Wettenkaart gasmarkt
Deze Europese verordening regelt grensoverschrijdende handel en netgebruik
Nationale netbeheerders moeten regels over handel en netgebruik standaardiseren zodat grensoverschrijdend gebruik mogelijk wordt.
Landelijke netbeheerders stellen Europese netwerkcodes op voor gebruik van gasnetten die in de hele EU gelden.

Aardgasnetverordening

Deze Europese verordening regelt de tarieven voor transport op het gasnet
De tarieven voor gastransport moeten transparant zijn, rekening houden met systeemintegratie en gebaseerd zijn op reële kosten.
Deze Europese verordening regelt informatieverstrekking door gasopslagsysteembeheerders
Verordeningen verplichten LNG- en gasopslagsysteembeheerders informatie te verstrekken over hun diensten en capaciteit.

Gasleveringszekerheidverordening

Deze Europese verordening regelt de leveringszekerheid van gas in noodsituaties
Solidariteit tussen lidstaten in een noodsituatie leidt via maatregelen tot continuïering van de gaslevering.

De wet regelt dat voor producenten, handelaren, leveranciers en afnemers sprake is van vrije marktwerking
Producenten, handelaren, leveranciers en afnemers hebben onder gelijke voorwaarden vrije toegang tot gebruik van het gasnet.
Afnemers hebben een vrije keuze in het kiezen van hun leverancier.
De wet regelt de onafhankelijke positie van netbeheerders op de gasmarkt

Wat regelen
de belangrijkste
wetten voor de
gasmarkt?

Landelijke en regionale netbeheerders zijn in eigendom van de overheid.
Netbeheerders en marktpartijen zijn gesplitst in aparte partijen die niet elkaars rol mogen vervullen.
De wet regelt de bescherming van verbruikers

Gaswet

Leveranciers hebben een vergunning nodig van de ACM om te mogen leveren aan kleinverbruikers.
De ACM stelt als toezichthouder de tarieven vast voor aansluiting en distributie door de netbeheerders.
Leveranciers en netbeheerders zijn verplicht om kleinverbruikers in de winter gas te leveren, ook bij wanbetaling.
De wet regelt het toezicht op de gasmarkt
De ACM houdt toezicht op de vrije marktwerking op de gasmarkt.
De wet regelt de exploitatie van kleine gasvelden in Nederland (kleineveldenbeleid)
De landelijke netbeheerder GTS heeft de taak om de ontwikkeling van kleine velden (anders dan Groningenveld) te bevorderen.
De landelijke netbeheerder GTS is verplicht om kleine gasvelden aan te sluiten op het net.
Groothandelaar GasTerra is verplicht om gas uit kleine velden in te kopen als producenten dit aanbieden.
De wet verbiedt de aansluiting van nieuwbouwwoningen op het gasnet
Gemeenten kunnen bij hoge uitzondering toestemming geven om een nieuwbouwwoning aan te sluiten op het gasnet.

De wet regelt de deelname van de overheid bij de winning van aardgas
De overheid neemt via staatsdeelneming Energiebeheer Nederland (EBN) voor 40 procent deel aan winning van aardgas.
De wet regelt het toezicht op de veiligheid van de gasketen

Mijnbouwwet

in opdracht van:

www.energieinnederland.nl/zwe

Het Staatstoezicht op de Mijnen ziet toe op de veiligheid van gaswinning en gasnetten.

Over deze kaart
Deze kaart toont de belangrijkste verordeningen en wetten voor de gasmarkt. Europese Verordeningen zijn direct van toepassing op bedrijven,
overheden en consumenten in Nederland en laten we hier dus zelfstandig zien. Richtlijnen worden eerst omgezet in nationale wetgeving en tonen
we hier dus in de nationale wetten. De richtlijn voor gemeenschappelijke regels voor de Europese interne markt voor aardgas (Richtlijn 2009/73/
EG) is grotendeels vertaald in de Nederlandse Gaswet. Naast de wetgeving zelf is veel van de relevante regelgeving voor de gasmarkt 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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