Nieuw marktmodel voor de energiesector
De kleinverbruikmarkt voor elektriciteit en gas is sinds 1 juli 2004 geliberaliseerd. Hierdoor hebben
klanten de vrije keuze van hun energieleverancier. In de afgelopen geliberaliseerde periode is een
aantal problemen geconstateerd, dat een structurele oplossing verlangt. Deze problemen resulteren
in vertraagde, ontbrekende en/of incorrecte facturen en problemen bij de afhandeling van switches
en verhuizingen. De overheid en de energiesector hebben een pakket aan maatregelen
samengesteld. Dit moet er voor zorgen dat consumenten en zakelijke kleinverbruikers een heldere
foutloze factuur ontvangen en een duidelijk aanspreekpunt hebben.
Nieuw marktmodel
Om dit te realiseren is in 2008 een wetwijziging voor een nieuw marktmodel voorgelegd. Het nieuwe
marktmodel houdt in dat de leverancier hét aanspreekpunt wordt voor de klant met vragen over
facturen en meterstanden. De leverancier wordt verantwoordelijk voor het vaststellen van
meterstanden. Leveranciers en klanten kunnen dan samen de standen vaststellen en zijn niet meer
afhankelijk van opnames of schattingen van netbeheerders. Ook gaat de leverancier de
netwerkkosten innen voor de netbeheerder. In veel gevallen gebeurt dit laatste al.
Onderdelen van het Nieuwe Marktmodel
Onder de naam Stroomopwaarts is een sector breed programma gestart om het nieuwe marktmodel
gefaseerd in te voeren. Onderdelen van het nieuwe marktmodel zijn:
• Capaciteitstarief
• Wijziging grens grootverbruik/kleinverbruik gas
• Slimme meter
• Centraal aansluitingenregister
• Metermarkt model
• Verplicht leveranciersmodel
• Eén berichtenstandaard
Status
Het Capaciteitstarief, Wijzigingen grens grootverbruik/kleinverbruik gas zijn per 1 januari 2009
doorgevoerd in de markt. Rondom de invoering van de Slimme meter ontstond onduidelijkheid over
de wet op de privacy, waardoor pas in februari 2011 het Wetsvoorstel ‘Verbetering werking
elektriciteits- en gaswet’ is aangenomen door de Eerste Kamer. Vanaf dat moment is de weg
definitief vrijgemaakt voor implementatie van de laatste onderdelen van het nieuwe marktmodel.
Met ingang van 1 januari 2012 is gestart met een kleinschalige uitrol van de Slimme meter
(proefperiode van 2 jaar) en sinds 1 januari 2013 zijn alle netbeheerders aangesloten op het Centraal
aansluitingenregister
(C-AR).
Op 1 augustus 2013 moet het nieuwe Metermarktmodel, Verplicht leveranciersmodel en één
berichtenstandaard operationeel zijn, waarmee het nieuwe marktmodel volledig in werking treedt.
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