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nationaliteit), over de kosten van energiedistributiediensten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verlangt lagere kosten voor diensten van het elektriciteitsnet en wijst erop dat deze 
kosten in vele gevallen hoger liggen dan de daadwerkelijke verbruikskosten. Hij meent dat op 
die manier energierekeningen meer zouden overeenstemmen met het werkelijke verbruik.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 april 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

De kosten van de energielevering aan eindgebruikers (zowel industriële consumenten als 
huishoudens) bestaan niet alleen uit de kosten van de energieproducten zelf (elektriciteit of 
gas) maar ook uit de kosten van het gebruik van infrastructuur (transmissie- en 
stroomverdelingskabels/transmissie- en distributiepijpleidingen) die nodig is om de energie 
aan de gebruikers te leveren. Derhalve bevat de energierekening voor eindgebruikers beide 
elementen, alsmede  aanvullende heffingen en belastingen. Het is juist dat de netkosten en de 
belastingen een aanzienlijk aandeel kunnen hebben in de uiteindelijke energiefactuur, waarbij 
de situatie tussen lidstaten verschilt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat overeenkomstig de 
EU-wetgeving (met name Elektriciteitsrichtlijn 2009/72 en Gasrichtlijn 2009/73) de 
verantwoordelijkheid voor het vaststellen en goedkeuren, volgens transparante criteria, van 
transmissie- of distributietarieven of de berekeningsmethodes hiervoor, ligt bij de nationale 
regelgevende instanties. De EU-wetgeving voorziet in dit verband geen enkele rol voor de 
Commissie.  Ook dient hierbij te worden opgemerkt dat tarieven of methodieken van 
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nationale regelgevende instanties de vereiste investeringen in de netwerken mogelijk moeten 
maken, en wel zo dat deze investeringen de levensvatbaarheid van de netwerken kunnen 
waarborgen. 
Conclusie

Volgens de Commissie komt de opname van het gebruik van de energie-infrastructuur in de 
uiteindelijke energiefacturen voor eindgebruikers overeen met de economische 
wetmatigheden van het aanbieden van energievoorzieningen aan gebruikers. De methodieken 
om dergelijke nettarieven vast te stellen vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van 
de nationale regelgevende instanties, en de EU-wetgeving treft met betrekking tot dit 
onderwerp geen maatregelen op Europees niveau. 


