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Over deze kaart
Deze kaart toont de belangrijkste verordeningen en wetten voor de elektriciteitsmarkt. Europese verordeningen zijn direct van toepassing op bedrijven, 

overheden en consumenten in Nederland en die laten we hier dus zelfstandig zien. Richtlijnen worden eerst omgezet in nationale wetgeving en hier dus 
getoond in de nationale wetten. De richtlijn voor gemeenschappelijke regels voor de Europese interne markt voor elektriciteit (2019/944) is grotendeels 

vertaald in de Nederlandse Elektriciteitswet. Naast de wetgeving zelf is veel van de relevante regelgeving voor de elektriciteitsmarkt uitgewerkt in Algemene 
maatregelen van bestuur (AMvB’s), ministeriële regelingen en codes. Deze kaart is onderdeel van de uitgave Zó werkt energie in Nederland. 
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De Europese verordening regelt grensoverschrijdende handel en netgebruik

Nationale netbeheerders moeten regels voor handel en netgebruik standaardiseren voor grensoverschrijdend gebruik.
De verordening regelt het systeem om te handelen in transport van elektriciteit over grenzen heen.
De verordening regelt de rol van netbeheerders, toezichthouders en overheden in de interne Europese markt.

De verordeningen voor codes regelen de spelregels voor de interne Europese elektriciteitsmarkt

De codes regelen het gebruik van het net, zoals voor balancering en congestie.
De codes regelen het toewijzen van netcapaciteit om over grenzen heen te transporteren (grenscapaciteit).
De codes regelen de voorwaarden voor aansluiting op het net voor producenten en verbruikers voor een gelijk speelveld.

De wet regelt de vrije marktwerking voor producenten, handelaren, leveranciers en afnemers

Producenten, handelaren, leveranciers en verbruikers hebben onder gelijke voorwaarden vrije toegang tot het net.
De wet regelt dat verbruikers vrij kunnen kiezen wie hun leverancier is.
De wet verplicht netbeheerders om producenten en verbruikers aan te sluiten op het net als zij dit vragen.

De wet regelt de verantwoordelijkheden voor balans op het elektriciteitsnet

Spelers krijgen balansverantwoordelijkheid toegewezen en moeten hun productie of afname van het net voorspellen.
De landelijk netbeheerder krijgt taken en bevoegdheden om balans te borgen en spelers hiervoor kosten in rekening te brengen.

De wet regelt verantwoordelijkheden voor capaciteit en kwaliteit van de netinfrastructuur en leveringszekerheid

De netbeheerders hebben tot taak om de capaciteit van het net mee te laten groeien met de verwachte groei van het gebruik.
De landelijke netbeheerder heeft de verantwoordelijkheid om de leveringszekerheid op lange termijn te monitoren en 
hierover te adviseren aan de minister.
De landelijke netbeheerder faciliteert de toewijzing van schaarse grensoverschrijdende netcapaciteit.

De wet regelt dat opwekking en gebruik van hernieuwbare elektriciteit gestimuleerd worden

Kleinverbruikers mogen zelf geproduceerde elektriciteit wegstrepen tegen verbruik en ontvangen vergoeding als het meer is.
De wet regelt de uitgifte van ‘garantie van oorsprong’-certificaten voor producenten die duurzame elektriciteit produceren.

De wet regelt de bescherming van verbruikers

Leveranciers hebben een vergunning nodig van de ACM om te mogen leveren aan kleinverbruikers.
Kleinverbruikers zijn extra beschermd, zoals tegen afsluiting, en de ACM kan ingrijpen.
De wet regelt dat ACM de maximumtarieven en voorwaarden vaststelt voor aansluiting en transport door de netbeheerders.

De wet regelt het beheer van elektriciteitsnetten ten behoeve van de marktwerking

De wet regelt dat het netbeheer onafhankelijk plaatsvindt van productie, handel en levering.
De wet wijst gereguleerde taken toe aan landelijke en regionale netbeheerders en verplicht ze deze zelf uit te voeren.
De wet maakt onderscheid tussen de verantwoordelijkheden van netbeheerders en netwerkbedrijven.

De wet regelt de uitrol van windparken op zee

De wet beschrijft de toewijzing van kavels op zee bestemd voor elektriciteitsproductie.
De wet beschrijft de uitgifte van vergunningen voor exploitatie van het windpark en het toezicht hierop.

De wet regelt de uitfasering van het gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie

Vanaf 2030 is het gebruik van kolen voor elektriciteitsopwekking niet meer toegestaan.
Tot 2030 stelt de wet eisen aan de minimale efficiëntie van het gebruik van kolen in centrales.
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