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ONDERWERP Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de 
Gaswet ter verbetering van de elektriciteits- en 
gasmarkt (31 374) 

Geachte mevrouw Van der Hoeven, 

In uw brief van 2 juni jongstleden vroeg u het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te 
adviseren, als bedoeld in artikel 51, tweede lid van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), 
over het voorstel tot wijziging van wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet 
ter verbetering van de elektriciteits- en gasmarkt (hierna: het wetsvoorstel). Het CBP heeft in de 
brief van 17 juni aan dit verzoek voldaan. Op 19 juni is het wetsvoorstel behandeld in de plenaire 
vergadering van de Tweede Kamer. In deze vergadering is het advies van het CBP besproken en 
zijn er naar aanleiding van het advies twee amendementen ingediend. U heeft toegezegd zich met 
het College te zullen verstaan en de Tweede Kamer over de uitkomsten te berichten. Dit laatste 
doet u in een brief aan de kamer waarvan u op 26 juni jongstleden een elektronische versie aan 
het CBP heeft voorgelegd. 

D e brief a an d e T w e e d e K a m e r en d e nota v a n wi jz ig ing 

^ ^ In uw brief aan de Tweede Kamer komt u tot de conclusie dat voor kwartierwaarden elektriciteit 
^ B en uurwaarden gas geldt dat een wettelijk voorschrift inhoudende dat de leverancier daar zonder 

^ ^ ^ meer over kan beschikken niet per definitie proportioneel is ten opzichte van het doel van de 
t» beoogde verwerking. Bij de brief heeft u een nota van wijziging gevoegd waarin de artikelen 26ab 
^ van de Elektriciteitswet en 13b van de Gaswet zo worden gewijzigd dat een netbeheerder aan de 
° ^ ^ leverancier uitsluitend toegang verleent tot meetgegevens die betrekking hebben op een kleiner 

^ ^ tijdsbestek dan een dag, voor zover die leverander de desbetreffende meetgegevens op basis van 
P artikel 8, onderdeel a van de Wbp mag verwerken. Verder worden in de nota van wijziging de 
o artikelen 26ab van de Elektriciteitswet en 13b zo gewijzigd dat een netbeheerder een derde 

i uitsluitend toegang verleent tot meetgegevens voor zover deze derde deze meetgegevens op 
: grond van artikel 8, onderdeel a van de Wbp mag verwerken. Dit houdt in dat de netbeheerder de 
I meetgegevens alleen met ondubbelzinnige toestemming van de consument aan een derde mag 
i verstrekken. 

0 0 ^ = In zijn advies van 17 juni constateerde het CBP in het wetsvoorstel, voor zover dit voorzag in het 
* ^ ^ - in alle gevallen verzamelen en beschikbaar stellen van kwartierwaarden c.q. uurwaarden over het 

energieverbruik ongeacht de toestemming van betrokkene, strijd met de Wbp. Met de nota van 
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wijziging neemt u, waar het gaat om het beschikbaar stellen van deze meetwaarden door de 
netbeheerder aan de leverancier, deze bezwaren weg. Voor wat betreft het verzamelen van 
meetwaarden door de netbeheerder licht u in uw brief toe dat de netbeheerder de 
kwartierwaarden c.q. uurwaarden nodig heeft om zijn wettelijke taken uit te kunnen voeren, en 
dat de grondslag van de verwerking dus ligt in artikel 8, onderdeel c van de Wbp. Daarmee is de 
geconstateerde strijdigheid met de Wbp, waar het gaat om het zonder toestemming van de 
consument verzamelen van kwartierwaarden c.q. uurwaarden door de netbeheerder, 
weggenomen. 

Conclusie 
Met de nota van wijziging en de begeleidende toelichting in de brief aan de Tweede Kamer 
vervallen de geconstateerde strijdigheden van het wetsvoorstel met de Wbp in die mate dat het 
CBP geen aanleiding ziet tot het maken van aanvullende inhoudelijke opmerkingen. 

Hoogachtend, 

Het College bescherming persoonsgegevens. 
Voor het College, 

mw. mr. M.W. McLaggan-van Roon 
collegelid 


