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Over deze kaart
Deze kaart is een van vier kaarten die samen de vier eisen beschrijven die de overheid stelt aan het energiesysteem: betrouwbaarheid, betaalbaarheid, 

duurzaamheid en veiligheid. Per kaart staat weergegeven hoe de overheid een eis inhoudelijk uitwerkt, wat hier voorbeelden van zijn en welke indicatoren 
kunnen aangeven hoe het met deze eis in de praktijk staat. Deze kaart maakt onderdeel uit van de uitgave Zó werkt energie in Nederland. 

Eisen aan het energiesysteem - Betrouwbaarheid

Waar streeft de 
overheid naar?

Wat zijn
voorbeelden van

uitwerking?

Wat 
zijn mogelijke
indicatoren?

De overheid streeft naar een hoge mate van zekerheid over de toevoer van energie

Inbedding van het Nederlandse energiesysteem in de interne Europese markt vergroot zekerheid over toevoer van energie.
De overheid beperkt de afhankelijkheid van toevoer uit één of een kleine groep instabiele landen buiten Europa.

De overheid streeft naar leveringszekerheid voor eindverbruikers

De leveringszekerheid is afhankelijk van de betrouwbaarheid van energienetten en andere distributiesystemen.
Leveringszekerheid is afhankelijk van het functioneren van energiemarkten en de juridische bescherming van verbruikers. 

De overheid streeft naar toegang tot energie voor iedereen

De overheid garandeert eindverbruikers de mogelijkheid om aan te sluiten op energie-infrastructuur.

De overheid stelt hoge eisen aan de robuustheid en achtervang van collectieve energie-infrastructuur

De overheid eist dubbele verbindingen (redundantie) in cruciale onderdelen van het energienetwerk.

De overheid houdt reservevoorraden aan van brandstoffen die van buiten Europa komen

De overheid houdt een strategische reserve van olie aan om enkele maanden in de Nederlandse vraag te kunnen voorzien.

De overheid heeft leveringszekerheid voor ‘beschermde verbruikers’ wettelijk verankerd

Iedereen met een kleinverbruikersaansluiting heeft extra bescherming om levering van gas en elektriciteit te continueren. 
Een zogenoemde ‘bevoegde instantie’ is aangewezen om plannen te maken en voorzieningen te treffen voor noodsituaties.

De overheid dwingt toegang tot energie wettelijk af

De aansluitplicht stelt dat netbeheerders verbruikers binnen redelijke voorwaarden (qua tijd en geld) moeten aansluiten. 
Het warmterecht geeft verbruikers tegen redelijke voorwaarden het recht op energie-infrastructuur voor verwarming.

De continuïteit van energielevering aan eindverbruikers (frequentie en duur van verstoringen)

Verbruikers hadden afgelopen vijf jaar jaarlijks gemiddeld 24 minuten geen stroom en nog geen twee minuten geen gas.1
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