
Beleidsregels van de Minister van
Economische Zaken met betrekking
tot de bevoegdheid tot het verlenen van
instemming met wijzigingen ten aan-
zien van de eigendom van elektriciteits-
of gasnetten, netbeheerders en vergun-
ninghouders als bedoeld in de
Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet
(Beleidsregels privatisering energiedis-
tributiebedrijven)

10 juli 2001/ME/EM/01035616

De Minister van Economische Zaken,
Gelet op de artikelen 93 van de
Elektriciteitswet 1998, 85 van de
Gaswet en 4:81 van de Algemene wet
bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1
1. In deze beleidsregels wordt ver-
staan onder:
a. net: een net als bedoeld in artikel 1
van de Elektriciteitswet 1998 of een
gastransportnet als bedoeld in artikel
1 van de Gaswet;
b. instemming: de in artikel 93 van de
Elektriciteitswet 1998 en 85 van de
Gaswet bedoelde bevoegdheid inzake
het verlenen van instemming met de
wijziging met betrekking tot de eigen-
dom van een net of van de aandelen
in een netbeheerder of in een vergun-
ninghouder;
c. publiekrechtelijk lichaam: een
lichaam dat behoort tot de kring van
hen aan wie aandelen in een netbe-
heerder of vergunninghouder toebe-
horen als bedoeld in artikel 93 van de
Elektriciteitswet 1998 en artikel 85
van de Gaswet.
2. Onder de overige in deze beleidsre-
gels gebruikte termen wordt verstaan
hetgeen daaronder wordt verstaan in
de Elektriciteitswet 1998 en de
Gaswet.

Artikel 2
1. Deze beleidsregels zijn van toepas-
sing op het verlenen van instemming.
2. Instemming is vereist voor:
a. alle directe en indirecte wijzigingen
met betrekking tot de juridische of
economische eigendom van een net of

van de aandelen in een rechtspersoon
waaraan een net toebehoort, in een
netbeheerder of in een vergunning-
houder;
b. uitwinning van zekerheidsrechten
of de uitoefening van uit een overeen-
komst voortvloeiende bevoegdheden
die leiden tot een directe of indirecte
wijziging met betrekking tot de juridi-
sche of economische eigendom van
een net of van de aandelen in een
rechtspersoon waaraan een net toebe-
hoort, in een netbeheerder of in een
vergunninghouder, dan wel tot een
andere vorm van wijziging van de
beschikkingsbevoegdheid daarover.

Artikel 3
1. Instemming wordt niet verleend
voordat, mede op de grondslag van
een door de directeur van de Dienst
uitvoering en toezicht energie ter zake
verricht onderzoek, aan de Minister
van Economische Zaken voldoende
overtuigend is aangetoond dat is vol-
daan aan de in de artikelen 4 tot en
met 9 genoemde voorwaarden.
2. Indien overeenkomstig het eerste
lid is voldaan aan de in de artikelen 4
tot en met 9 genoemde voorwaarden,
kan instemming worden verleend,
indien deze wat betreft de vennoot-
schap die is of wordt aangewezen als
netbeheerder direct of indirect betrek-
king heeft op een vervreemding van
ten hoogste 49% van de aandelen in
die vennootschap.
3. Het percentage, bedoeld in het
tweede lid, geldt tot 1 januari 2004 en
kan vanaf dat tijdstip worden gewij-
zigd, gelet op de uitkomst van de als-
dan uit te voeren evaluatie als
bedoeld in de desbetreffende, op 10
april 2001 door de Tweede Kamer
aanvaarde motie (Kamerstukken II,
2000-2001, 27 250, nr. 38).

Artikel 4
1. De netbeheerder is ingericht als een
onafhankelijke, zelfstandig opereren-
de vennootschap.
2. Ook indien de netbeheerder niet
beschikt over de volle eigendom van
het net met toebehoren, beschikt hij
tenminste over de economische eigen-
dom daarvan doordat hij is gerech-

tigd tot alle rechten ten aanzien van
het net met toebehoren en is gehou-
den om alle verplichtingen ten aan-
zien van dat net met toebehoren te
dragen, zodat zelfstandig kan worden
gewerkt en geïnvesteerd.

Artikel 5
1. In ten behoeve van het netbeheer
vastgestelde gedragsregels is vastge-
legd dat informatie over het netbe-
heer gescheiden blijft van commercië-
le activiteiten die worden verricht
binnen de groep waarvan de netbe-
heerder deel uitmaakt, alsook dat het
personeel van de netbeheerder geen
andere functie bekleedt binnen die
groep.
2. Elke werknemer van de netbeheer-
der bindt zich aan die regels.
3. Het bepaalde in het eerste en twee-
de lid wordt gecontroleerd door een
daartoe aangewezen functionaris die
eventuele misstanden aan de orde
stelt en die jaarlijks, alsmede tussen-
tijds in geval van misstanden, rappor-
teert aan het bestuur van de netbe-
heerder en daarvan afschrift zendt
aan de directeur van de Dienst uit-
voering en toezicht energie.

Artikel 6
1. De juridische eigendom van het net
berust onmiddellijk dan wel middel-
lijk volledig bij een publiekrechtelijk
lichaam.
2. Aan het eerste lid is toepassing
gegeven indien hetzij de volle eigen-
dom van de aandelen in een vennoot-
schap waarin de juridische eigendom
van het net is ondergebracht, hetzij
de juridische eigendom van het net bij
een publiekrechtelijk lichaam berust.

Artikel 7
1. Overdracht van economische eigen-
dom van het net aan een andere ven-
nootschap, waarvan niet alle aande-
len in handen zijn van een
publiekrechtelijk lichaam, dan wel het
achterblijven van de economische
eigendom van het net in een dergelij-
ke vennootschap is mogelijk, mits:
a. de overeenkomst waarbij de econo-
mische eigendom wordt overgedra-
gen, wordt aangegaan onder de ont-
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bindende voorwaarde dat de aanwij-
zing van deze vennootschap als net-
beheerder wordt vervangen door de
aanwijzing door de Minister van
Economische Zaken van een andere
vennootschap als netbeheerder, dan
wel
b. de overeenkomst waarbij de juridi-
sche eigendom van het net wordt
overgedragen aan een vennootschap
waarvan alle aandelen in handen zijn
van een publiekrechtelijk lichaam
wordt aangegaan onder de opschor-
tende voorwaarde van levering aan
dat lichaam van de economische
eigendom van het net indien de
bestaande aanwijzing als netbeheerder
wordt vervangen door de aanwijzing
door de Minister van Economische
Zaken van een andere vennootschap
als netbeheerder.
2. De teruglevering of levering van de
economische eigendom, als gevolg
van het intreden van de in het eerste
lid bedoelde ontbindende respectieve-
lijk opschortende voorwaarde, vindt
plaats tegen vooraf vastgestelde voor-
waarden, waarbij de waardebepaling
en de prijsbepaling zodanige waar-
borgen bevatten dat de teruglevering
dan wel levering van de economische
eigendom van het net niet door de te
betalen vergoeding onmogelijk wordt
gemaakt.
3. Voor de toepassing van het tweede
lid is geen belemmering aanwezig,
indien de vergoeding tenminste gelijk
is aan de op het tijdstip van vaststel-
ling geldende boekwaarde van het
net.

Artikel 8
1. De onafhankelijkheid van bestuur-
ders en commissarissen van de netbe-
heerder ten opzichte van de aandeel-
houders van de netbeheerder is
gewaarborgd.
2. Onafhankelijkheid als bedoeld in
het eerste lid wordt aangenomen
indien:
a. bestuurders en commissarissen van
de netbeheerder niet worden benoemd
dan nadat de Minister van
Economische Zaken heeft ingestemd
met het voornemen tot hun benoe-
ming;
b. in de statuten van de netbeheerder
is bepaald dat geen enkele bestuurder
en niet meer dan één commissaris van
de netbeheerder direct of indirect bin-
ding heeft met een producent, een
leverancier, een handelaar of een aan-
deelhouder van de netbeheerder,

waarbij in elk geval gewaarborgd is
dat geen enkele bestuurder of com-
missaris in persoon een functie ver-
vult bij een vennootschap die een
taak vervult met betrekking tot de
levering van gas of elektriciteit aan
afnemers.

Artikel 9
In de statuten van de netbeheerder is
vastgelegd dat het bestuur – na door
de raad van commissarissen verleende
goedkeuring – de bevoegdheid heeft
om voor de bepaling van de jaarlijkse
winst voorzieningen te treffen die het
noodzakelijk acht voor de uitvoering
van de wettelijke taken van de netbe-
heerder.

Artikel 10
In geval van strijdigheid tussen ener-
zijds deze beleidsregels en anderzijds
de Beleidsregels aanwijzing netbeheer-
ders Elektriciteitswet (Stcrt. 1999,
161) en de Beleidsregels aanwijzing
netbeheerder Gaswet (Stcrt. 2000,
196), vinden deze beleidsregels toe-
passing.

Artikel 11
Deze beleidsregels treden in werking
met ingang van de tweede dag na
dagtekening van de Staatscourant
waarin zij worden geplaatst.

Artikel 12
Deze beleidsregels worden aangehaald
als: Beleidsregels privatisering ener-
giedistributiebedrijven.

Deze beleidsregels zullen met de toe-
lichting in de Staatscourant worden
geplaatst. 

‘s-Gravenhage, 10 juli 2001.
De Minister van Economische Zaken,
A. Jorritsma-Lebbink.

Toelichting

Algemeen

Op grond van de artikelen 93 van de
Elektriciteitswet 1998 en 85 van de
Gaswet behoeft privatisering van
onder meer energiedistributiebedrij-
ven de instemming van de Minister
van Economische Zaken. Met betrek-
king tot het gebruik door mij van
deze bevoegdheid heeft de Tweede
Kamer op 10 april 2001 een motie
aanvaard die was ingediend door de
leden Crone, Voûte en Van Walsem

(Kamerstukken II, 2000-2001, 27 250,
nr. 38). Ter uitvoering van deze motie
zijn de voorliggende beleidsregels
vastgesteld, overeenkomstig hetgeen
daarover is besproken met de Tweede
Kamer. Daarvoor verwijs ik tevens
naar mijn brief aan de Tweede
Kamer van 8 juni 2001.
(http://www.ez.nl/upload/docs/Kamer
brieven/PDF-Documenten/01030079-
ctk.pdf)

Kern van deze beleidsregels is dat
een aantal extra waarborgen vereist is
alvorens tot privatisering kan worden
overgegaan. Enerzijds moeten die
waarborgen resulteren in een verdere
afscheiding van het netbeheer ten
opzichte van de overige activiteiten
van het energiebedrijf. Dat betekent
dat de economische eigendom van het
netwerk direct moet komen te rusten
c.q. blijven berusten bij de netbeheer-
der. Anderzijds dient te worden vei-
liggesteld dat in geval van taakver-
waarlozing door een netbeheerder
snel en effectief kan worden ingegre-
pen. Daartoe dient de juridische
eigendom van het netwerk in handen
te blijven dan wel te komen van de
bestaande aandeelhouders, te weten
de provincies en gemeenten.

Een en ander is in deze beleidsre-
gels tot uitdrukking gebracht. Dit is
gebeurd op zodanige wijze, dat reke-
ning kan worden gehouden met de
specifieke organisatie van verschillen-
de energiebedrijven en de wijze waar-
op zij zijn gefinancierd, bijvoorbeeld
met behulp van cross border lease
overeenkomsten. Ik heb bij de voor-
bereiding van deze beleidsregels
mogelijke varianten van privatisering
getoetst aan criteria van uitvoerbaar-
heid, handhaafbaarheid, waardebe-
houd en financierbaarheid van de
ondernemingen.
Onder waardebehoud is ook te ver-
staan de mogelijkheid om de resulta-
ten van de netbeheerder te kunnen
consolideren binnen het verband van
de holding waaronder de verschillen-
de activiteiten van de energiebedrijven
zijn georganiseerd, overeenkomstig de
daarvoor geldende international
accounting standards.

De in deze beleidsregels voorge-
schreven afsplitsing van het juridische
eigendom van het netwerk en de ver-
dergaande unbundling van het netbe-
heer, vormen een aanvulling op het al
in de Elektriciteitswet 1998 en de
Gaswet vervatte instrument van de
periodieke aanwijzing van de netbe-
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heerder. Tezamen vormen deze drie
elementen een adequate waarborg ter
bescherming van de publieke belan-
gen die zijn gemoeid met het netbe-
heer.
Daarmee dient een zodanige zelfstan-
dige en onafhankelijke positionering
van het netbeheer te worden bereikt,
dat belangenverstrengeling met com-
merciële energiebedrijven (producen-
ten, leveranciers en handelaren) wordt
uitgesloten, de gerechtvaardigde
belangen van consumenten en bedrij-
ven worden beschermd en echte
marktwerking en eerlijke concurrentie
worden geborgd.

Overeenkomstig de hiervoor aange-
haalde motie zullen op afzienbare ter-
mijn belangrijke elementen van deze
beleidsregels voor alle bedrijven,
ongeacht of zij wel of niet geprivati-
seerd zijn, worden vastgelegd in de
Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet.

Artikelen

Artikel 2
In dit artikel komt de brede strekking
van de artikelen 93 Elektriciteitswet
1998 en 85 Gaswet tot uitdrukking.
Het vereiste van instemming met pri-
vatisering is gekoppeld aan elke
materiële wijziging in de zeggen-
schapsstructuur met betrekking tot
netwerken, netbeheerders en vergun-
ninghouders. Daarbij heeft het tweede
lid onder meer betrekking op situaties
waarin in het kader van reeds afge-
sloten cross border lease overeenkom-
sten aanleiding zou kunnen bestaan
om zekerheidsrechten uit te winnen.

Artikel 3
In het tweede lid van dit artikel is
aangegeven dat, indien na inhoudelij-
ke toetsing blijkt dat een desbe-
treffend energiebedrijf voldoet aan
deze beleidsregels, instemming kan
worden verleend met overdracht per
1 januari 2002 van 49% van de
geplaatste aandelen in het bedrijf aan
private partijen, al dan niet via een
(gedeeltelijke) beursgang.
Overeenkomstig de in het algemeen
deel van deze toelichting genoemde
motie dient in 2004 te worden geëva-
lueerd of overgegaan kan worden tot
privatisering van een meerderheidsbe-
lang. In het derde lid is dit tot uit-
drukking gebracht. Voor alle betrok-
kenen is het van belang dat nu
duidelijkheid bestaat omtrent de eva-
luatiecriteria die dan zullen worden

gehanteerd. De criteria hebben
betrekking op de onafhankelijkheid
van de netbeheerder en de kwaliteit
van de dienstverlening van de netbe-
heerder. Voor een overzicht daarvan
verwijs ik naar mijn brief aan de
Tweede Kamer van 8 juni 2001.
(http://www.ez.nl/upload/docs/Kamer
brieven/PDF-Documenten/01030079-
ctk.pdf)
Doordat deze criteria daarmee thans
kenbaar zijn ontstaat maximale
rechtszekerheid en een duidelijk kwa-
liteitsdoelstelling waarop de bedrijven
zich dienen te richten. Over de mate
waarin bedrijven voldoen aan boven-
staande criteria zal de directeur van
de Dienst uitvoering en toezicht ener-
gie (DTe) mij in de periode tot 2004
enkele malen rapporteren, als ook in
individuele gevallen waarin om
instemming met privatisering wordt
verzocht.

Artikel 4
Het feit dat de beschikkingsbevoegd-
heid in de zin van de ongestoorde
economische eigendom over het net-
werk direct bij de netbeheerder moet
komen te rusten dan wel blijven
berusten, betekent dat de activa op
de balans van de netbeheerder moe-
ten komen. De netbeheerder zal in
elk geval de economische eigenaar
moeten zijn van het netwerk. Hij zal
gerechtigd moeten zijn tot alle rech-
ten ten aanzien van het netwerk met
toebehoren en gehouden zijn om alle
verplichtingen ten aanzien van dat
netwerk te dragen, zonder dat het
netwerk in juridische zin geleverd is.
De netbeheerder is volledig verant-
woordelijk voor de juiste en volledige
uitvoering van de in de wet beschre-
ven kerntaken. Dit betreft het waar-
borgen van de veiligheid en de
betrouwbaarheid van de netten en
van het transport van elektriciteit en
gas via de netten, het zorgen voor
voldoende reservecapaciteit voor
transport, het voorzien van derden
van een aansluiting op de netten en
het voor derden transporteren van
elektriciteit en gas, als ook het bevor-
deren van de veiligheid bij het
gebruik van toestellen en installaties.
De netbeheerder dient daartoe te
beschikken over voldoende middelen
en gekwalificeerd personeel.
Operationele taken zoals onderhoud,
herstel, uitbreiding en aanleg van net-
ten kunnen door de netbeheerder
worden uitbesteed, zij het dat zij ook

dan onder verantwoordelijkheid van
de netbeheerder moeten worden uit-
gevoerd. Bij uitbesteding dient overi-
gens het Europese aanbestedingsrecht
in acht te worden genomen, als ook
de toepasselijke bepalingen van de
Beleidsregels aanwijzing netbeheer-
ders Elektriciteitswet en Gaswet
(Stcrt. 1999, 161 en Stcrt. 2000, 196).
Uitgaande van de thans veelal
bestaande situatie, betekent dit artikel
dat (economische) overdracht moet
plaatsvinden van netwerkactiva en
personeel, zodanig dat de netbeheer-
der over de economische eigendom
van het net beschikt. De wijze waar-
op technisch-juridisch vorm wordt
gegeven aan de interne overdracht
van de netwerkactiva zal per energie-
bedrijf kunnen variëren en onder
meer afhankelijk zijn van de specifie-
ke fiscale structuur en de in het verle-
den gekozen financieringsstructuur,
zoals bijvoorbeeld cross border lease
overeenkomsten.

Artikel 5
Op vergelijkbare wijze als dat in het
Verenigd Koninkrijk het geval is,
dient in door het energiebedrijf op te
stellen gedragsregels te worden vast-
gelegd dat alle informatie aangaande
het netbeheer gescheiden blijft van
commerciële activiteiten en dat het
personeel van de netbeheerder geen
andere functie mag bekleden binnen
het energiebedrijf. Elke werknemer
dient zich te binden aan die regels.
Een en ander dient te worden gecon-
troleerd door een door de netbeheer-
der aangestelde compliance officer die
jaarlijks, alsmede tussentijds in geval
van misstanden, rapporteert aan het
bestuur van de netbeheerder en daar-
van afschrift zendt aan de directeur
van de DTe.
Deze kan vervolgens mede op basis
daarvan maatregelen treffen op grond
van de bevoegdheden die de directeur
van de DTe heeft krachtens de
Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet,
zoals het opleggen van een last onder
dwangsom in geval sprake is van
(dreigende) overtreding van wettelijke
voorschriften.

Artikelen 6 en 7
Achtergrond van de wens om de juri-
dische eigendom van het netwerk bij
de provincies en gemeenten te laten is
dat de overheid in het uitzonderlijke
geval van taakverwaarlozing met
betrekking tot het netbeheer snel en
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effectief, zonder terecht te komen in
onteigeningsprocedures, tot aanwij-
zing van een andere netbeheerder kan
overgaan.
Ook in geval van privatisering van
het energiebedrijf, dient deze eigen-
dom van het netwerk bij de overhe-
den te blijven c.q. te komen. Meer
precies gaat het hier om de bestaande
kring van aandeelhouders, bedoeld in
artikel 93 van de Elektriciteitswet
1998 en artikel 85 van de Gaswet.
Daartoe behoort ook Gasunie N.V.,
die reeds jaren beschikt over een klein
minderheidsbelang in de mono-gasbe-
drijven Obragas en Intergas. Wat dit
betreft behoort Gasunie daarom niet
tot de categorie nieuwe private eige-
naren die aan de hier beschreven
afsplitsing van het juridisch eigendom
moeten voldoen.

Ter uitvoering van de regel dat de
blote (juridische) eigendom van het
netwerk bij de bestaande aandeelhou-
ders (gemeente/provincie) blijft dan
wel komt, dient door de netbeheerder
de blote (juridische) eigendom te wor-
den afgesplitst en overgedragen aan
een door de gemeente/provincie speci-
aal op te richten vennootschap.
Denkbaar is dat dit om niet geschiedt
of tegen een vergoeding, die afhanke-
lijk is van de precieze condities die
hierover worden afgesproken tussen
bestaande en nieuwe aandeelhouders.
Een en ander zal dienen te geschieden
in overeenstemming met de Europese
regelgeving hieromtrent. Voorts dient
contractueel te worden vastgelegd
dat, in het uitzonderlijke geval dat de
Minister van Economische Zaken
genoodzaakt is tot aanwijzing van
een andere netbeheerder over te gaan,
de economische eigendom van het
netwerk eveneens aan de oorspronke-
lijke aandeelhouders wordt verkocht
en overgedragen tegen vooraf door
bestaande en nieuwe aandeelhouders
overeen te komen voorwaarden.
Deze voorwaarden mogen het

gebruik van deze bevoegdheid niet
onmogelijk maken. Overigens dient er
in dat uitzonderlijke geval vanzelf-
sprekend voor gezorgd te worden dat
de exploitatie van het netwerk direct
wordt overgenomen door de nieuw
aangewezen netbeheerder.

Een andere mogelijke benadering is
die waarin de huidige overheidsaan-
deelhouders de exploitatie van het
netwerk op tijdelijke basis en tegen
een overeen te komen vergoeding,
door middel van een concessie uitbe-
steden aan een private onderneming.
Deze onderneming is dan de door die
aandeelhouders aangewezen netbe-
heerder in de zin van de wet. Een
mogelijkheid is dat de concessie in
eerste instantie aan de huidige netbe-
heerder wordt verleend en na vooraf
bepaalde tijd opnieuw, in concurren-
tie, wordt uitgegeven. In alle gevallen
dient daarbij geregeld te zijn dat de
concessie vervalt indien de netbeheer-
der zijn taken verwaarloost, zodat
wanneer ik over moet gaan tot het
aanwijzen van een andere netbeheer-
der, de concessie aan een ander ver-
leend kan worden, met inachtneming
van hetgeen is overeengekomen als
vergoeding voor de beschikkingsbe-
voegdheid over het netwerk.

Artikel 8
Ten opzichte van de huidige situatie
wordt grotere onafhankelijkheid van
het netbeheer ten opzichte van de
eigenaar van de netbeheerder bereikt
door te verlangen dat zowel bestuur-
ders als commissarissen van de netbe-
heerder niet worden benoemd dan
nadat ik heb ingestemd met het voor-
nemen tot benoeming. Naast deze
inperking van het recht van de eige-
naar om bestuurders en commissaris-
sen van de netbeheerder te kunnen
benoemen, dient in de statuten van de
netbeheerder een kwaliteitseis te wor-
den opgenomen, waaraan een per-
soon dient te voldoen, wil deze tot

bestuurder of commissaris van de net-
beheerder kunnen worden benoemd.
Dit om te voorkomen dat een met de
eigenaar van de netbeheerder gelieer-
de persoon – waaronder in ieder
geval dient te worden begrepen het in
persoon vervullen van een functie bij
deze eigenaar – tot bestuurder of
commissaris van de netbeheerder kan
worden benoemd.
Daarbij acht ik het mogelijk dat ten
hoogste één lid van de raad van com-
missarissen van de netbeheerder
gelieerd is aan de eigenaar van de
netbeheerder, mits de statuten erin
voorzien dat deze geen beslissende
positie inneemt binnen de raad en
ook ten aanzien van deze persoon is
voldaan aan de eis dat geen functie
wordt vervuld bij een vennootschap
die werkzaam is op het gebied van de
levering van elektriciteit of gas aan
afnemers. Daardoor wordt de eige-
naar in staat gesteld feitelijk bij te
dragen aan het bedrijfstoezicht op het
gewenste kwaliteitsniveau van het
netbeheer, zoals dat is vereist bij en
krachtens de Elektriciteitswet 1998 en
de Gaswet. Overigens staat ook de
benoeming van deze persoon onder
toezicht van de Minister van
Economische Zaken.
Doordat ingevolge artikel 8 de benoe-
ming als zodanig wel in handen blijft
van de aandeelhouders, wordt vol-
daan aan een voorwaarde voor finan-
ciële consolidatie binnen een groep
van het netbeheer.

De Minister van Economische Zaken,
A. Jorritsma-Lebbink.

Uit: Staatscourant 11 juli 2001, nr. 131 / pag. 8 4


