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Geachte mevrouw , 

 

U heeft Agentschap Telecom gevraagd een uitvoerbaarheids- en 

handhaafbaarheidstoets uit te voeren op de wijziging van de Elektriciteitswet 

1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de omvorming 

van de salderingsregeling voor kleinverbruikers.  

 

Wij hebben hiervoor gebruik gemaakt van de op 20 januari 2020 verstuurde 

documenten (kenmerk: DGKE-E/19296113), waarin na collegiaal overleg met 

medewerkers van uw directie nog enkele aanpassingen in onderdelen C en F van 

het wetsvoorstel zijn aangebracht.1 

 

Conclusie toets 

 

Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid 

Het agentschap acht het wetsvoorstel uitvoerbaar en handhaafbaar.  

 

Het agentschap heeft geen opmerkingen ten aanzien van de fraudebestendigheid 

van het voorgelegde voorstel. Gelet op het feit dat het een taak voor een 

bepaalde periode betreft, heeft deze nieuwe taak geen structurele gevolgen voor 

het werkprogramma Toezicht. Buiten deze brief om zal ik nog enkele opmerkingen 

meegeven op de meest recente versie van het wetsvoorstel. 

 

Benodigde capaciteit en middelen 

Aangezien Agentschap Telecom op dit moment met uw ministerie in overleg is en 

een inventarisatie maakt ten behoeve van een toezichtsofferte, kunnen de 

benodigde capaciteit en middelen nog niet getoetst worden. Ik vertrouw er op dat 

we samen het offertetraject adequaat doorlopen, waarmee de benodigde 

capaciteit en middelen beschikbaar komen. 

 
  

                                                 
1 Dit betreft versie 38 van het wetsvoorstel. 
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Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

 

Directeur-hoofdinspecteur 

Agentschap Telecom 
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