
31 374 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de
Gaswet ter verbetering van de werking van de
elektriciteits- en gasmarkt

Nr. 32 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 30 juni 2008

Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt:

A

Het in artikel I, onderdeel J, voorgestelde artikel 26ab wordt als volgt
gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt de zinsnede «artikel 8 van de Wet
bescherming persoonsgegevens» vervangen door: artikel 8, onderdeel a,
van de Wet bescherming persoonsgegevens.

2. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en
vierde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

2. In afwijking van het eerste lid verleent een netbeheerder een
leverancier uitsluitend toegang tot meetgegevens die betrekking hebben
op een kleiner tijdsbestek dan een dag, voor zover die leverancier de
desbetreffende meetgegevens op basis van artikel 8, onderdeel a, van de
Wet bescherming persoonsgegevens mag verwerken.

B

Het in artikel I, onderdeel J, voorgestelde artikel 26ad wordt als volgt
gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «in aanvulling op het tweede lid» vervangen
door: in aanvulling op het eerste lid.

2. In het negende lid wordt «op afstand uitleesbare meetinrichtingen»
vervangen door: bij afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid,
geïnstalleerde, op afstand uitleesbare meetinrichtingen.

3. In het tiende lid wordt «de uitvoering het eerste tot en met derde lid»
vervangen door: de uitvoering van het eerste tot en met derde lid.
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C

Het in artikel I, onderdeel J, voorgestelde artikel 26ae wordt als volgt
gewijzigd:

1. Het vijfde lid komt te luiden als volgt:
5. In verband met de meerkosten die verbonden zijn aan het door een

netbeheerder eerder ter beschikking stellen van een meetinrichting als
bedoeld in het derde en vierde lid, is de desbetreffende afnemer aan de
desbetreffende netbeheerder een vergoeding verschuldigd.

2. In het tiende lid wordt «op afstand uitleesbare meetinrichtingen»
vervangen door: bij afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid,
geïnstalleerde, op afstand uitleesbare meetinrichtingen.

D

In het in artikel I, onderdeel K, voorgestelde artikel 30a, onderdeel b,
wordt de zinsnede «artikel 26ab, eerste lid» vervangen door: artikel 26ab,
eerste en tweede lid.

E

Het in artikel II, onderdeel E, voorgestelde artikel 13b wordt als volgt
gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt de zinsnede «artikel 8 van de Wet bescher-
ming persoonsgegevens» vervangen door: artikel 8, onderdeel a, van de
Wet bescherming persoonsgegevens.

2. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en
vierde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

2. In afwijking van het eerste lid verleent een netbeheerder een
leverancier uitsluitend toegang tot meetgegevens die betrekking hebben
op een kleiner tijdsbestek dan een dag, voor zover die leverancier de
desbetreffende meetgegevens op basis van artikel 8, onderdeel a, van de
Wet bescherming persoonsgegevens mag verwerken.

F

Het in artikel II, onderdeel E, voorgestelde artikel 13d, wordt als volgt
gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «in aanvulling op het tweede lid» vervangen
door: in aanvulling op het eerste lid.

2. In het negende lid wordt «op afstand uitleesbare meetinrichtingen»
vervangen door: bij afnemers als bedoeld in artikel 43, eerste lid,
geïnstalleerde, op afstand uitleesbare meetinrichtingen.

G

In het in artikel II, onderdeel E, voorgestelde artikel 13e, tiende lid, wordt
«op afstand uitleesbare meetinrichtingen» vervangen door: bij afnemers
als bedoeld in artikel 43, eerste lid, geïnstalleerde, op afstand uitleesbare
meetinrichtingen.
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H

In het in artikel II, onderdeel T, voorgestelde artikel 81e, eerste lid,
onderdeel b, wordt de zinsnede «artikel 13b, eerste lid» vervangen door:
artikel 13b, eerste en tweede lid.

Toelichting

Onderdelen A, D, E en H

In het wetsvoorstel is de verplichting voor netbeheerders opgenomen
om de leverancier toegang tot de meetgegevens van zijn afnemers te
verlenen. De netbeheerder verzamelt meetgegevens en gebruikt deze bij
het uitvoeren van zijn wettelijke taak om het net op een zo’n doelmatig
mogelijke manier te beheren. Voor het verlenen van toegang aan de
leverancier is geen toestemming of een andere vorm van instemming van
de afnemer vereist. Van deze wettelijke verplichting worden nu de
meetgegevens die betrekking hebben op een kleiner tijdsbestek dan een
dag uitgezonderd door toevoeging van een nieuw tweede lid aan het
voorgestelde artikel 26ab (Elektriciteitswet 1998) en artikel 13b (Gaswet).
Deze uitzondering is toegezegd en toegelicht in de brief van de minister
van Economische Zaken aan de Tweede Kamer van 27 juni 2008. Een
leverancier heeft door deze uitzondering uitsluitend toegang tot kwartier-
waarden (bij elektriciteit) en uurwaarden (bij gas), indien hij op grond van
artikel 8, onderdeel a, van de Wet bescherming persoonsgegevens deze
gegevens mag verwerken. Hiervan is sprake als de betrokken afnemer
ondubbelzinnige toestemming aan de leverancier heeft gegeven. Ook het
verlenen van toegang tot meetgegevens door de netbeheerder aan
derden wordt tot deze grondslag – de uitdrukkelijke toestemming van de
afnemer – beperkt. Uiteraard geldt voor elke gegevensverwerking, of deze
nu geschiedt op basis van een wettelijke verplichting of op basis van
toestemming van de betrokkene, dat voldaan moet worden aan alle
randvoorwaarden die (hoofdstuk 2 van) de Wet bescherming persoons-
gegevens stelt.

In verband met het toegevoegde nieuwe tweede lid is ook de verwijzing
naar de artikelen 26ab (Elektriciteitswet 1998) en 13b (Gaswet) in de
voorgestelde artikelen 30a (Elektriciteitswet 1998) respectievelijk 81e
(Gaswet) aangepast.

Onderdelen B, C, F en G

Deze onderdelen betreffen technische verbeteringen.

De minister van Economische Zaken,
M. J. A. van der Hoeven
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