ONTWERPBESLUIT houdende wijziging van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998,
het Besluit leveringszekerheid Gaswet, het Besluit vergunning levering elektriciteit aan
kleinverbruikers en het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers in verband met het
versterken van de positie van leveranciers bij restverdeling

Besluit van ……….houdende wijziging van het Besluit leveringszekerheid
Elektriciteitswet 1998, het Besluit leveringszekerheid Gaswet, het Besluit
vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en het Besluit
vergunning levering gas aan kleinverbruikers in verband met het versterken
van de positie van leveranciers bij restverdeling

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz..
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van
………, nr. WJZ……..;
Gelet op de artikelen 16, achtste en negende lid, 95d, tweede lid, en 95f,
tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 10a, vierde en vijfde lid, 45, tweede lid,
en 47, tweede lid, van de Gaswet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van …………nr.
W……….);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken en
Klimaat van ………., nr. WJZ………;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
Het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 wordt als volgt gewijzigd:
A
Onder vervanging van de punt aan het slot van artikel 1, onderdeel c, door een
puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
d. beschikking: een beschikking tot intrekking van een leveringsvergunning.
B
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het vierde lid komt de eerste volzin te luiden:
4. Een beschikking treedt ten hoogste twintig werkdagen na de dag, waarop
die beschikking is genomen, in werking.
2. Het vijfde lid komt te luiden:
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5. Tot tien werkdagen na het tijdstip waarop een beschikking is genomen, of
indien dat korter is, tot het tijdstip waarop een beschikking in werking is getreden, is
ingetrokken of tot het tijdstip waarop Onze Minister besluit het zesde lid toe te passen:
a. zijn de kleinverbruikers van de betrokken vergunninghouder niet bevoegd
hun verbintenis op te schorten, en voert een netbeheerder geen leverancierswisseling
op verzoek van die kleinverbruikers uit;
b. draagt de vergunninghouder dan wel de bewindvoerder en
vergunninghouder tezamen, onderscheidenlijk de curator het bestand aan
kleinverbruikers, dat in ieder geval de gegevens, bedoeld in artikel 3, tweede lid,
onderdeel b, van het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers
omvat, zo spoedig mogelijk over aan één of meer andere vergunninghouders, die de
levering van elektriciteit aan de betrokken kleinverbruikers voortzetten;
c. staat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet op verzoek van
de vergunninghouder dan wel de bewindvoerder en de vergunninghouder tezamen
onderscheidenlijk de curator garant voor de betaling van de inkoop van elektriciteit ten
behoeve van de toelevering van elektriciteit aan kleinverbruikers in die periode indien
de vergunninghouder dan wel de bewindvoerder en de vergunninghouder tezamen
onderscheidenlijk de curator bij het verzoek aantoont dat de bestaande kredietruimte
onvoldoende is om te waarborgen dat gedurende de in de aanhef bedoelde periode de
levering van elektriciteit kan worden voortgezet.
3. Het zesde lid komt te luiden:
6. Indien op de elfde werkdag na het tijdstip waarop een beschikking is
genomen deze beschikking niet inwerking is getreden of is ingetrokken, of indien dat
korter is, het tijdstip waarop Onze Minister besluit dit lid toe te passen:
a. draagt de vergunninghouder dan wel de bewindvoerder en vergunninghouder
tezamen, onderscheidenlijk de curator op de in de aanhef bedoelde dag het bestand
aan kleinverbruikers, dat de in ieder geval de gegevens, bedoeld in artikel 3, tweede
lid, onderdeel b, van het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers
omvat, over aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;
b. verdeelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gedurende de
periode tussen de in de aanhef bedoelde dag en het tijdstip van inwerkingtreding van
de beschikking de kleinverbruikers over de andere vergunninghouders, waarbij hij de
gegevens, bedoeld in onderdeel a, van de betreffende kleinverbruikers overdraagt aan
de betrokken vergunninghouders en geeft daartoe aanwijzingen aan de netbeheerders.
De aldus aangewezen vergunninghouder zet onder zijn voorwaarden de levering van
elektriciteit aan de aan hem toegewezen kleinverbruikers vanaf de datum van
toedeling voort. De verdeling geschiedt naar evenredigheid van het totale aantal
kleinverbruikers dat de andere vergunninghouders reeds beleveren, tenzij Onze
Minister tot een andere wijze van verdeling besluit. De kleinverbruikers van de
betrokken vergunninghouder zijn tot de datum van toedeling aan de aangewezen
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leverancier niet bevoegd hun verbintenis op te schorten, en een netbeheerder voert
geen leverancierswisseling op verzoek van die kleinverbruikers uit;
c. staat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, voor zover dat
redelijkerwijs noodzakelijk is om te waarborgen dat gedurende de periode tussen de in
aanhef bedoelde dag en het tijdstip van inwerkingtreding van de beschikking de
levering van elektriciteit kan worden voortgezet, op verzoek van de vergunninghouder
dan wel de bewindvoerder en de vergunninghouder tezamen onderscheidenlijk de
curator garant voor de toelevering van elektriciteit ten behoeve van kleinverbruikers
die in die periode nog een overeenkomst met de betrokken vergunninghouder hebben
indien de vergunninghouder dan wel de bewindvoerder en de vergunninghouder
tezamen onderscheidenlijk de curator bij het verzoek aantoont dat de bestaande
kredietruimte onvoldoende is om te waarborgen dat gedurende deze periode de
levering van elektriciteit kan worden voortgezet;
d. staat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, voor zover dat
redelijkerwijs noodzakelijk is om te waarborgen dat gedurende de periode tussen de in
de aanhef bedoelde dag en het tijdstip van inwerkingtreding van de beschikking en in
de daaropvolgende twee maanden de levering van elektriciteit kan worden voortgezet,
op verzoek van een vergunninghouder aan wie op grond van onderdeel b
kleinverbruikers zijn toegedeeld garant voor de betaling van de inkoop van elektriciteit
ten behoeve van de toelevering van elektriciteit aan de toebedeelde kleinverbruikers in
die periode indien de vergunninghouder bij het verzoek aantoont dat de bestaande
kredietruimte onvoldoende is om te waarborgen dat gedurende in deze periode en in
de daaropvolgende twee maanden de levering van elektriciteit aan de toegedeelde
kleinverbruikers kan worden voortgezet.
4. In het zevende lid wordt “vijfde lid, onderdeel c” vervangen door: vijfde lid,
onderdeel c, en zesde lid, onderdeel c.
Artikel II
Artikel 3 van het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers wordt
als volgt gewijzigd:
1. Aan het eerste lid, onderdeel b, wordt een zinsnede toegevoegd, luidende:
waarin op ordentelijke wijze per kleinverbruiker waarmee een leveringsovereenkomst
is gesloten in ieder geval de volgende gegevens zijn opgenomen:
1o. naam, adres, woonplaats en indien beschikbaar, telefoonnummer en emailadres van de kleinverbruiker;
2o. factuuradres en bankrekeningnummer van de kleinverbruiker en indien
beschikbaar het mandaat voor automatische afschrijving;
3o. hoogte en betalingsfrequentie van het voorschotbedrag;
4o. indien van toepassing, dat sprake is van teruglevering van elektriciteit;
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5o. EAN-code van de aansluiting;
6o. naam van de betreffende netbeheerder,.
2. Na het tweede lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. De gegevens, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, zijn op ordentelijke wijze in
de administratie opgenomen indien deze gegevens in het kader van de toepassing van
artikel 2, zesde lid, onderdeel b, het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998
in een machineleesbaar en interoperabel formaat uitwisselbaar zijn met andere
vergunninghouders.
Artikel III
Het Besluit leveringszekerheid Gaswet wordt als volgt gewijzigd:
A
Onder vervanging van de punt aan het slot van artikel 1, onderdeel f, door een
puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
g. beschikking: een beschikking tot intrekking van een leveringsvergunning.
B
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het vierde lid komt de eerste volzin te luiden:
4. Een beschikking treedt ten hoogste twintig werkdagen na de dag, waarop
die beschikking is genomen, in werking.
2. Het vijfde lid komt te luiden:
5. Tot tien werkdagen na het tijdstip waarop een beschikking is genomen, of
indien dat korter is, tot het tijdstip waarop een beschikking in werking is getreden, is
ingetrokken of tot het tijdstip waarop Onze Minister besluit het zesde lid toe te passen:
a. zijn de kleinverbruikers van de betrokken vergunninghouder niet bevoegd
hun verbintenis op te schorten, en voert een netbeheerder geen leverancierswisseling
op verzoek van die kleinverbruikers uit;
b. draagt de vergunninghouder dan wel de bewindvoerder en
vergunninghouder tezamen, onderscheidenlijk de curator het bestand aan
kleinverbruikers, dat in ieder geval de gegevens, bedoeld in artikel 3, tweede lid,
onderdeel b, van het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers omvat, zo
spoedig mogelijk over aan één of meer andere vergunninghouders, die de levering van
gas aan de betrokken kleinverbruikers voortzetten;
c. staat de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, voor zover dat
redelijkerwijs noodzakelijk is om te waarborgen dat gedurende de in de aanhef
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bedoelde periode de levering van gas kan worden voortgezet, op verzoek van de
vergunninghouder dan wel de bewindvoerder en de vergunninghouder tezamen
onderscheidenlijk de curator garant voor de betaling van de inkoop van gas ten
behoeve van de toelevering van gas aan kleinverbruikers in die periode.
3. Het zesde lid komt te luiden:
6. Indien op de elfde werkdag na het tijdstip waarop een beschikking is
genomen deze beschikking niet inwerking is getreden of is ingetrokken, of indien dat
korter is, het tijdstip waarop Onze Minister besluit dit lid toe te passen:
a. draagt de vergunninghouder dan wel de bewindvoerder en vergunninghouder
tezamen, onderscheidenlijk de curator op de in de aanhef bedoelde dag het bestand
aan kleinverbruikers, dat de in ieder geval gegevens, bedoeld in artikel 3, tweede lid,
onderdeel b, van het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers omvat, over
aan de netbeheerder van het landelijk gastransportnet;
b. verdeelt de netbeheerder van het landelijk gastransportnet gedurende de
periode tussen de in de aanhef bedoelde dag en het tijdstip van inwerkingtreding van
de beschikking de kleinverbruikers over de andere vergunninghouders, waarbij hij de
gegevens, bedoeld in onderdeel a, van de betreffende kleinverbruikers overdraagt aan
de betrokken vergunninghouders en geeft daartoe aanwijzingen aan de netbeheerders.
De aldus aangewezen vergunninghouder zet onder zijn voorwaarden de levering van
gas aan de aan hem toegewezen kleinverbruikers vanaf de datum van toedeling voort.
De verdeling geschiedt naar evenredigheid van het totale aantal kleinverbruikers dat
de andere vergunninghouders reeds beleveren, tenzij Onze Minister tot een andere
wijze van verdeling besluit. De kleinverbruikers van de betrokken vergunninghouder
zijn tot de datum van toedeling aan de aangewezen leverancier niet bevoegd hun
verbintenis op te schorten, en een netbeheerder voert geen leverancierswisseling op
verzoek van die kleinverbruikers uit;
c. staat de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, voor zover dat
redelijkerwijs noodzakelijk is om te waarborgen dat gedurende de periode tussen de in
de aanhef bedoelde dag en het tijdstip van inwerkingtreding van de beschikking de
levering van gas kan worden voortgezet, op verzoek van de vergunninghouder dan wel
de bewindvoerder en de vergunninghouder tezamen onderscheidenlijk de curator
garant voor de toelevering van gas ten behoeve van kleinverbruikers die in deze
periode nog een overeenkomst met de betrokken vergunninghouder hebben indien de
vergunninghouder dan wel de bewindvoerder en de vergunninghouder tezamen
onderscheidenlijk de curator bij het verzoek aantoont dat de bestaande kredietruimte
onvoldoende is om te waarborgen dat gedurende deze periode de levering van gas kan
worden voortgezet;
d. staat de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, voor zover dat
redelijkerwijs noodzakelijk is om te waarborgen dat gedurende de periode tussen de in
de aanhef bedoelde dag en het tijdstip van inwerkingtreding van de beschikking en in
de daaropvolgende twee maanden de levering van gas kan worden voortgezet, op

5

ONTWERPBESLUIT houdende wijziging van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998,
het Besluit leveringszekerheid Gaswet, het Besluit vergunning levering elektriciteit aan
kleinverbruikers en het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers in verband met het
versterken van de positie van leveranciers bij restverdeling

verzoek van een vergunninghouder aan wie op grond van onderdeel b kleinverbruikers
zijn toegedeeld garant voor de betaling van de inkoop van gas ten behoeve van de
toelevering van gas aan de toebedeelde kleinverbruikers in die periode indien de
vergunninghouder bij het verzoek aantoont dat de bestaande kredietruimte
onvoldoende is om te waarborgen dat gedurende deze periode en in de
daaropvolgende twee maanden de levering van gas aan de toegedeelde
kleinverbruikers kan worden voortgezet.
4. In het zevende lid wordt “vijfde lid, onderdeel c” vervangen door: vijfde lid,
onderdeel c, en zesde lid, onderdeel c.
Artikel IV
Artikel 3 van het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers wordt als
volgt gewijzigd:
1. Aan het tweede lid, onderdeel b, wordt een zinsnede toegevoegd, luidende:
waarin op ordentelijke wijze per kleinverbruiker waarmee een leveringsovereenkomst
is gesloten in ieder geval de volgende gegevens zijn opgenomen:
1o. naam, adres, woonplaats en indien beschikbaar, telefoonnummer en emailadres van de kleinverbruiker;
2o. factuuradres en bankrekeningnummer en indien beschikbaar het mandaat voor
automatische afschrijving van de kleinverbruiker;
3o. hoogte en betalingsfrequentie van het voorschotbedrag;
4o. EAN-code van de aansluiting;
5o. naam van de betreffende netbeheerder,.
2. Na het vierde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
5. De gegevens, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, zijn op ordentelijke wijze in
de administratie opgenomen indien deze gegevens in het kader van de toepassing van
artikel 3, zesde lid, onderdeel b, van het Besluit leveringszekerheid Gaswet in een
machineleesbaar en interoperabel formaat uitwisselbaar zijn met andere
vergunninghouders.
Artikel V
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in
het Staatsblad zal worden geplaatst.
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De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

7

