Wijziging van vier algemene maatregelen van bestuur, te weten het Besluit
leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, het Besluit leveringszekerheid Gaswet, het
Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en het Besluit vergunning
levering gas aan kleinverbruikers.
Beantwoording vragen IAK
Vraag 1: Wat is de aanleiding?
Als een energieleverancier met een vergunning niet langer in staat is om de levering aan
kleinverbruikers te garanderen kan de situatie ontstaan dat diens klanten worden verdeeld over de
overige vergunninghouders. Dit wordt de restverdeling genoemd. Gebleken is dat de
vergunninghouders die in een restverdeling klanten toebedeeld krijgen niet in alle gevallen voldoende
klantgegevens ontvangen om de energie (elektriciteit of gas) tijdig bij hen in rekening te brengen,
terwijl zij wel vanaf de eerste dag kosten maken om de energie in te kopen. Een restverdeling kan
daarom tot gevolg hebben dat ook andere vergunninghouders in de financiële problemen komen.
Vraag 2: Wie zijn betrokken?
Bij een restverdeling zijn de landelijke en regionale netbeheerders betrokken, alle vergunninghouders,
de Autoriteit Consument en Markt, de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de
kleinverbruikers die worden verdeeld. Bij het voortraject is aan de landelijke netbeheerders,
Netbeheer Nederland, Energie-Nederland, VOEG, de Autoriteit Consument en Markt gevraagd inbreng
te leveren. Daarnaast is gesproken met de Autoriteit Persoonsgegevens, het Ministerie van Veiligheid
en Justitie en het Ministerie van Financiën.
Vraag 3 en 4: Wat is het probleem? Wat is het doel?
Het probleem is dat bij een restverdeling de vergunninghouders die klanten krijgen toegedeeld in
financiële problemen kunnen komen omdat zij onvoldoende gegevens hebben van de toebedeelde
klanten om die klanten snel een factuur te kunnen sturen. Het doel is dat vergunninghouders de
gegevens die essentieel zijn om een rekening te versturen voor geleverde energie, op geordende
wijze in de administratie opnemen zodat deze bij een restverdeling (digitaal) uitwisselbaar zijn met de
overige vergunninghouders. Als een vergunninghouder onvoldoende kredietruimte heeft om de
aankoop van de extra energie te kunnen financieren, kan een tijdelijke garantstelling worden
verstrekt. Hiermee voorkomen dat de ontvangende vergunninghouders in liquiditeitsproblemen
komen.
Vraag 5: Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Levering van energie is een essentiële levensbehoefte van kleinverbruikers. Levering van energie is
een vrije markt waarbij het mogelijk is dat een leverancier in financiële problemen komt. Om te
voorkomen dat kleinverbruikers geen energie meer ontvangen is een goed lopende restverdeling
noodzakelijk als een vergunninghouder niet langer is staat is die levering te garanderen. Ook is het
voor die ongestoorde energielevering noodzakelijk te voorkomen dat de vergunninghouders aan wie
de klanten toebedeeld worden op hun beurt in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van de extra
klanten aan wie energie geleverd moet worden.
Vraag 6: Wat is het beste instrument?
Restverdeling van klanten is op dit moment al geregeld in het Besluit leveringszekerheid
Elektriciteitswet 1998 en het Besluit leveringszekerheid Gaswet. Deze besluiten worden aangepast. In
het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en het Besluit vergunning levering
gas aan kleinverbruikers wordt onder meer bepaald wanneer een vergunninghouder over de
benodigde organisatorische kwaliteiten beschikt. In deze besluiten wordt meer concreet gemaakt hoe
de administratie moet worden ingericht. Dit betreft het geordende wijze beschikbaar hebben van de
benodigde klantgegevens die ten behoeve van de restverdeling digitaal uitwisselbaar zijn met andere
vergunninghouders. Een garantstelling is het beste instrument om te voorkomen dat ontvangende
leveranciers in liquiditeitsproblemen komen omdat zij vanaf de eerste dag energie moeten leveren en
inkopen voor hun nieuwe klanten terwijl de inkomsten die daar tegenover staan pas na verloop van
enkele weken op gang komen.
Vraag 7: Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Voorkomen wordt dat de energielevering aan burgers wordt onderbroken of gepaard gaat met
administratieve problemen en onduidelijkheden. Bedrijven, in het bijzonder vergunninghouders,
moeten een beperkte aanpassing aanbrengen in hun administratieve systemen. Indien tijdens een
restverdeling klanten worden toebedeeld aan vergunninghouders zijn zij door deze regeling in staat
om tijdig een rekening aan deze klanten te sturen ten behoeve van de aan hen geleverde energie.

