoering genomen. Voor 2008 wordt voorzien dat Hermes-

projecten op basis van de lange termijn innovatiebehoefte van de netbeheerders op de

marktplaats worden geplaatst. 

Milieu
De jaarlijkse rapportage over de monitoring van methaanemissie uit

aardgasdistributieleidingen is opnieuw opgesteld. Deze monitoring is het gevolg van

afspraken tussen netbeheerders en het ministerie van VROM. In opdracht van

SenterNovem is door KEMA de bestaande stoffenbalans van het zeer sterke

broeikasgas SF6 in schakelinstallaties van elektriciteitsnetbeheerders geactualiseerd.

Hieraan hebben de netbeheerders voortvarend hun medewerking verleend. 

Arbo
De nieuwe Arbowet is op 1 januari 2007 van kracht is geworden. Deze wet beperkt zich

tot het stellen van doelen en nodigt werkgevers en werknemers uit om zogenaamde

arbocatalogi voor het bedrijf of sector op te stellen om deze doelen te realiseren. In

2007 heeft een vooronderzoek plaatsgevonden voor het maken van een branchebrede

arbocatalogus voor de energiesector. Naar verwachting start de daadwerkelijke

uitwerking in 2008.
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Sectie Productie

Belangrijk thema voor de sectie Productie vormde in 2007 de transitie naar een

duurzame energievoorziening. Dit thema kwam onder meer terug in discussies over de

gewenste brandstofmix, emissiereductiedoelstellingen voor elektriciteitsproductie,

aansluitbeleid voor nieuw productievermogen en het waarborgen van de

voorzieningszekerheid. Vanuit de sectie Productie is in deze discussies gewezen op het

belang van een level playing field met omringende landen, en van een goede balans

tussen betrouwbaar, schoon en betaalbaar. Deze elementen hebben immers duidelijke

impact op het investeringsklimaat voor productievermogen.

In 2007 waren negen elektriciteitsproductiebedrijven lid van de sectie Productie. Per 

1 september 2007 hebben drie hiervan, te weten E.ON-Benelux, Electrabel en RWE, hun

lidmaatschap van de sectie Productie opgezegd en een eigen vereniging opgericht, de

Nederlandse Vereniging voor Marktwerking in Energie (VME). 

MILIEU

Energieagenda 2007-2020
In mei 2007 heeft EnergieNed haar Energieagenda 2007-2020 aan het kabinet

gepresenteerd. Hierin wordt onder andere aangegeven welke concrete bijdragen de

elektriciteitsproducenten kunnen leveren op het gebied van duurzame energie,

warmtelevering en CO2-verwijdering en -opslag bij nieuwe kolencentrales. Daarbij zijn

ook de randvoorwaarden benoemd die hiervoor nodig zijn van de kant van de overheid.

De plannen van de energiebranche hebben een belangrijke input gevormd voor de visie

en beleidsdoelen van de regering, zoals verwoord in het werkprogramma Schoon en

Zuinig. Over de bijdrage van de energiebranche aan de klimaatdoelstellingen uit het

regeerakkoord wil EnergieNed een sectorakkoord sluiten met het kabinet. Deze

afspraken zullen zich in concreto richten op stimulering van duurzame energie,

warmteproductie en -levering, verwijdering van CO2-uitstoot van elektriciteitscentrales

en aanpassing van de energie-infrastructuur om deze duurzame en schone

energieproductie mogelijk te maken.

Na publicatie van de Energieagenda en het plan Green4Sure van de milieu- en

vakbeweging hebben gesprekken tussen de opstellers van beide plannen tot de

conclusie geleid dat er veel overeenkomsten bestaan tussen beide plannen en slechts

beperkte verschillen. Om te bezien of een overbrugging tussen beide plannen kan

worden gevonden, is een gezamenlijk project gestart. 

CO2-allocatieplan 2008-2012 
Begin 2007 werd bekend dat de Europese Commissie het nationaal allocatieplan 2008-

2012 aanvaardde mits een aantal wijzigingen zou worden aangebracht, waaronder een

neerwaartse bijstelling van het CO2-emissieplafond met ca. 5%. Belangrijk element voor

de sectie Productie was dat de Europese Commissie alle allocatieplannen aan de hand

van dezelfde maatstaf heeft beoordeeld, zodat sprake is van gelijke uitgangssituaties in

alle EU-landen. Met het oog op voorspelbaar en stabiel beleid is wel bepleit dat de EU

voortaan zoveel mogelijk vooraf de beoordelingscriteria bekend maakt, opdat hiermee

bij de opstelling van het plan direct rekening kan worden gehouden.
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NEC-plafonds 2020
De Europese Commissie heeft medio 2007 besloten de onderhandelingen over de NEC

(National Emission Ceilings)-richtlijn, met doelen voor SO2, NOx en fijn stof voor 2020,

voorlopig uit te stellen. De reden is dat de Commissie een koppeling wenst aan te

brengen met het besluit van de Europese regeringsleiders om de emissie van CO2 in

2020 met 20% terug te dringen. Die koppeling zou vorm moeten krijgen via aangepaste

Europese energiescenario’s die rekening houden met het nieuwe klimaatbeleid. Voor

Nederland kan deze koerswijziging van de Commissie er toe leiden dat de bouw van

nieuw kolenvermogen onder druk komt te staan, en daarmee ook de

leveringszekerheid. In vergelijking met andere lidstaten heeft Nederland voor 2010 al

scherpe plafonds voor SO2 en NOx. Vanuit het oogpunt van een gelijk speelveld is dat

een ongewenste situatie. De overheid heeft aangegeven de zorgen van de bedrijven op

dit punt te delen. In de diverse gremia in Brussel zal dit punt aan de orde worden

gesteld, opdat realistische, haalbare plafonds voor 2020 worden afgesproken. 

Positief element in de nieuwe NEC-richtlijn is dat de Commissie overweegt om SO2- en

NOx-handel mogelijk te maken. De huidige richtlijn blokkeert een dergelijke handel,

omdat lidstaten een vast plafond is opgelegd. De Europese Commissie overweegt om

op verzoek van twee of meer lidstaten de instelling van een ‘joint control area’ mogelijk

te maken. Daarmee ontstaat ruimte voor handel in emissies tussen lidstaten. Deze optie

zou perspectieven bieden voor het Nederlandse systeem van NOx-handel. 

SO2-convenant
In 2007 is door EnergieNed, tezamen met VME, met het ministerie van Volkshuisvesting

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en het Interprovinciaal Overleg (IPO)

verder gewerkt aan afspraken over SO2-emissies tot 2020 voor bestaand en nieuw

productievermogen. Daarbij is door de sectie Productie en VME ook invulling gegeven

aan een verdelingsmechanisme van de emissieruimte over de bedrijven. Naar

verwachting zal in 2008 met de overheid hierover een convenant worden afgesloten.  

Mogelijkheden van grootschalige CO2-afvang en -opslag in Nederland
In opdracht van EnergieNed en de ministeries van VROM en EZ heeft

energieadviesbureau Ecofys een rapport opgesteld over de mogelijkheden van

grootschalige CO2-afvang en -opslag. Hierin wordt aangegeven dat de tijdige aanleg

van een CO2-transportnetwerk en opslagfaciliteiten bij lege gasvelden de meest

kritische factor is om CO2-opslag in Nederland tegen redelijke kosten in 2020 mogelijk

te maken. Meest voor de hand ligt dat de overheid hierbij het voortouw neemt;

terugdringing van CO2 is immers een maatschappelijk vraagstuk en infrastructuur is

een publieke zaak. Energiebedrijven zullen hun nieuw te bouwen kolencentrales

geschikt maken voor CO2-verwijdering en -opslag. 

Factsheet kolen
Gezien de kritische houding die Tweede Kamerfracties en milieuorganisaties innemen

ten aanzien van de bouw van nieuw kolenvermogen heeft de sectie Productie een

factsheet over kolen opgesteld. Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan de

hoeveelheid kolen die in Nederland wordt ingezet, de herkomst ervan, en veiligheids-

en milieu-aspecten van kolenwinning.  

Koelwater
In 2007 is via aanpassing van de vergunning in het kader van de Wet vergunning

oppervlaktewateren bij de elektriciteitsproductiebedrijven, de implementatie van de

beoordelingssystematiek warmtelozingen afgerond, die in juni 2005 door de

toenmalige staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat is vastgesteld. Met deze

systematiek is invulling gegeven aan de nieuwe ecologische inzichten over de invloed
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van warmtelozingen en aan de nieuwe emissiebenadering uit de Europese

Kaderrichtlijn Water. Deze systematiek doet meer recht aan het koelwaterpotentieel dat

Nederland rijk is. Als uitvloeisel van deze systematiek is uiteindelijk ook de ‘nationale

kop’ weggenomen, die Nederland in afwijking van de Europese Viswaterrichtlijn

hanteerde ten aanzien van de maximumtemperatuur van het oppervlaktewater. In het

Besluit kwaliteitseisen en monitoring oppervlaktewater (BKMO) dat per 1 januari 2008

van kracht is geworden, geldt nu als maximumtemperatuur 28° C in plaats van 25° C. 

MARKTWERKING

Codewijzigingen
Op 5 april 2007 heeft een hoorzitting plaatsgevonden bij het College van Beroep voor

het bedrijfsleven (CBb) inzake het door de sectie Productie aangetekende beroep tegen

de op 29 juni 2005 door de Raad van Bestuur van de NMa gepubliceerde beslissing op

bezwaar over compensatiemiddelen voor statisch blindvermogen. Dit besluit had

betrekking op de verleende toestemming aan TenneT om een investering in

condensatorbanken te financieren uit de veilingopbrengsten van de

interconnectiecapaciteit. Het CBb heeft de producenten in haar uitspraak in deze

kwestie niet-ontvankelijk verklaard omdat de producenten geen belang hebben bij het

besluit van de NMa inzake de wijze van financiering door TenneT; TenneT zou ook tot

aanschaf zijn overgegaan indien de financiering niet uit de veilinggelden zou zijn

geschied. Het CBb bevestigde wel, dat de producenten een belang hadden bij het

onderliggende besluit tot investering. Dat onderliggende besluit kan echter worden

aangemerkt als een intern beleidsbesluit van TenneT, dat geen onderwerp was van de

procedure. 

Een ander onderwerp dat al geruime speelt, is het codewijzigingsvoorstel met

betrekking tot de spanningskwaliteitscriteria voor hoogspanningsnetten. Het voorstel,

dat het vervolg was van een CBb-uitspraak in 2002 naar aanleiding van beroep van de

elektriciteitsproducenten, is gebaseerd op een meetcampagne die de netbeheerders

sinds 2005 uitvoeren in de hoogspanningsnetten. Over de meetresultaten en de

vertaling hiervan in het codewijzigingsvoorstel heeft constructief overleg

plaatsgevonden tussen de sectie Netbeheerders en de sectie Productie. Voor de sectie

Productie is van belang dat de huidige kwaliteit van het net goed wordt vastgelegd.

Voorkomen moet worden dat de kwaliteit trendmatig achteruit gaat, terwijl wel aan de

normen voldaan blijft worden. Het blijvend monitoren en analyseren van de meetdata

is dan ook essentieel. In de zomer van 2007 heeft DTe een overleg georganiseerd met

betrokken partijen (VEMW, Prorail, Pawex, de sectie Productie en de sectie

Netbeheerders), waarin deze zorgen nogmaals zijn verwoord. Het overleg heeft geleid

tot een opdracht van NMa aan de gezamenlijke netbeheerders om het

codewijzigingsvoorstel aan te passen. 

In juni 2007 is door de gezamenlijke netbeheerders een codewijzigingsvoorstel bij de

NMa ingediend inzake een overgangsbepaling voor productie-eenheden, dat in overleg

tussen de secties Netbeheerders en Productie tot stand is gekomen. Deze

overgangsbepaling zou moeten gelden voor eenheden die al waren aangesloten op een

MS- of HS-net voordat de criteria voor deze netten voor de eerste keer zijn vastgesteld.

Hiermee wordt beoogd zorg bij de producenten weg te nemen dat generatoren

versneld verouderen ten gevolge van een spanningskwaliteit die slechter kan worden

dan bij het ontwerp van de generator is verondersteld. De netbeheerder zal hierdoor

mogelijk eerder tot netverzwaring of andere compenserende middelen over moeten

gaan.
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Primaire regeling
Al bijna drie jaar dringt de sectie Productie er zowel bij het ministerie van EZ als bij DTe

op aan om met het oog op een level playing field met omringende landen de

elektriciteitsproducenten te vergoeden voor het verzorgen van de primaire regeling. In

de door KEMA – in opdracht van de sectie Productie – onderzochte buurlanden komt

zowel verplichte (Frankrijk) als vrijwillige (Duitsland en België) levering van primaire

reserve voor. In tegenstelling tot de Nederlandse situatie vindt in alle drie de

buurlanden vergoeding plaats van de geleverde of beschikbaar gestelde reserve.

Bovendien betalen in alle drie de onderzochte buurlanden producenten niet voor

transport- en systeemdiensten. 

DTe heeft eerder aangegeven dit punt in het kader van de marktintegratie in Noordwest

Europa te willen onderzoeken. Dit heeft er in geresulteerd dat DTe aan TenneT heeft

verzocht om een voorstel te doen voor een vergoedingsregeling voor de primaire

regeling, waarbij als voorwaarden zijn gesteld dat sprake moet zijn van een efficiënte

inkoop en dat nakoming moet kunnen worden gewaarborgd.

DTe heeft vervolgens in december aan de sectie Productie gevraagd met voorstellen te

komen hoe de primaire regeling efficiënter kan worden ingericht. 

Kernenergie
In vervolg op het advies Naar een kansrijk en duurzaam energiebeleid van december

2006 heeft de SER-commissie Toekomstige Energievoorziening zich in 2007 gericht op

het opstellen van een advies over de rol van kernenergie in de toekomstige

Nederlandse elektriciteitsproductie. 

Voor de eerste inventariserende fase heeft de SER-commissie opdracht gegeven aan

ECN/NRG om een studie uit te voeren naar feiten en gegevens over kernenergie. Naast

de nucleaire technologie, veiligheids- en milieuaspecten gaat het rapport uitgebreid in

op de economische aspecten van kernenergie. Daarbij wordt ook een vergelijking

gemaakt met andere technologieën, waaronder wind op land en wind op zee.

Aangezien per energiebron vaak verschillende uitgangspunten en veronderstellingen

worden gehanteerd, dienen deze vergelijkingen met de nodige voorzichtigheid te

worden gehanteerd.

EnergieNed heeft samen met VNO-NCW en VEMW commentaar ingebracht tijdens de

bespreking van het concept in de SER-commissie. Het definitieve rapport Fact Finding

Kernenergie is in september uitgebracht en diende als startpunt voor de discussie

binnen de SER-commissie.

Samen met VNO-NCW en VEMW heeft EnergieNed in een notitie de rol van kernenergie

vanuit het perspectief van het bedrijfsleven ingebracht in de discussie. Daarbij is

onderstreept dat ook bij maximale inspanning op het gebied van energiebesparing en

duurzame energie de energievoorziening in de komende decennia nog grotendeels via

conventionele, fossiele energiebronnen moet worden gerealiseerd. Bij het beoordelen

van de verschillende energie-opties in het kader van onder meer klimaatbeleid,

voorzieningszekerheid en betaalbaarheid dient te worden onderkend dat de opties elk

hun eigen positieve en negatieve kanten hebben. Gezien de onzekerheden ten aanzien

van de toekomstige energiescenario’s, de realisatie van de energiebesparings- en

duurzaamheidsdoelstellingen en de maatschappelijke acceptatie en haalbaarheid van

CO2-injectie kunnen we ons niet permitteren om opties uit te sluiten. 

Minister Cramer van VROM heeft de Tweede Kamer verzocht om de voortzetting van de

behandeling van het wetsontwerp Wijziging kernenergiewet aan te houden totdat het

kabinet met voorstellen komt ten aanzien van de toekomstige energievoorziening in het

in 2008 te verschijnen Energierapport. Hierbij zullen de adviezen worden betrokken van

de AER en de SER aangaande de brandstofmix van de toekomstige energievoorziening

in Nederland.
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De werkgroep Kernenergie van EnergieNed heeft een aantal malen overleg gevoerd

met de ministeries van EZ en VROM over de nadere invulling van de randvoorwaarden

voor nieuwe toepassingen van kernenergie in Nederland. In dit kader is onder meer

gesproken over de randvoorwaarden inzake de financiële zekerheidstelling voor

amovering, vergunningverlening en de eindbestemming van radioactief afval.

Onderzoek verbetering kwaliteit transparantie
In juni is APX gestopt met publicatie van informatie over productievermogen in het

kader van de bestuursnotitie Energiesector bevordert marktwerking. De kwaliteit van de

informatie kon onvoldoende worden gegarandeerd. In de tweede helft van 2007 is in de

Task Force Transparantie door de elektriciteitsproductiebedrijven, TenneT en APX - met

ondersteuning van Cap Gemini - intensief samengewerkt aan het verbeteren van de

transparantie-informatie. 

Naast het opstellen van eenduidige definities en protocollen is bij de betrokken partijen

uitvoering gegeven aan verdere automatisering van het proces. Verder is een systeem

van met naam publiceren van bedrijven met geen of foute aanlevering vastgesteld. In

maart 2008 is gestart met proefdraaien met deze nieuwe systematiek, met als doel om

publicatie op de APX-website te hervatten.

NIEUWE THEMA’S

Nationale Veiligheid
Samen met TenneT en Gasunie heeft de sectie Productie in 2007 deelgenomen aan de

interdepartementale werkgroep Energievoorzieningszekerheid, onder voorzitterschap

van het ministerie van EZ. Deze werkgroep maakt deel uit van de Nationale

Risicobeoordeling in het Programma Nationale Veiligheid. In dit verband is in kaart

gebracht welke risico’s zich ten aanzien van de energievoorzieningszekerheid kunnen

voordoen en is voor een aantal incidentscenario’s uitgewerkt wat kan worden gedaan

om risico’s te voorkomen of op een aanvaardbaar niveau te houden.

Transportcapaciteit nieuwe productie-installaties
Gezien de problemen die zich blijken voor te doen bij de aansluiting van nieuwe

centrales op het net, heeft de sectie Productie bij het ministerie van EZ aandacht

gevraagd voor het aansluitbeleid van TenneT. Ofschoon TenneT wettelijk een

aansluitplicht heeft, blijkt op een aantal locaties een aansluiting moeilijk te realiseren

omdat de capaciteit van het net tekort schiet. In het kader van deze problematiek is

door de sectie Productie gevraagd om betere stroomlijning van de procedures van

TenneT en DTe om netcapaciteit te vergroten voor aansluiting van nieuwe centrales,

door het besluitvormingsproces parallel te laten lopen met investeringsplannen voor

centrales in plaats van volgtijdelijk. Ook transparantie vanuit TenneT over de wijze van

allocatie van transportcapaciteit en over de opties die er zijn om de capaciteit uit te

breiden (incl. termijnen en risico’s) is gewenst. Ten slotte is gewezen op de

mogelijkheden tot een efficiëntere benutting van de beschikbare transportcapaciteit. 

Het ministerie van EZ heeft de Tweede Kamer laten weten onderzoek te starten op dit

punt. TenneT heeft in dit verband opdracht gegeven aan de Brattle Group om ten

aanzien van het aansluitbeleid zoals dit momenteel door TenneT wordt gehanteerd aan

te geven welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een efficiëntere verdeling van de

schaarse capaciteit. Daarnaast heeft TenneT onderzoek laten verrichten naar de relatie

tussen voorrang voor duurzaam en de leveringszekerheid, en naar de gevolgen voor

het investeringsklimaat voor zowel duurzame als conventionele productiecapaciteit. 

In december 2007 heeft de minister van EZ in een brief aan de Tweede Kamer

aangegeven welke aanpassingen zij in het aansluitbeleid wil aanbrengen. Hierbij wordt

ook invulling gegeven aan de door de sectie Productie genoemde verbeterpunten.
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Verduurzaming biomassa
In het kader van de beoogde rapportageplicht over de productiewijze van biomassa

voor Nederlandse bedrijven die gebruik willen maken van de subsidieregeling voor

duurzame elektriciteit, is samen met een aantal niet-gouvernementele organisaties

(NGO’s) geparticipeerd in twee klankbordgroepen onder leiding van SenterNovem (de

projectleider namens de ministeries van EZ en VROM). 

In de groep die zich richtte op het opstellen van een rapportagehandboek was een

belangrijk discussiepunt dat niet alle biomassastromen via bestaande internationale

certificeringsystemen worden afgedekt. Rapportage via de Cramer-criteria brengt voor

de bedrijven veel werk mee en is moeilijk uitvoerbaar. Een aantal

elektriciteitsproductiebedrijven heeft meegedaan aan een pilot van twee maanden om

de werkbaarheid van het handboek te toetsen en verbeteringen hierin aan te brengen.

In de groep die een rekeninstrument voor CO2-reductie van biomassa ontwikkelde is

een aantal kritische opmerkingen ingebracht over de opzet en uitwerking van dit

instrument. De kritiekpunten betroffen onder andere de complexiteit en gebrekkige

transparantie van het rekeninstrument voor elektriciteit en twijfels over de

werkbaarheid. Op grond van reacties van bedrijven is inmiddels een reeks

aanpassingen in het rekeninstrument doorgevoerd. Er komt bovendien een bijsluiter

die aangeeft voor welke doeleinden het wel en niet geschikt is en wat de

(on)nauwkeurigheid van de resultaten is.

De sectie Productie heeft tegenover de overheid haar zorgen uitgesproken over de

verschillen in de rapportageverplichting en de verschillende wijze van berekenen

binnen de EU. 

Inmiddels is bekend geworden dat de presentatie door de Europese Commissie van de

Europese biobrandstoffenrichtlijn in januari 2008 heeft geleid tot het ‘stand still

principe’. Dit houdt in dat lidstaten geen nationale regelgeving mogen ontwikkelen die

betrekking heeft op hetzelfde beleidsterrein als het richtlijnvoorstel. De beoogde

wettelijke rapportageplicht in 2009 is hiermee vooralsnog van de baan.

Vereenvoudiging taxatiewijzer windturbines
Samen met de NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie) is overeenstemming

bereikt met VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) over de vereenvoudiging

van de Taxatiewijzer Windturbines. Naast een vereenvoudiging van de waarderingswijze

betreft dit ook een aanzienlijke verhoging van de werktuigenvrijstelling, die nu op 46%

is vastgesteld. De verwachting is dat ten gevolge van deze afspraken zowel de

administratieve lasten als het aantal procedures zullen afnemen.
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Sectie Handel en Verkoop

Ook in 2007 is de agenda van de groothandelsmarkt elektriciteit voor een groot deel

bepaald door internationale ontwikkelingen. Ook bij de gasmarkt waren er

internationale ontwikkelingen, maar daar lag het accent meer op de binnenlandse

onderwerpen, hoewel deze altijd in een internationale context beschouwd moeten

worden. In beide gevallen is de belangbehartiging voor de leden van de sectie Handel

en Verkoop daarom ook sterk vanuit internationaal perspectief gevoerd. Meest

kenmerkende ontwikkeling was de publicatie van het derde pakket van maatregelen

voor de elektriciteits- en gasmarkt door de Europese Commissie. De gevolgen daarvan

zijn beperkt voor Nederland, maar kunnen grote invloed hebben op de regio. Nieuw

element was de koppeling met Scandinavië via de NorNed-kabel, waardoor de

complexiteit van de situatie vergrootte.

Daarnaast is EnergieNed ook erg actief geweest in de EU-regionale initiatieven van de

toezichthouders. Omdat de regio waar Nederland toe behoort een voorbeeld is voor

andere regio’s in Europa is ook het werk in Eurogas- en Eurelectricverband erg zinvol

gebleken. Belangrijkste leidraad hiervoor was het in 2005 opgestelde position paper

Energiesector bevordert marktwerking. Voor gas is hier het in 2006 gepubliceerde

position paper De Noordwest-Europese en Nederlandse gasmarkt 2012-2015 aan

toegevoegd.

Dit heeft geleid tot het formuleren van diverse standpunten, die in veel gevallen een

internationaal draagvlak hadden. Deze standpunten zijn uitgedragen en leveren een

constructieve bijdrage aan het tot stand komen van een integrerende Europese

(regionale) markt voor elektriciteit en gas. Door op deze manier de standpunten van

marktpartijen in te brengen heeft EnergieNed ook internationaal de status van een

geloofwaardig gesprekspartner verder uitgebouwd.

MIJLPALEN

Ondertekening Memorandum of Understanding marktkoppeling
Het door EnergieNed opgerichte North-West European Market Parties Platform (NWE

MPP) heeft na een jaar in 2007 de status bereikt van een serieuze gesprekspartner voor

overheden, regulators en TSO’s. Dit platform is mede-ondertekenaar geweest van het

Memorandum of Understanding om te komen tot marktkoppeling in de regio België-

Luxemburg-Frankrijk-Duitsland-Nederland. Hierin commiteren de ondertekenaars zich

aan het tot stand brengen van marktkoppeling in de regio in januari 2009.

Opstellen convenant met ENDEX
In 2007 is vanuit de discussies over een code of conduct een convenant met ENDEX

opgesteld, waarin afspraken over handelswijzen en opleiding worden gemaakt. Het

document is door de sectie Handel en Verkoop geaccordeerd en zal in 2008 aan het

bestuur van Ephrin worden voorgelegd.

Gasvisie
De sectie Handel en Verkoop heeft voor het EnergieNed-bestuur een gasvisie opgesteld.

Deze visie heeft geleid tot een verschilanalyse van de bestaande situatie en de

geformuleerde visie. Dit is de basis voor een stuk over mogelijkheden voor oplossingen

en een prioriteitstelling. De visie heeft zijn nut bewezen in de discussies over het

nieuwe beleidskader voor gas dat het ministerie van EZ heeft opgesteld.
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Position paper over regional congestion management
Het NWE MPP heeft dit jaar een discussiestuk over een enkel kantoor voor regional

congestion management opgesteld. Dit is van nut voor de discussie in het pentalateral

energy forum van de Benelux-landen, Duitsland en Frankrijk, waar het een bijdrage

levert aan de discussie over de organisatie van marktkoppeling. De sectie Handel en

Verkoop heeft dit onderwerp mede gevoed. Resultaat van dit stuk is dat de

organisatorische aspecten daadwerkelijk op de agenda van het pentalateral energy

forum zijn gekomen.

HOOFDTHEMA’S

Gashandel
De groothandelsmarkt voor gas had naast de internationale component nog een sterke

nationale component in 2007. De sectie Handel en Verkoop heeft met name inbreng

geleverd op nieuwe codevoorstellen voor regulering van het transporttarief en het

balanceringsregime. Hierbij zijn ideeën van de leden van de sectie in tariefbesluiten

verwerkt, hoewel er ook nog veel zaken overbleven die handelaren graag anders

hadden gezien. Doordat DTe achterloopt op een aantal issues is er minder vooruitgang

geboekt dan gehoopt. Mede ten grondslag hieraan was het uitblijven van een nieuw

beleidskader voor gas dat het ministerie van EZ zou uitbrengen.

De sectie Handel en Verkoop heeft in de eerste helft van 2007 intensief gewerkt aan de

uitwerking van het door het bestuur opgestelde position paper De Noordwest-Europese

en Nederlandse gasmarkt 2012-2015. Dit heeft geleid tot het formuleren van de drie

prioriteiten internationaal transport, kwaliteitsconversie en balancering die in de

gesprekken over het nieuwe beleidskader van het ministerie van EZ en in het Gas

Regional Initiative zijn gebruikt. 

Naar analogie van elektriciteit hebben de overheden van de regio ook een gasplatform

opgericht dat politieke steun moet gaan geven aan het integratieproces. Omdat de

agenda nog niet duidelijk is, is de rol van de marktpartijen nog niet helemaal in te vullen.

Elektriciteitshandel
Elektriciteit werd sterk gedomineerd door de internationale agenda. Het succes van het

in 2006 gevormde NWE MPP is daarbij geprolongeerd. Dit samenwerkingsverband van

branche-organisaties in onze regio is op initiatief van EnergieNed tot stand gekomen en

EnergieNed voert op dit ogenblik het voorzitterschap. Met dit platform is in 2006 een

gezamenlijke lobby opgezet. Dit platform was in 2007 mede-ondertekenaar van de

Memorandum of Understanding om te komen tot marktkoppeling in de regio per

januari 2009. De overeenkomst is verder ondertekend door de overheden,

transportnetbeheerders, toezichthouders en ook de Europese Commissie.

Verkoop
In 2007 is besloten om een aparte permanente werkgroep voor verkoop-issues op te

richten: de business-to-business-groep (B2B-groep). Deze is in het najaar van 2007 van

start gegaan. De groep is met name een platform om onderwerpen die specifiek met

verkoop aan grootzakelijke klanten te maken hebben op te pakken. Eerste onderwerpen

die zijn opgepakt zijn de multisite-problematiek en issues rondom (energie)belasting. 

Gascodes
In de Gashandelgroep is op diverse Codevoorstellen voor nieuwe of gewijzigde

gasvoorwaarden een standpunt bepaald. Dit standpunt is kenbaar gemaakt in het

Gebruikersplatform Elektriciteitsnetten (GEN), in een hoorzitting van de DTe en in de
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zienswijzes aan de DTe. Op vele punten is de reactie van de Gashandelgroep (soms

volledig) overgenomen. Het betreft hier de voorstellen: Dagallocatie; OV-exit

contratering; Omgekeerde kwaliteitsconversie; Afbouw dagmarge; Linepack monitor en

Codewijzigingsvoorstel inzake diverse wijzigingen in de gasvoorwaarden. 

Beroepsprocedure Transportvoorwaarden Gas-LNB balanceringsregime
Namens een groep shippers heeft EnergieNed een beroepsprocedure bij het CBb

gestart omtrent het besluit van DTe dat een groep shippers niet-ontvankelijk is in de

bezwaarprocedure Transportvoorwaarden Gas-LNB balanceringsregime. Op 8 november

2007 is deze beroepszaak behandeld en op 17 januari 2008 heeft CBb geoordeeld dat de

uitspraak van Dte voor de groep shippers terecht was, omdat het belang van de groep

shippers zich in onvoldoende mate onderscheid van anderen. 

Overleg stakeholders
Vanuit de Gashandelgroep worden regelmatig gesprekken gevoerd met DTe, het

ministerie van EZ en GTS en ad hoc met andere stakeholders zoals VEMW, Voeg etc. Dit

om nieuwe beleidsideeën (zoals het vormgeven van een nieuw balanceringsregime

waarbij een onbalansmarkt ontstaat) te toetsen en draagvlak hiervoor te ontwikkelen.
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Sectie Retail

De sectie Retail richt zich op de gemeenschappelijke belangenbehartiging voor de

leveranciers van elektriciteit, gas en warmte aan huishoudelijke en kleinzakelijke klanten. 

Op de agenda van de sectie Retail stond een breed scala aan onderwerpen. Deze

hadden met name betrekking op de nadere uitwerking van de verbetervoorstellen voor

het marktmodel en de metermarkt en de totstandkoming van het Nationaal

Energiebesparingsplan Meer met Minder. 

De sectie vertegenwoordigt ook leveranciers die zich na de liberalisering op de

Nederlandse markt hebben begeven. De activiteiten van de sectie Retail zijn per 

1 oktober 2007 voortgezet als sectie van Ephrin Vereniging van Energieproducenten, 

-handelaren en -retailbedrijven in Nederland. De sectie Retail betreurt het dat vier

bedrijven de nieuw gekozen verenigingsstructuur niet steunen en als gevolg daarvan

hun lidmaatschap van de sectie Retail hebben opgezegd. 

HOOFDTHEMA’S

Nationaal Energiebesparingsplan Meer met Minder
In december 2006 hebben de ministers van VROM en EZ in een brief aan de Tweede

Kamer aangegeven dat een verplichting voor energieleveranciers om energiebesparing

te realiseren bij hun klanten een van de pijlers is voor een succesvol

energiebesparingsbeleid. Energieleveranciers kregen daarbij de mogelijkheid

voorstellen te doen over de wijze waarop zij deze verplichting willen realiseren. De

sector heeft daarop collectief, en in samenwerking met ondermeer het Platform

Energietransitie Gebouwde Omgeving, een intensief traject gestart om een alternatief

voorstel te formuleren. In juni 2007 is de definitieve uitwerking hiervan aan de

ministers gepresenteerd, het Nationaal Energiebesparingsplan Meer met Minder. De

overheid heeft daarop aangegeven de voorgestelde aanpak op te willen nemen in het

kabinetsplan Schoon en Zuinig en de partijen gevraagd het plan nader uit te werken en

afspraken te maken over flankerend overheidsbeleid. Dit heeft geresulteerd in sluiting

van het convenant Meer met Minder tussen betrokken partijen en de overheid; op 

23 januari 2008 is dit convenant ondertekend.

De bijdrage van de energieleveranciers bestaat, naast intensieve communicatie met

klanten over ‘Meer met Minder’, uit een verlaging van de voorschotnota van de

deelnemende klant op basis van de gerealiseerde besparing, een versnelde plaatsing

van een slimme meter - zover mogelijk - met daaraan gekoppeld een maandelijkse

terugmelding van het energieverbruik gedurende minimaal een jaar. Tenslotte ontvangt

de klant een energiebewustwordingspakket. Tevens zal vanuit de leveranciers de

financiering van de uitvoeringsorganisatie in de aanloopfase worden voorgefinancierd,

waarbij de rentelasten voor rekening van de leveranciers zijn. Een specifieke werkgroep

is ingesteld om de proceseisen hiervoor nader uit te werken. 

Optimalisering marktmodel: leveranciersmodel en capaciteitstarief; structuurwijziging
metermarkt
De invoering van het leveranciersmodel en het capaciteitstarief worden gezien als

belangrijke verbetering van het marktmodel. Met de keuze voor het leveranciersmodel

krijgen alle klanten in de kleinverbruikersmarkt op termijn één factuur voor levering en

transport/aansluiting. Om dit proces zo optimaal en kosteneffectief mogelijk te kunnen

uitvoeren, is een capaciteitstarief voor transport/aansluiting en een efficiënte

afwikkeling van de afdracht van BTW van groot belang. Ten behoeve van de introductie

van de slimme meter en de optimalisering van de structuur van de metermarkt is

binnen EnergieNed gewerkt aan het business document Metermarkt en de specificatie

van de slimme meter, de NTA 8130. 
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Over de gewenste wijzigingen in het marktmodel, de structuurwijziging van de

metermarkt, de introductie van intelligente meters en de daarvoor benodigde

(aanpassing van) regelgeving is door de sectie Retail een aparte werkgroep ingesteld:

de Focusgroep Leveranciersaangelegenheden. Vanuit EnergieNed is intensief overleg

gevoerd binnen de sector, via platforms als het Coördinatieteam Transitie Marktmodel

(CTM) en het Operating Committee van B’con (OCB), en met de toezichthouder en de

ministeries van Economische Zaken en Financiën.

Landelijk Informatiesysteem Schulden
Dit maatschappelijk initiatief is bedoeld om problematische schulden door

overkreditering te voorkomen. Dit wordt gerealiseerd doordat de financiële instellingen,

naast de eigen informatie uit het BKR, tevens inzicht geven in betalingsachterstanden

bij o.a. energie en huur. Daartegenover staat dat energieleveranciers en

woningcorporaties inzicht krijgen in de financiële positie van hun klanten, voorafgaand

aan het sluiten van een contract. Hulpverleners als het Leger des Heils, de sociale

diensten en de gemeentelijke kredietbanken hebben een goed totaaloverzicht op basis

waarvan zij de benodigde hulp kunnen vormgeven en zullen de lopende

schuldsaneringstrajecten aan het systeem melden.

Belangrijk bij dit initiatief voor een landelijke schuldenregistratie, bedoeld om

problematische schulden door overkreditering te voorkomen, is de maatschappelijke

context. Het totstandkomen van een dergelijke registratie wordt van groot belang

geacht door zowel de politiek als de betrokken maatschappelijke organisaties.

Inhoudelijk is over de positie van de energieleveranciers in de overeenkomst stevig

onderhandeld.

Werkbezoek Britse energiemarkt
Bij een werkbezoek aan de Britse energiemarkt is met deskundigen van de Britse

toezichthouder, leveranciers en direct betrokken organisaties gesproken over

marktontwikkeling, marktmodel, kwaliteitsborging van administratieve processen, de

rol van leveranciers bij energiebesparing en duurzame energie. Naast leveranciers

namen vertegenwoordigers van DTe en het ministerie van Economische Zaken deel aan

het werkbezoek. Bij de evaluatie is door alle deelnemers aangegeven dat het

werkbezoek als zeer nuttig is ervaren.

Andere thema‘s waar aandacht aan is besteed zijn de opzet voor een meer begrijpelijke

energienota, de gegevensuitwisseling bij switchen en de implementatie van de

Europese Richtlijn Energy Efficiency.
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Balans per 31 december 2007

(na bestemming exploitatiesaldo)                      

(in duizenden euro’s)

ACTIVA 2007 2006

Vaste activa

Materiële vaste activa 5.429 5.250

Financiële vaste activa 24.770 29.594

30.199 34.844

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren 7.894 5.993

Overige vorderingen en overlopende activa 3.302 3.742

11.196 9.735

Liquide middelen 2.079 704

Totaal activa 43.474 45.283

PASSIVA 2007 2006

Eigen vermogen

Kapitaal 19.981 21.602

Reserves 19.113 18.334

39.094 39.936

Voorzieningen 739 1.025

Kortlopende schulden

Rekening – courant B’con 319 105

Crediteuren 1.254 2.071

Overige schulden en overlopende passiva 2.068 2.146

3.641 4.322

Totaal passiva 43.474 45.283

NB: 

Bij de reserves zijn de vergelijkende cijfers 2006 voor vergelijkingsdoeleinden

geherrubriceerd. De reserve sectie Retail is overgebracht naar de overlopende passiva. 
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Rekening van baten en lasten over 2007

(in duizenden euro’s)

Rekening Begroting Rekening

2007 2007 2006

Baten

Contributies 7.273 7.227 7.003

Resultaat dienstverleningspakket 452 291 469

7.725 7.518 7.472

Lasten

Bureaukosten
Personeelskosten 3.570 3.476 3.819

Algemene kosten 1.095 1.122 1.009

4.665 4.598 4.828

Kosten activiteitenpakket
Federatie 171 235 245

Sectie Netbeheerders 1.402 1.822 1.523

Sectie Retail 51 51 48

Sectie Handel en Verkoop 56 56 20

Sectie Productie 68 68 50

Ketenbrede activiteiten 688 688 674

2.436 2.920 2.560

Kosten ten laste van de bestemmings -

reserves 1.709 785 3.279  

Totale lasten 8.810 8.303 10.667

Exploitatieresultaat -1.085 -785 -3.195

Restitutie contributie -420 - -239

Dotatie aan de voorzieningen -92 - -580

Bijzondere baten 590 - -

Saldo financiële baten en lasten 165 - 2.313

Nadelig saldo -842 -785 -1.701

Het nadelig saldo bedraagt Euro 842.000. Hiervan wordt Euro 1.544.000 onttrokken aan

de reserves en het resterend saldo van Euro 702.000 wordt ten gunste van het Kapitaal

gebracht.

Toevoeging/Onttrekking aan de reserves -1.544 -785 -966

Ten laste/gunste van het Kapitaal 702 - -735

Nadelig saldo -842 -785 -1.701
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Kasstroomoverzicht over 2007

(in duizenden euro’s)

2007 2006

Kasstroom uit operationele activiteiten

Voor- nadelig saldo 702 -735

Afschrijvingen 83 105

785 -630

Aanpassingen voor

Vorderingen -1.461 -3.597

Kortlopende schulden -681 -404

Voorzieningen -286 -324

-2.428 -4.325

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Materiële vaste activa -261 -116

Financiële vaste activa 4.824 3.520

4.563 3.404

Kapitaalmutaties -1.545 -966

Mutaties liquide middelen 1.375 -2.517
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Algemene toelichting

Alle in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn in duizenden euro’s.

De vereniging EnergieNed, Federatie van Energiebedrijven in Nederland heeft, conform

artikel 2, lid 1 van de statuten, ten doel het behartigen van ketenbrede en

gemeenschappelijke strategische belangen van ondernemingen die in hoofdzaak actief

zijn in één of meer schakels van de energieketen aan de aanbodzijde van de

Nederlandse energiemarkt. De vereniging is opgericht op 19 december 1991. De laatste

statutenwijziging vond plaats per 1 oktober 2007, gelijktijdig met de oprichting van de

twee nieuwe verenigingen Enbin en Ephrin.

Leden van de federatie kunnen, conform artikel 3.1 van de statuten zoals die sinds 1

oktober 2007 gelden slechts zijn, de leden van Enbin en Ephrin. Dit betreft alle leden,

die reeds voor 1 oktober 2007 lid waren van de Federatie. De leden van Enbin hebben

hun toetreding per 1 oktober 2007 tot EnergieNed opgeschort. Door middel van een

praktische afspraak is echter ook voor het vierde kwartaal 2007 verzekerd dat de

volgens de begroting 2007 geplande werkzaamheden voor de netbeheerders door het

bureau van EnergieNed konden worden uitgevoerd. De kosten daarvan zijn gedekt door

de in de begroting vastgestelde contributie 2007.

De leden betalen in 2007 contributie voor het lidmaatschap van de federatie en voor het

lidmaatschap van de sectie(s). Aspirant-leden betalen gedurende een jaar geen

contributie voor de federatie, maar wel voor de sectie waarbij het bedrijf zich wil

aansluiten.

Met ingang van 1 oktober 2007 is het bureau van EnergieNed werkzaam voor de nieuw

opgerichte verenigingen Enbin en Ephrin en faciliteert tevens een aantal ketenbrede en

gemeenschappelijke strategische activiteiten. 

Activiteitenpakket
Het activiteitenpakket wordt gefinancieerd uit de begrote contributie van de leden. Bij

de vaststelling van de begroting 2007 is vastgelegd dat indien de werkelijke out of

pocket kosten uit het activiteitenpakket achterblijven bij de begroting, deze zullen

worden terugbetaald aan de leden. De restitutie in 2007 bedraagt Euro 420.000.

Dienstverleningspakket
EnergieNed biedt naast activiteiten die in de contributie zijn opgenomen ook een

dienstverleningspakket aan voor een specifieke groep leden of aan derden.

Kosten ten laste van de bestemmingsreserves
Door het bestuur is een aantal projecten aangewezen dat niet uit de contributie en het

dienstverleningspakket wordt gefinancierd. De kosten daarvan worden ten laste van de

bestemmingsreserves gebracht.

Kapitaal
Het Kapitaal van de vereniging heeft de functie van weerstandsvermogen om in geval

van beëindiging van de vereniging aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen.

Het weerstandsvermogen is opgebouwd uit de volgende onderdelen; éénmaal de

jaarbegroting, langjarige verplichtingen, wachtgeldverplichtingen aan het personeel en

vereffeningkosten.
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Nadelig saldo 2007
Het nadelig saldo over het jaar 2007 bedraagt Euro 842.000, tegenover een begroot

nadelig saldo van Euro 785.000. Dit nadelige saldo is onder meer het gevolg van hogere

kosten bij projecten ten laste van de bestemmingsreserves, omdat het bestuur in 2007

vier nieuwe projecten heeft opgestart die ten laste van deze reserve zijn gebracht. Het

resultaat wordt positief beïnvloed door een bijzondere bate van Euro 590.000, omdat het

werkkapitaal voor de organisatie van het IGU World Gas Conference is terugbetaald.

Het batig saldo uit bureauactiviteiten, inclusief de bijzondere bate, bedraagt EUR

702.000 en wordt ten gunste van het Kapitaal gebracht. Het nadelig saldo is ten laste

van het Eigen vermogen gebracht en als volgt te specificeren. 

Verdeling saldo

(in duizenden euro’s): 

- Reserves:

rentedotaties Euro 165    

onttrekkingen aan de reserves Euro - 1.709

Euro - 1.544

- Kapitaal:

voordelig resultaat Euro 702

Nadelig saldo    Euro -    842

Saldo financiële baten en lasten
De opbrengsten uit belegd vermogen worden nadat het Kapitaal is gecorrigeerd voor

inflatie, naar rato toegevoegd aan de Vrije reserve en EGA Energie reserve.
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Terrein en gebouw
Het terrein en gebouw zijn gewaardeerd tegen de getaxeerde waarde bij verkoop per 30

juni 1999 verminderd met de afschrijvingen. De materiële vaste activa worden in dertig

jaar afgeschreven, waarbij rekening wordt gehouden met een restwaarde. 

Meubilair
Het meubilair is per 30 juni 1999 ten laste van het kapitaal tot nihil afgewaardeerd.

Voorheen werd het meubilair gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde verminderd

met de hierop gebaseerde afschrijvingen. 

Apparatuur
De apparatuur wordt gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met lineaire

afschrijvingen op basis van de economische levensduur van 3 jaar. Als apparatuur

worden aangemerkt aanschaffingen groter dan Euro 2.000.

De afschrijvingen worden bepaald vanaf het (gemiddeld) moment van ingebruikneming.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

De deelnemingen, vorderingen op lange termijn en leningen aan personeel worden

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs; de beleggingen tegen beurswaarde. Op de

vorderingen wordt indien noodzakelijk een voorziening voor oninbaarheid getroffen.

Debiteuren
Debiteuren worden nominaal gewaardeerd eventueel onder aftrek van een voorziening

voor oninbaarheid.

VOORZIENINGEN

Verplichtingen personeel
De voorziening heeft betrekking op de kosten en uitkeringen na de actieve periode van

de werknemers. De verplichtingen bestaan uit aanvullende pensioenen,

tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering, wachtgelden en de

jubileumverplichting. De in eigen beheer gehouden aanvullende pensioenen zijn

actuarieel berekend.

Groot onderhoud kantoorgebouw.
De kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste van deze voorziening

gebracht. Deze voorziening is nominaal berekend. Aan deze voorziening wordt niet

meer gedoteerd.

De rente voor de berekening van de contante waarde van de voorzieningen bedraagt 4%.

PENSIOENEN

De pensioentoezeggingen zijn ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk

Pensioenfonds (ABP). De pensioenpremies worden als periodekosten verantwoord.
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OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA

Alle overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

VREEMDE VALUTA

Vorderingen en schulden in vreemde valuta worden op balansdatum omgerekend

tegen de slotkoers. Transacties in vreemde valuta worden tegen de transactiekoers

omgerekend. Eventuele koersverschillen worden ten gunste c.q. ten laste van de

resultatenrekening gebracht.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Alle posten in de rekening van baten en lasten worden opgenomen voor de aan het

verslagjaar toe te rekenen bedragen.                                                  
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Toelichting op de balans per 31 december 2007

MATERIËLE VASTE ACTIVA Gebouw Overige Totaal

en terrein

Aanschafwaarde 5.410 620 6.030

Cumulatieve afschrijvingen -216 -564 -780

Boekwaarde per 1 januari 2007 5.194 56 5.250

Mutaties in de boekwaarde:

 - Investeringen 255 7 262

 - Afschrijvingen -48 -35 -83

Aanschafwaarde 5.665 627 6.292

Cumulatieve afschrijvingen -264 -599 -863

Boekwaarde per 31 december 2007 5.401 28 5.429

Het terrein heeft een oppervlakte van circa 1 ha.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA 2007 2006

Vorderingen op lange termijn - 402

Beleggingen 24.770 29.192

24.770 29.594

De vorderingen op lange termijn betreffen een annuïteitenlening aan Kiwa/Gastec die in

2007 volledig is afgelost.

De zekerheid die aan de ING Bank is gesteld in verband met de garantiestelling ten

behoeve van het Energiebesparingsfonds bedraagt Euro 2,3 mln. en maakt deel uit van

de beleggingen. 

VORDERINGEN 2007 2006

Debiteuren 7.894 5.993

Vooruitbetaalde kosten Verbruiksprofielen 1.801 2.741

Overige 1.501 1.001

11.196 9.735

Alle vorderingen en overlopende passiva hebben een resterende looptijd van minder

dan één jaar. 

Verbruiksprofielen
EnergieNed voert het projectmanagement van de invoering en onderhoud

verbruiksprofielen. Het betreft kosten voor het plaatsen en operationeel houden van

meetinrichtingen over een periode van ten minste 5 jaar. De kosten worden gedragen

door programmaverantwoordelijken voor elektriciteitslevering en shippers voor

gaslevering. In 2007 is gestart met de afrekening van de kosten uit de periode 2002-

2006.
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LIQUIDE MIDDELEN

De liquide middelen worden gevormd door korte termijn deposito’s, kas- en banksaldi

en zijn vrij ter beschikking.

EIGEN VERMOGEN

De samenstelling van het eigen vermogen is als volgt: 2007 2006

Kapitaal 19.981 21.602

Vrije reserve 7.689 5.911

EGA Energie reserve 11.424 11.820

Reserve organisatie IGU World Gas Conference - 454

Reserve Milieu Actie Plan - 149

39.094 39.936

Het verloop van het eigen Kapitaal Vrije Reserve Overige Totaal

vermogen is als volgt: reserve EGA reserves

Energie

Stand per 1 januari 21.602 5.911 11.820 603 39.936

Kosten - -1.060 -500 -149 -1.709

Overboekingen -2.323 2.777 - -454 -

Rentetoevoegingen - 61 104 - 165

Saldo boekjaar 702 - - - 702

Stand per 31 december 19.981 7.689 11.424 - 39.094

Kapitaal
Het Kapitaal van de vereniging heeft de functie van weerstandsvermogen om in geval

van beëindiging van de vereniging aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen.

Het weerstandsvermogen is per ultimo 2007, inclusief de inflatiecorrectie van 1,1%,

verlaagd tot Euro 19,9 mln. Deze verlaging is overgebracht naar de Vrije reserve.

Vrije reserve
Door het bestuur is een aantal projecten aangewezen die vanuit deze reserve worden

bekostigd. 

EGA Energie reserve
Per 1 juli 2001 zijn EnergieNed en EGA Energie gefuseerd. Hierbij is onder andere

bepaald dat:

1. EnergieNed de vrijvallende gelden mag benutten ter dekking van de kosten van de

sectie Retail, de sectie Netbeheerders en de sectie Infrabedrijven

2. EnergieNed de vrijvallende gelden met voorrang kan toewijzen aan leden van

EnergieNed die in 2001 of daarna verplichtingen aan EGA Energie in multi-cliënt

verband hebben overgenomen, e.e.a. naar rato van de kosten van de overgenomen

verplichtingen.
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Energiebesparingsfonds
In 1997 zijn Regionale Energiebesparingsfondsen (REF) opgericht om bepaalde

energiebesparende investeringen door zakelijke gebruikers door middel van het

verstrekken van geldleningen te stimuleren. 

De maximale kredietfaciliteit bedraagt Euro 68.067.032. Met de ING-Bank is een

overeenkomst gesloten om de fondsen te financieren over de periode 1 mei 1997 – 31

december 2000. Als zekerheid voor de kredietverlening is een garantie afgegeven van

Euro 9.075.604. Wanneer de debiteuren de aflossingsverplichting niet nakomen zal de

garantie worden aangesproken. De garantie wordt vanaf 2003 afgebouwd, omdat de

kredieten worden afgelost. De garantiestelling is op 18 maart 2004 door de ING Bank

vastgesteld op de minimale waarde van Euro 2.268.907. In februari 2008 komt de

garantiestelling te vervallen. De garantiestelling van het energiebesparingsfonds maakt

deel uit van de EGA Energie reserve.

Reserve organisatie IGU World Gas Conference 
EnergieNed, KVGN en Gasunie hebben een stichting opgericht voor de voorbereiding

en organisatie van de IGU World Gas Conference in 2006. EnergieNed en Gasunie

hebben ieder Euro 453.780 gestort als werkkapitaal. De organiserende stichting heeft

gemeld dat de garantiestelling niet is aangesproken en heeft het gestorte werkkapitaal

inclusief rente terugbetaald. 

Reserve Milieu Actie Plan
De kosten van het Milieu Actie Plan waren gerelateerd aan het MAP-aandeel van de

contributie. Door het achterblijven van de kosten op de begroting is een reserve

gevormd. Kosten die nog een relatie hebben met het MAP worden ten laste van deze

reserve gebracht. In 2007 is deze reserve in zijn geheel aangewend.

VOORZIENINGEN

Het verloop van de Personeel Onderhoud Totaal

voorzieningen is als volgt: Gebouw

Stand per 1 januari 958 67 1.025

Dotaties en herberekeningen 92 - 92

Rentedotatie 29 - 29

Uitkeringen -383 -24 -407

Stand per 31 december  696 43 739

Van de voorzieningen kan Euro 300.000 als kortlopend worden beschouwd.

KORTLOPENDE SCHULDEN 2007 2006

Rekening - courant B’con 319 105

Crediteuren 1.254 2.071

Restitutie contributie 420 658

Pensioenpremies 55 50

Belastingen en loonheffingen 467 516

Overige kortlopende verplichtingen 1.126 922

3.641 4.322
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B’con is een initiatief van de energiebedrijven en wordt gefaciliteerd door EnergieNed.

De missie van B’con is het structureel borgen van de kwaliteit van de uitwisseling van

administratieve informatie in de energiesector middels zelfregulering en met inzet van

monitoring, signalering en coördinatie. De tijdelijke overschotten van B’con worden op

basis van een rekening - courant verhouding bij EnergieNed ondergebracht. In 2008

wordt de rekening-courant verhouding afgewikkeld.
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Toelichting op de rekening van baten en lasten

CONTRIBUTIES Rekening Begroting Rekening

2007 2007 2006

Federatie 598 595 533

Sectie Netbeheerders 3.566 3.566 3.428

Sectie Retail 930 887 931

Sectie Handel en Verkoop 1.043 1.043 959

Sectie Productie 1.136 1.136 1.152

7.273 7.227 7.003

De contributies zijn gebaseerd op de door de leden goedgekeurde begroting. In 2007 is

Stadsverwarming Purmerend lid geworden van de EnergieNed, sectie Retail. Twee

bedrijven zijn aspirant lid geworden van de sectie Retail.

RESULTAAT DIENSTVERLENINGSPAKKET Rekening Begroting Rekening

2007 2007 2006

Platform meetbedrijven 49 90 196

Federatie 43 48 43

Sectie Netbeheerders 278 114 147

Sectie Retail 82 39 83

452 291 469

Naast de hoofdproducten van de federatie EnergieNed en haar secties levert het bureau

van EnergieNed diensten aan haar leden en derden. De kosten en bestede uren voor

o.a. projectmanagement worden in rekening gebracht aan de bedrijven die hiervan

gebruik maken.

PERSONEELSKOSTEN Rekening Begroting Rekening

2007 2007 2006

Salarissen 2.712 2.926 2.783

Sociale lasten 220 190 232

Pensioenlasten 379 405 380

Overige personeelslasten 273 280 320

3.584 3.801 3.715

Personeel van derden 401 100 524

Detacheringovereenkomsten -415 -425 -420

3.570 3.476 3.819

De werkzaamheden van het bureau van de vereniging zijn in 2007 uitgevoerd met de

inzet van 36,6 fte (in 2006: 37,0 fte ), waarvan 3,5 fte is gedetacheerd bij B’con. 
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Kosten Voorzitter en leden DirectieTeam

Om inzicht te geven in de kosten van de voorzitter en de leden van het DirectieTeam

zijn deze in onderstaande tabel opgenomen. 

naam functie fte vast variabel pensioen Totaal

inkomen inkomen kosten

J.G.M. Alders Voorzitter 0,6 53 - 7 60

(vanaf 15 sept 2007)

mr. R.J.A. de Lange *) Voorzitter 0,6 262 26 - 288

(tot 21 sept 2007)

F.R.M. Munnichs Algemeen Directeur 1,0 138 18 21 177

mr. Sj.S. Bakker Directeur Jur. Zaken 1,0 114 12 15 141

ir.drs. J.J. Damsté Directeur 1,0 116 18 16 150

Netbelangen

mr. E.W.O. van Vliet Directeur 0,9 106 16 15 137

Marktbelangen

789 90 74 953

*) De kosten van mr. R.J.A. de Lange, via Bureau Boer & Croon Executive Managers,

zijn opgenomen onder de kosten van Personeel van derden.

KOSTEN ACTIVITEITENPAKKET Rekening Begroting Restitutie

2007 2007 contributie

Federatie 171 235 -

Sectie Netbeheerders 1.402 1.822 420

Sectie Retail 51 51 -

Sectie Handel en Verkoop 56 56 -

Sectie Productie 68 68 -

Ketenbrede activiteiten 688 688 -

2.436 2.920 420

Bij de vaststelling van de begroting 2007 is vastgelegd dat indien de werkelijke out of

pocket kosten uit het activiteitenpakket achterblijven bij de begroting, deze zullen

worden terugbetaald aan de leden. In verband met de nieuwe organisatiestructuur die

in 2008 is ingegaan, waarbij de federatiecontributie is komen te vervallen, wordt alleen

de contributie van de sectie Netbeheerders gerestitueerd.
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Aan: EnergieNed, te Arnhem

Accountantsverklaring

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2007 van de vereniging EnergieNed,

Federatie van Energiebedrijven in Nederland te Arnhem bestaande uit de balans per 31

december 2007 en de winst- en verliesrekening over 2007 met de toelichting gecontroleerd. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van

het jaarverslag. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in

stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw

weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen

van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van

aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die

onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van

onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht.

Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen

en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate

van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang

bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie

over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren

werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant,

waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang

als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het

voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat

relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken

van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar

die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne

beheersingssysteem van de Vereniging. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie

van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en

van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de Vereniging heeft gemaakt,

alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is

als basis voor ons oordeel. 

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening met inachtneming van de gehanteerde grondslagen

en de in de jaarrekening opgenomen toelichtingen een getrouw beeld geeft van de grootte en

de samenstelling van het vermogen op 31 december 2007 en van het resultaat over het

boekjaar 2007.

Verklaring betreffende jaarverslag

Tevens zijn wij nagegaan dat het jaarverslag voorzover wij dat kunnen beoordelen

verenigbaar is met de jaarrekening.

Arnhem, 22 mei 2008

KPMG ACCOUNTANTS N.V.

E.T.M. Slutter RA
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Leden federatie en secties 

Tot 1 oktober 2007 bundelde de federatie EnergieNed de ondernemingen aan de

aanbodkant van de energiemarkt. Het betrof bedrijven die zich op enigerlei wijze in

hoofdzaak met energie bezig houden op de Nederlandse energiemarkt. De federatie

kende tot 1 oktober 2007 vijf secties, te weten de sectie Netbeheerders, de sectie

Infrabedrijven, de sectie Retail, de sectie Handel en Verkoop en de sectie Productie. 

Per 1 oktober 2007 zijn de sectie Netbeheerders en de sectie Infrabedrijven opgeheven

en hebben de netbeheerders de vereniging Enbin opgericht. Per 1 oktober is tevens de

vereniging Ephrin opgericht en zijn de sectie Retail, de sectie Handel en Verkoop en de

sectie Productie onderdeel geworden van de vereniging Ephrin. In deze secties zijn de

productie-, handel- en retail-activiteiten van de energiebedrijven verenigd. 

Leden federatie EnergieNed per 30 september 2007

APX B.V. Amsterdam

BP Energy Marketing B.V. Den Haag

COGAS ENERGIE Almelo

DELTA N.V. Middelburg

DONG Energy Markets BV Schagen 

Dong Energy Sales B.V. Den Bosch

Electrabel Nederland n.v.1 Zwolle

Elsta B.V. & Co., C.V. Hoek

ENECO Energie Rotterdam

E.ON Benelux Holding b.v.1 Rotterdam

E.ON D-Gas b.v. Den Haag

N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland Borssele

Essent N.V. Arnhem

GasTerra B.V. Groningen

Gaz de France Zoetermeer

Greenchoice Rotterdam

Intergas Energie B.V. Oosterhout

N.V. Nederlandse Gasunie Groningen 

NRE Group N.V. Eindhoven

n.v. Nuon Amsterdam

ObN-NetH Group B.V. Hoofddorp

ObN-NetH Group B.V. Helmond

Oxxio Nederland bv 1 Hilversum

N.V. RENDO Holding Hoogeveen

WAMOB N.V. Helmond

RWE Energy Nederland N.V.1 Hoofddorp 

Statkraft Markets B.V. Amstelveen 

TenneT TSO bv Arnhem

Westland Energiegroep Poeldijk

Stadsverwarming Purmerend Purmerend

Aspirant-leden

De Nederlandse EnergieMaatschappij B.V.

StatoilHydro  

1 het bedrijf heeft per 31 december 2007 het lidmaatschap opgezegd
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Leden vereniging Enbin per 1 januari 2008

N.V. Continuon Netbeheer

DELTA Netwerkbedrijf B.V.

ENECO NetBeheer B.V.

Essent Netwerk BV

Intergas Energie B.V.

Gas Transport Services B.V.

NRE Netwerk B.V.

Netbeheerder Centraal Overijssel B.V.

B.V. Netbeheer Haarlemmermeer

Obragas Net B.V.

RENDO Netbeheer B.V.

TenneT TSO bv

Westland Energie Infrastructuur B.V.

Leden sectie Retail van Ephrin per 1 januari 2008

DELTA Comfort B.V.

De Nederlandse Energie Maatschappij B.V.

Dong Energy Sales B.V.

ENECO Energie Retail B.V.

Essent Retail Bedrijven B.V.

Energiedirect B.V.

Greenchoice

Nuon Retail b.v.

Stadsverwarming Purmerend B.V.

WAMOB N.V.

Leden sectie Handel en Verkoop van Ephrin per 1 januari 2008

APX B.V.

BP Energy Marketing B.V.

DELTA Energy B.V.

DONG Energy Markets BV 

ENECO Energy Trade B.V.

E.ON D-Gas b.v.

Essent Energy Trading B.V.

GasTerra B.V.

Gaz de France

n.v. Nuon Energy Sourcing

Statkraft Markets B.V.

StatoilHydro

Leden sectie Productie van Ephrin per 1 januari 2008

DELTA Energy B.V.

ENECO Energie 

Elsta B.V. & Co., C.V.

N.V. EPZ

Essent Business Unit Productie

n.v. Nuon Energy Sourcing

Westland Energie Services B.V.
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Federatie van Energie bedrijven in Nederland

Utrechtseweg 310

6812 AR Arnhem

Postbus 9042

6800 GD Arnhem

Telefoon 026 - 356 94 44

Fax 026 - 446 01 46

E-mail ened@energiened.nl 

Internet www.energiened.nl

Deze uitgave is te bestellen op de website van EnergieNed. 

Bestelcode: 319348
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