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Besluit van 1 december 2020, tot vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele 
artikelonderdelen van de Wet van 9 april 2018 
tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en 
van de Gaswet (voortgang energietransitie) 

 
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 27 november 2020, nr. WJZ / 20286964; 

Gelet op artikel XVIII van de wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 
1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig Artikel  

De onderdelen J, subonderdelen 2 en 3, en X, subonderdeel 3, 4 en 5, 
van artikel I van de Wet van 9 april 2018 tot wijziging van de Elektrici-
teitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) 
(Stb. 2018, 109) treden in werking met ingang van 1 januari 2021. 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

’s-Gravenhage, 1 december 2020 
Willem-Alexander 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
E.D. Wiebes 

Uitgegeven de veertiende december 2020 

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Met dit besluit wordt de inwerkingtreding geregeld van bepalingen in 
de Elektriciteitswet 1998 die zijn gewijzigd met de Wet van 9 april 2018 tot 
wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang 
energietransitie) en betrekking hebben op het vereiste dat hoogspan-
ningsnetten zodanig ontworpen en in werking moeten zijn dat het 
transport van elektriciteit ook verzekerd is indien zich een uitvalsituatie 
voordoet (N-1). De desbetreffende bepalingen van de wet treden 
ingevolge dit besluit op 1 januari 2021 in werking. 

De onderdelen die op grond van dit besluit op 1 januari 2021 in werking 
treden bevatten ook de grondslag voor een algemene maatregel van 
bestuur (AMvB), waarin vrijstellingen van de norm zijn opgenomen en 
regels inzake ontheffing van de norm zijn opgenomen. Ook deze AMvB 
treedt op 1 januari 2021 in werking. De inwerkingtreding van de AMvB is 
in dat besluit zelf geregeld. 

Het is rijksbeleid om een periode van twee maanden aan te houden 
tussen publicatie van regelgeving en de inwerkingtreding. In dit geval is 
de periode korter dan twee maanden. Dit wordt echter niet bezwaarlijk 
geacht. Op grond van de huidige regelgeving geldt de norm van 
hoogspanningsnetten al, maar is er minder ruimte om hiervan af te 
wijken. De nieuwe bepalingen sluiten beter aan op de praktijk. 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
E.D. Wiebes
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