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Voorwoord

Europa en Nederland kennen in hun beleid en regelgeving de energieconsument 
verschillende posities toe. De energieconsument kan aanspraak maken op een 
redelijke elektriciteitsprijs, wel een die onderhevig is aan diverse ontwikkelingen, en 
krijgt te maken met splitsende en nieuwe energiebedrijven. Hij moet ook worden 
gestimuleerd om slim energie in te kopen, energieverbruik onderling met anderen af 
te stemmen en om zelf elektriciteit te gaan produceren en deel uit te maken van een 
smart grid. 

Deze en andere kwesties met betrekking tot de energieconsument kwamen aan 
de orde op het openingscongres van het Centrum voor Energievraagstukken van de 
Universiteit van Amsterdam de dato 27 januari 2010 ‘De consument en de andere 
kant van de elektriciteitsmarkt’.

Het officiële startschot voor het Centrum tijdens dit congres werd gegeven door 
de minister van Economische Zaken mevrouw Van der Hoeven. In haar inleiding 
noemde zij de diverse posities die de consument inneemt: “Hij heeft vele gezichten”. 
Het is van belang dat deze verder in kaart worden gebracht, dit bij toepassing van 
bestaande wetgeving en ook bij de totstandkoming van nieuw beleid en nieuwe 
wetgeving.

Eén van de pijlers daarvan is de marktwerking. De marktwerking heeft het laatste 
decennium ook voor consumenten haar intrede gedaan in de energiesector. Uitgangs
punt is, zoals de minister het verwoordde: “De energiemarkt is van en voor de 
energieconsument”. Hij dient dus centraal te staan. Met de marktwerking kwam ook 
specifieke regelgeving om zijn rechtspositie te beschermen. Deze bleek echter niet 
afdoende, aanleiding om zijn rechtspositie met het recentelijk in werking getreden 
Europese Derde Energiepakket te versterken. Bovendien dient de marktwerking 
verbeterd te worden. Daaraan schort het eveneens.

Mevrouw Van der Hoeven riep in haar inleiding ook in herinnering dat de focus 
de afgelopen tien jaar langzaam is gaan schuiven. Van de techniek aan de aanbod
zijde  hoe creëer je een goed functionerende vrije markt?  via de infrastructuur  
hoe waarborg je de onafhankelijke rol van de netbeheerder?  naar de behoeften 
aan de vraagzijde  hoe kan de energiegebruiker een volwassen rol spelen en komen 
we tegemoet aan zijn wensen?
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Eén en ander was aanleiding voor het stellen van de vraag, wie is deze consu
ment en wat is zijn rol op de elektriciteitsmarkt, onder meer in de besluitprocedures 
van communautaire en nationale overheden? Daarover bestaat geenszins een duide
lijk beeld. De bijdrage van ondergetekende aan deze bundel behandelt de verschil
lende rollen van de consument, ook met betrekking tot de door de minister genoemde 
en zogeheten ‘NIMBYdossiers’, en benoemt in deze bijdrage wie deze consument is. 
Wat kan verschillen, afhankelijk van de betrokken energiewetgeving en de daaraan 
ten grondslagliggende doelstelling. In deze bijdrage wordt ook een overzicht 
gegeven van de rechtswaarborgen voor de energieconsument.

Mevrouw Van der Hoeven noemde enkele belangrijke uitdagingen op het terrein 
van consument en energie. Ten eerste is er de uitdaging de energiemarkt zo in te 
richten dat de consument er wegwijs kan. En hij dient zich er ook veilig te voelen. 
Transparantie, vertrouwen, invloed en fair play zijn in dat verband sleutelwoorden. 
Onoorbare praktijken, zoals recentelijk in het nieuws met betrekking tot colportage
praktijken, dienen derhalve een halt toegeroepen te worden. Deze schaden immers 
het vertrouwen van de consument en belemmeren daarmee de werking van de 
markt. In dit verband is van belang dat toezicht op de energiemarkt volop in 
beweging is.

Dit toezicht zal naar verwachting, mede ten gevolge van de inwerkingtreding 
van het Derde Energiepakket, aan een vergaande Europeanisering onderheven zijn. 
Adrienne de Moorvan Vugt analyseert in haar bijdrage aan deze bundel, mede op 
basis van een vergelijking met het Europeaniseringproces in andere economische 
sectoren, wat de energieconsument daarbij mogelijk te wachten staat en welke 
gevolgen deze Europeanisering kan hebben voor zijn positie.

Ten tweede is er, volgens Van der Hoeven, de uitdaging om de effectieve betrok
kenheid van de consument bij het energiebeleid te vergroten. Dat is onder meer een 
voorwaarde voor een goed functionerende markt, maar ook voor het laten slagen van 
de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Zij achtte het, in dat verband, van 
belang dat consumenten een actievere rol gaan spelen. De vraag is echter hoe de 
consument ertoe kan worden bewogen te kiezen voor groene alternatieven. 

Maarten Wolsink gaat in zijn bijdrage aan deze bundel uitvoerig in op de 
(eventuele) mogelijkheden en belemmeringen die bestaande en nieuwe instituties 
voor deze actieve consument kennen. Hij beschouwt de consument daarbij vanuit 
een gedrags, alsmede maatschappelijk wetenschappelijk perspectief en prikt daarbij 
een economische luchtballon door.
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Volgens Van der Hoeven kan het, voor het vergroten van de betrokkenheid  
van consumenten bij energiebeleid, van belang zijn dat het feitelijk gedrag van 
consumenten, wanneer deze wel of niet energie verbruiken, gaat meetellen.

Dit ‘noodzakelijk’ gedrag van de energieconsument zou gestimuleerd kunnen 
worden door een andere beprijzing en tarifering van afname en distributie van 
energie dan de bestaande. Dit is wat Annelies Huygen in haar bijdrage aan de bundel 
aan de orde stelt. Zij behandelt, aan de hand van economische basisbeginselen, 
welke toetredingsdrempels bestaan voor een actief handelende consument en 
vervolgens welke functies beprijzing en tarifering kunnen vervullen om gewenst en 
noodzakelijk actief handelen van de energieconsument te stimuleren.

Kortom het is, om met de woorden van de minister te spreken, nodig dat we de 
positie van de energievrager bekijken in relatie tot het geheel van ambities op 
energiegebied, knelpunten in de markt en relaties tussen alle betrokken partijen. In 
de diverse genoemde bijdragen in deze bundel wordt de energieconsument vanuit 
diverse wetenschappelijke disciplines en invalshoeken beschouwd, achtereenvolgens 
door ondergetekende, Adrienne de Moorvan Vugt, Annelies Huygen en Maarten 
Wolsink. De bijdragen vormen een bewerking van hun inleidingen tijdens het 
openingscongres van het Centrum.

De bundel sluit aan bij de doelstellingen van het Centrum. Het Centrum is een 
interdisciplinaire onderzoeksorganisatie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van 
de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek is gericht op het vormen van een 
langetermijnvisie betreffende de enorme opgaven waarvoor de energiesector staat. 
Deze betreffen het tot stand brengen van een interne markt, tot welke ook nieuwe 
marktpartijen toegang hebben, een redelijke energieprijs, de leveringzekerheid en 
de fundamentele veranderingen ten aanzien van het energietransport en distribu
tiesysteem. De positie van de energieconsument en consumentenbescherming 
vormen daarbij centrale onderzoeksthema’s.

Diverse partijen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het Centrum 
door het delen van kennis en ervaring, deelname aan diverse discussiebijeenkomsten 
en het ter beschikking stellen van financiële middelen. Het ministerie van Economi
sche Zaken, Landbouw en Innovatie  heeft daarbij een belangrijke rol vervuld. De 
partners van het Centrum zijn:
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 Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
  TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek
  VEMW, kenniscentrum en belangenbehartiger voor de zakelijke energie en 

watergebruikers
 Vereniging Eigen Huis
 Consumentenbond

Daarnaast is het Centrum mede dankzij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid  
UvA tot stand gekomen. Die naast de benodigde faciliteiten, man en vrouwkracht 
ter beschikking heeft gesteld om in het kader van het Centrum onderzoek en onder
wijs mogelijk te maken. 

Het is ook dankzij betrokken onderzoekers en deze partners dat de bundel  
‘De consument en de andere kant van de elektriciteitsmarkt’ tot stand is gekomen. 
Een bijzonder woord van dank is er voor Eva Winters voor haar onderzoeks,  
organisatorische en redactionele werkzaamheden en voor Anne van Toor voor  
haar onderzoekwerkzaamheden bij de totstandkoming van deze bundel, onder
zoeksassistenten bij het Centrum.

Deze bundel bevat naast een analyse van de diverse aspecten van de positie  
van de energieconsument, een schat aan informatie voor benodigd voortgezet 
onderzoek naar de energieconsument. Het verschijnen van de bundel is een  
startschot voor de komende jaren voor veel en veelzijdig onderzoek naar de energie
consument binnen het Centrum.

Simone Pront-van Bommel
Directeur van het Centrum voor Energievraagstukken UvA        

 Amsterdam, december 2010
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De elektriciteitsconsument  

centraal?  
Simone Pront-van Bommel 1

1   Dr. S. Pront-van Bommel is directeur van het Centrum voor Energievraagstukken aan de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Dank aan Eva Winters en Anne van Toor voor 
hun ondersteunende onderzoekwerkzaamheden. Beiden zijn onderzoekassistenten bij het Centrum.

Hoofdstuk I
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1. De energieconsument centraal

De consument wordt in toenemende mate centraal gesteld in energie
beleid en wetgeving. Het gaat daarbij niet alleen om bescherming van zijn 
positie, maar om veel meer dan dat. Zijn gedrag wordt ook als belangrijke 
schakel beschouwd om milieu en klimaatdoelstellingen te bereiken. Voorts 
is hij geregeld ‘tegenstander’ door rechtsmiddelen aan te wenden tegen 
overheidsbesluiten voor realisatie van energieprojecten.

Een en ander is aanleiding om in deze bijdrage na te gaan welke rollen 
de energieconsument vervult (paragraaf 2), waaruit de consumentenbe
scherming van de energieconsument bestaat (paragraaf 3 en 4), wie de te 
beschermen energieconsument eigenlijk is (paragraaf 5), want dat is alles 
behalve duidelijk, en langs welke wegen hij voor zijn belangen kan opkomen 
(paragraaf 6). Aanleiding voor dit artikel is onder meer het van kracht 
worden van het Europese Derde Energiepakket,2 met als onderdeel daarvan 
de recent in werking getreden Derde Elektriciteitsrichtlijn en Derde 
Gasrichtlijn.3

Het artikel beperkt zich daarbij in het algemeen tot de elektriciteits
sector, omdat daarin de rechten van de energieconsument volgens het 
Europees recht het meest vergaand zijn beschermd, meer dan in de 
gassector. Hij heeft immers, wat betreft elektriciteit, en niet wat betreft 
gas, recht op een aansluiting op het distributiestelsel, als een onderdeel 
van zijn aanspraak op een universele dienstverlening (paragraaf 4.2).4 
Lidstaten zijn verplicht om daarin bij nationale wetgeving te voorzien.

2  Deze richtlijnen maken deel uit van het zogeheten Derde Energiepakket dat op 19 december 
2007 door de Europese Commissie is aanvaard.

3  Zie Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betref-
fende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrek-
king van Richtlijn 2003/54/EG, Pb. 2009 L 211; Richtlijn 2009/73/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de in-
terne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG, Pb. 2009 L 211. Deze 
zijn op 14 augustus 2009 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op  
3 september 2009 in werking getreden. De lidstaten van de Europese Unie dienen uiterlijk op  
3 maart 2011 de nieuwe Derde Energierichtlijnen te hebben geïmplementeerd.

4  De afnemer van gas die is aangesloten, heeft recht om in overeenstemming met geldend natio-
nale wetgeving te worden voorzien van gas van een bepaalde kwaliteit tegen een redelijke prijs, 
Bijlage I, lid 1, sub g, Derde Gasrichtlijn. Verschil met het recht op universele dienstverlening is 
dat de afnemer niet het recht heeft op een aansluiting op een gasnet. Dit heeft de afnemer van 
elektriciteit wel, artikel 3, lid 3, Derde Elektriciteitsrichtlijn.  
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2. De diverse rollen van de consument

2.1 Te beschermen object
De energieconsument is in de eerste plaats object van rechtsbescher

ming. Consumentenbescherming vormt immers één van de centrale 
doel stellingen van energiebeleid en wetgeving.5

In de praktijk bleek daarvan echter nog onvoldoende sprake te zijn. De 
Europese wetgever kwam tot de conclusie dat “bestaande rechten van 
consumenten moeten worden versterkt en gewaarborgd, en meer trans
parantie moeten omvatten”.6 Een belangrijke stap op weg naar meer 
bescherming van de energieconsument was het voorstel van de EU 
Commissie voor een Handvest7 betreffende de rechten van de energie
consument. Ofschoon later weer ingetrokken, zijn diverse onderdelen 
daarvan in het Derde Energiepakket terecht gekomen. 

Consumentenbescherming is ook één van de hoofddoelstellingen van 
de Elektriciteitswet.8 De daarin opgenomen consumentenregels vormen 
veelal een implementatie van regels uit de Tweede Elektriciteitsrichtlijn.9 
Nieuwe regels inzake consumentbescherming uit de Derde Elektriciteits
richtlijn moeten uiterlijk 3 maart 2011 worden omgezet, voor zover de 
nationale wetgeving daaraan nog niet voldoet. Deze rechten worden 
hierna in de paragrafen 3 en 4 nader beschreven.

5 Kamerstukken II 2002-03, 28982, nr. 1, p. 5; artikel 95a, e.v. Elektriciteitswet. 
6  Considerans punt 51, Derde Elektriciteitsrichtlijn en considerans punt 48, Derde Gasrichtlijn. Zie 

ook Citizens' Energy Forum, MEMO/09/429, Brussel, 30 September 2009.
7   Mededeling van de Commissie, Naar een Europees Handvest betreffende de rechten van de 

energieconsument, COM(2007) 386 def. en Resolutie van het Europees Parlement van 19 juni 
2008 (P6 – TA(2008)0306). Het Handvest is geen juridisch bindend document, maar biedt een 
overzicht van al bestaande wetgeving rondom consumentenrechten en geeft daarnaast aanvul-
lende uitgangspunten voor regelgeving die consumentrechten kunnen versterken.

8  Kamerstukken II 2007-2008, 31374, nr. 2 en 3, p. 22 (Wetsvoorstel Marktmodel); artikel 1en 3, 
lid 7, Derde Elektriciteitsrichtlijn. Het wetsvoorstel en de richtlijn geven aan dat strengere regel-
geving wenselijk is om de consument beter te beschermen.

9  Richtlijnen kunnen op grond van artikel 288 VWEU alleen aan lidstaten verplichtingen opleggen. 
Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het resultaat en aan de nationale instanties wordt 
de bevoegdheid gelaten om vorm en middelen te kiezen. Vgl.  T.C. Hartley, The Foundations of 
European Community Law, 6th ed, Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 102-104, 201-206; 
M. Horspool and Matthew Humphreys, European Union Law, 4th ed, Oxford: Oxford University 
Press, 2006, p. 77-78.
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2.2 Actieve speler om milieu- en klimaatbelangen te dienen
Ook anderszins verschuift de aandacht van Europees en nationaal energie

beleid steeds meer richting de energieconsument. Zijn gedrag wordt door 
betrokken overheden als essentiële schakel beschouwd om overheidsdoel
stellingen inzake CO2emissiereductie, energieefficiënte en duurzame energie 
te bereiken. Dit betreft de zogenoemde 20%20%20%doelstellingen voor 
2020.10 

Volgens Europese wetgeving dient dan 20% van de verbruikte energie 
afkomstig te zijn uit hernieuwbare bronnen. Dit betreft de hele EU. 
Daarnaast zijn lidstaten verplicht een voor hen afzonderlijk in ‘Richtlijn ter 
bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen’ (RES)11 
vastgesteld percentage van verbruik van dergelijke energie in 2020 te reali
seren. Dit percentage bedraagt voor Nederland 14%.12 De Nederlandse 
wetgever streeft ernaar dat ook de productie in 2020 bestaat uit 20% 
duurzame energie. Streven is bovendien dat in 2020 ten opzichte van 1990, 
20% aan energieefficiënte is behaald.13 Dit alles om uiteindelijk in 2020 de 
CO2uitstoot, ten opzichte van 1990, met 20% te hebben verminderd.14 
Daartoe dient echter nog veel te gebeuren.15

10  Zie voor een nadere toelichting S. Pront-van Bommel, Het Derde Energiepakket, SEW (11) 2010, 
p. 455 e.v.

11  Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering 
van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van 
Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG, Pb. 2009 L 140 .

12  Zie Bijlage I, onder A, Richtlijn 2009/28/EG.
13  Groenboek inzake energie-efficiëntie ‘Meer doen met minder’, COM(2005) 265, p. 49.: In een 

business as usual scenario zal de energieconsumptie in 2020 stijgen naar 1900 Mtoe. Doelstelling 
is 20 % lager uit te komen op een verbruik van 1520 Mtoe, gelijk aan het verbruik van 1990.

14  Considerans punt 3, en artikel 1, Richtlijn 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel 
in broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden, Pb. 2009 L 
140. Tevens wordt deze doelstelling tot algehele reductie van emissie van broeikasgassen door 
de Gemeenschap opgerekt naar 30%, mits de andere ontwikkelde landen zich vastleggen op 
een vergelijkbare emissiebeperking en de economisch meer gevorderde ontwikkelingslanden een 
bijdrage leveren die in verhouding staat tot hun verantwoordelijkheid en capaciteiten. 

15  S. Pront-van Bommel, Juridische mogelijkheden en beperkingen voor windenergie op land, in: 
Duurzame energie. Juridische kansen en belemmeringen (red. B. Krot en L. van Middelkoop), 
Congresbundel Centrum voor Milieurecht UvA, Europa law publishing: Groningen 2010, p. 67-
87. 
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Wat betreft de ontwikkelingen van de energiesector en realisatie van 
deze milieu en klimaatdoelstellingen worden diverse scenario’s gehan
teerd. De consument vervult een uiteenlopende rol volgens deze scenario’s. 
Het lijkt erop dat, volgens het scenario waarin hij de meest actieve rol 
vervult, de hoogste rendementen voor deze doelstellingen zijn te behalen.16 
In dit verband wordt verwezen naar de uitkomsten van het zogenoemde 
LongTerm Electricity Network Scenarios (LENS) project.17 

Het LENS project behelst een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar 
mogelijke scenario’s voor elektriciteitsnetwerken in GrootBrittannië in 2050 
teneinde hiervoor een langetermijnvisie te ontwikkelen. Het LENS rapport 
presenteert vijf zeer diverse mogelijke scenario’s18 waarbij telkens sprake is 
van een andere balans tussen de drie hoofdthema’s: het milieubelang, de 
participatie van consumenten en het overheidsbeleid. Bij het in het rapport 
genoemde scenario Mircogrids worden de meest positieve resultaten gerea
liseerd wat betreft het klimaat en milieu, onder andere een reductie van 
CO2uitstoot van 71% over het gehele energiesysteem, en zelfs 99% reductie 
bij de productie van elektriciteit in 2050 ten opzichte van 2000.19

16   Op weg naar intelligente netten in Nederland, Discussiedocument van de Taskforce Intelligente 
Netten, juli 2010, EZ. In 2008 is door de Minister van Economische Zaken een Taskforce Intel-
ligente Netten ingesteld. De Taskforce heeft in juli 2010 zijn discussiedocument ‘Op weg naar 
intelligente netten in Nederland’ gepresenteerd. De Taskforce concludeert in het discussiedocu-
ment dat intelligente netten vooralsnog niet urgent zijn, maar wel een ‘hoogst robuuste optie’. 
De voorbereidingen van intelligente infrastructuur moeten dan ook tijdig worden genomen. De 
Taskforce verwacht dat in 2025 50% van de gebruikers van energie toegang heeft tot intel-
ligente netten. Momenteel bestaan er nog belemmeringen voor het ontstaan van intelligente 
netten. Deze liggen volgens de Taskforce met name in tariefstructuren voor netwerkkosten, 
slimme investeringen zijn tot nog toe niet lonend.

17   G. Ault, D. Frame, N. Hughes, N. Strachan, “Electricity Network Scenarios for Great-Britain in 2050 
– Final Report for Ofgem’s LENS Project”, November 2008 De opdrachtgever Office of Gas and 
Electricity Markets (OFGEM) is een overheidsorgaan, dat onder leiding staat van de Gas and Elec-
tricity Markets Authority, wiens taken en bevoegdheden opgenomen zijn in de Gas Act (1986), 
Electricity Act (1989) en Utilities Act (2000). Het LENS rapport is te vinden via de website: <http://
www.ofgem.gov.uk/Networks/Trans/ElecTransPolicy/lens/Documents1/20081107Final%20Re-
port.pdf>.

18   De vijf verschillende scenario’s zijn: ‘Big Transmission & Distribution’, ‘Energy Service Compa-
nies’, ‘Distribution System Operators’, ‘Microgrids’ en ‘Multi Purpose Networks’. Echter, aan-
gegeven wordt dat deze scenario’s dienen ter ondersteuning van strategisch denken over een 
langetermijnvisie, maar dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat één scenario in zijn zuivere vorm 
zal worden ontwikkeld, zie LENS rapport, p. 113.

19   Bij het scenario van ‘Distribution System Operators’ wordt over het gehele energiesysteem 61% 
en met betrekking tot de productie van elektriciteit 95% vermindering van de CO2-uitstoot in 
2050 ten opzichte van 2000 gerealiseerd. LENS rapport, p. 95.
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Het betreft, van de in het rapport genoemde scenario’s, de meest uitda
gende, zowel wat betreft de technische toepassingen, als ook ten aanzien 
van commerciële en reguleringsvraagstukken die een vergaande gedecen
traliseerde energieinfrastructuur met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld 
netwerkeigendom, netwerkbeheer, mededinging en leveringszekerheid.20 
Volgens dat scenario vervult de consument een actieve rol.

Het moet overigens blijken welk scenario zich zal/of welke scenario’s 
zich zullen realiseren. Dat is allesbehalve met zekerheid te duiden. Er is 
nader onderzoek nodig naar welke juridische, economisch financiële, 
gedragsmatige en (andere) institutionele machtsfactoren bepalend zijn.

Ook in Nederland zijn er door de Taskforce Intelligente Netten drie 
scenario’s uitgewerkt.21 Het discussiedocument ‘Op weg naar intelligente 
netten in Nederland onderscheidt drie verschillende scenario’s: Nederland 
Powerhouse, Flexwerker en Smart Energy City. Het laatste scenario ligt het 
dichts bij het Microgrids scenario uit het LENS project. Het discussiedocu
ment gaat er vanuit dat alle drie de scenario’s samen kunnen worden uitge
voerd en elkaar kunnen aanvullen. Verder wijst de Taskforce erop dat 
binnen alle scenario’s behoefte is aan flexibiliteit en aan intelligentie van 
de netten.

Volgens het scenario ‘Microgrids’22 uit het genoemde LENSrapport 
vervult de consument een geheel andere rol dan de bestaande. Voortbou
wend op dit scenario laat zich een volgende ontwikkeling denken met 
betrekking tot zijn toekomstige rol. Het gaat om een eventuele ontwikke
ling waarvan nog weinig valt te zeggen of deze zich daadwerkelijk en in 
welke mate deze zich zal voordoen. 

20  LENS rapport, p. 103.
21   Op weg naar intelligente netten in Nederland, Discussiedocument van de Taskforce Intelligente 

Netten, juli 2010, EZ, p. 25-31.  
22   Consumenten vormen het middelpunt in dit scenario. Zij dragen veel bij aan hun eigen ener-

gievoorziening. Het energienetwerk ondergaat een radicale verandering waarbij decentrale 
energie-opwekking aanzienlijk wordt vergroot. De overheid faciliteert de eis van de bevolking 
om meer aandacht voor het milieu. Hoewel er geen geheel vrije markt is, zorgt overheidstoezicht 
voor de juiste prikkels milieuvriendelijke energiebronnen te gebruiken. Het centrale netwerk is 
van ondergeschikt belang aan lokale opwekking. Dit vereist verregaande vraagsturing. Ook is er 
minder mobiliteit over lange afstand door bijvoorbeeld flexwerken. 
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2.3 Van passief consumeren naar bewust prosumentschap
Mede onder druk van stijgende energieprijzen23 en technische innova

ties zullen consumenten naar verwachting de komende jaren het energie
gebruik steeds meer als een belangrijk en beïnvloedbaar onderdeel van 
hun financiële huishouding en bedrijfsvoering ervaren. Eigen opwek, 
andere en nieuwe afspraken met energieleveranciers en differentiatie in 
momenten van verbruik zijn daarbij voor hen belangrijke instrumenten.24 

Het laat zich denken dat hij in belangrijke mate in zijn energiebehoefte 
wordt voorzien door middel van de eigen zonnepaneel en de nabijgelegen 
windmolen, waarvan hij ‘medeeigenaar’ is. Hij wordt daarmee ook produ
cent. In die rol wordt hij ook wel prosument genoemd. Voorts betrekt hij 
energie bij de lokale producent van biogas of elektriciteit die is gegene
reerd met restwarmte. Verbruikers zouden veel vaker dan nu het geval is, 
tussen gas en elektriciteit switchen en arbitrage toepassen. Daarbij wordt 
bijvoorbeeld resterend gas verkocht of  afhankelijk van de prijs  ter plaatse 
omgezet in elektriciteit. Gas zou daarbij in feite ook als een soort van 
‘elektriciteitsopslag’ kunnen fungeren.

Eigen geproduceerde energie die over is, kunnen consumenten vervol
gens verhandelen aan anderen, al dan niet door tussenkomst van energie
leveranciers of andere marktpartijen. Consumenten zullen mogelijk zelf in 
georganiseerd verband als leverancier en handelaar, gaan fungeren.25 

De toekomstige consument kan daarbij gebruik maken van een slimme 
meter en andere technische innovaties, die hem onder meer in staat stellen 
realtime en frequent informatie te verkrijgen over zijn energieverbruik en 
eigen opwek van duurzame energie (zie paragraaf 2.6). Voorts kan de 
consument nieuwe technieken en apparaten, voor zover het gebruik 
daarvan zich daarvoor leent, op die tijden te activeren waarop de energie
prijs het meest gunstig is, dan wel voldoende duurzame energie verkrijg
baar is. De toekomstige energieconsument maakt, zo handelend, realtime 
keuzes in zijn energieverbruik en opwek, gebaseerd op realtime prijzen.

23  International Energy Agency, World Energy Outlook 2010 – Executive Summary, p. 5-6. 
24  Het LENS rapport gaat niet zozeer in op de stijgende energieprijzen, maar stelt vooral dat het 

scenario Microgrids voort komt uit zorgen over klimaatveranderingen en het belang van een 
schoon milieu.

25  Daarvoor kan een leveringsvergunning vereist zijn, afhankelijk van aan wie wordt geleverd: alleen 
(grote) zakelijk verbruikers of ook aan kleinverbruikers.
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De toekomstige energieconsument die een zo optimaal mogelijke mix 
van energiebronnen wenst, welke is afgestemd op zijn energiebehoefte, 
zal een contract met een dienstverlener kunnen sluiten die daarin voorziet. 
Die dienstverlener moet daarvoor frequent kunnen beschikken over 
realtime data betreffende het verbruik, opwek, levering en afname van 
energie door deze consument. Deze dienstverlener kan een ander zijn dan 
bestaande netbeheerders en energieleveranciers.26 Deze dienstverlener 
stuurt de energieconsument vervolgens een integrale transparante rekening 
met duidelijke toelichting van de diverse posten voor uiteenlopende 
diensten. Achterliggende gespecificeerde data zijn voor de consument 
direct opvraagbaar, respectievelijk op zijn eigen computer te zien op basis 
van met deze dienstverlener gesloten contracten. Dan wel met behulp van 
(eigen) aangeschafte software, dit om de rekening van de dienstverlener te 
kunnen verifiëren en eventueel vervolgens zijn energiebehoeften en 
wensen nader te kunnen afstemmen op de beschikbaarheid van zelf 
opgewekte energie of aanbod daarvan van anderen. De bijdrage van 
Annelies Huygen in deze bundel besteedt daaraan uitvoerig aandacht.

Heden is sprake van een betrekkelijk kleine groep eindverbruikers die 
deze rol (deels) vervult. Voor zover een dergelijke rol wordt vervuld, betreft 
dit meestal energieintensieve bedrijven, onder meer in de glas en 
tuinbouw. Deze groep kan wellicht veel groter worden27 en in toenemende 
mate ook bestaan uit huishoudens, mede ten gevolge van toepassing van 
nieuwe technieken. Vooralsnog kunnen de huidige distributienetwerken 
een dergelijke toekomstige rol van de energieconsument niet faciliteren,28 
en worden juridische, financieel economische en organisatorische barrières 
ervaren. Het is nodig dat deze systematisch in kaart worden gebracht, als 
deze geschetste mogelijke ontwikkeling van de rol van de consument 
maatschappelijk, en mede bezien vanuit overheidsdoelstellingen, wenselijk 
wordt geacht.

26  Kamerstukken II 2009/10, 32374, nr. 3, p. 7: Uitlezen van de slimme meter kan met toestemming 
van de kleinverbruiker gebeuren door netbeheerders, leveranciers en derden (nieuwe markt-
partijen). Bestaande en nieuwe marktpartijen kunnen de kleinverbruiker diensten aanbieden. 
Voorbeelden van nieuwe diensten zijn: advies over energiebesparing, inzicht geven in het actuele 
verbruik en advies ten aanzien van efficiënt elektriciteit terug leveren op het net. 

27  ERGEG, Position Paper on Smart Grids, 10 december 2009, p. 22-23.
28  European SmartGrids Technology Platform (ETP), Vision and Strategy for Europe’s Electricity Net-

works of the future, 2006, p. 6-7 en p. 15-17.
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Om deze rol als actieve consument/prosument te kunnen vervullen is in 
ieder geval nodig dat het bestaande distributiestelsel gemoderniseerd en 
‘slim’ wordt (smart grids). Meer flexibiliteit bij bespelen en inspelen op 
vraag en aanbod van energie is daarvoor één van de bepalende factoren. 

Voor realisatie van milieu en klimaatdoelstelling is bovendien gedrags
verandering van de energieconsumenten van groot belang. Hij zal zich in 
ieder geval in toenemende mate bewust moeten worden van zijn energie
verbruik, vaker bij het sluiten van een leveringscontract voor duurzame 
energie dienen te kiezen en ook zelf in toenemende mate duurzame 
energie moet gaan of laten produceren, door middel van onder andere 
windmolens, zonnepanelen en microWKK.29 

Als deze ontwikkeling zich daadwerkelijk zou voltrekken, wordt de 
consument, uitgaande van de genoemde Europese 20%20%20% beleids 
en wetgevingsdoelstellingen niet alleen een te beschermen burger met 
bepaalde minimum aan rechten en aanspraken, maar steeds meer ook een 
burger met bepaalde gehoudenheden om bij te dragen aan realisatie van 
milieu en klimaatdoelstellingen. Als hij deze gehoudenheden vervult, ziet 
hij dit verzilverd in meer eigen zeggenschap over zijn eigen energiehuis
houding en mogelijk in een lagere energierekening in vergelijking met 
passieve consumptie van energie opgewekt uit fossiele bronnen. Dit mede 
door daarnaast op energieverbruik te besparen. 

De overheid kan maar in beperkte mate gewenst consumentengedrag 
opleggen door middel van het wegnemen van wettelijke belemmeringen 
of het opleggen van nieuwe wettelijke verplichtingen. In een geliberali
seerde sector zoals de energiesector zal het immers in belangrijke mate van 
de uiteindelijke keuzes van consumenten afhangen, wat voor soort energie 
zij afnemen, of zij bereid zijn daarmee zuiniger om te gaan en of zij tot 
aanschaf en gebruik van eigen productiemogelijkheden overgaan.30 De rol 
van de overheid in een geliberaliseerde energiesector zou kunnen zijn de 
consument daartoe te prikkelen en te verleiden en om hem ten minste 
goed in staat te stellen om daadwerkelijk over deze zaken keuzes te maken. 
Annelies Huygen gaat in haar bijdrage in op het belang van een level 

29  Energierapport 2008 van EZ, juni 2008, p. 12.
30  Vgl. ERGEG, Position Paper on Smart Grids, 10 december 2009, p. 20. 
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playing field en de tekortkomingen die dienaangaande bezien vanuit de 
positie van de prosument, bestaan.

De prangende vraag die boven komt, is welke factoren uiteindelijk het 
gedrag van de consument beïnvloeden en/of onder welke condities hij van 
een passieve eindverbruiker een actieve marktpartij wordt die in hoge mate 
in zijn eigen verbruik kan voorzien. Dit onderwerp staat centraal in de 
bijdrage van Maarten Wolsink aan deze bundel.

2.4 De energieconsument in de rol van benadeelde belanghebbende 
De consument is niet alleen afnemer van energie, maar kan ook in zijn 

(directe) omgeving worden geconfronteerd met energieprojecten, 
waardoor hij zich in zijn belang benadeeld ervaart.31 Enkele opvallende 
voorbeelden hiervan zijn de besluitvorming inzake het Windpark Noord
oostpolder (NOP), de oorspronkelijk beoogde en inmiddels afgeblazen32 
ondergrondse opslag van CO2 in de lege gasvelden van het Barendrechtse 
Vaanpark33 en project Randstad 38034, dat een groot hoogspanningproject 
betreft. 

Veel van dergelijke grote projecten raken omwonenden direct in hun 
leef en woongenot.35 Grote energieprojecten hebben vaak direct en 
indirect een grote ruimtelijke impact. Immers, ruimte is schaars en vele, 
vaak tegenstrijdige belangen, dienen te worden afgewogen en het uitstra
lingseffect van deze projecten is groot. Burgers vrezen waardeverminde
ring van hun huis, geluidsoverlast en, afhankelijk van het soort project, 
horizon of milieuvervuiling, en worden daarin vaak gesteund door milieu 

31   Voor windenergieprojecten blijken gemeenteraden overigens veelal een grotere belemmering-
factor dan door burgers georganiseerd verzet. Zie: Bosch & Van Rijn Consultants in Renewable 
Energy & Planning, Projectenboek Windenergie; Analyse van windenergieprojecten in voorberei-
ding, eindrapport juli 2008.

32   Kamerstukken II 2010/11, 28982, nr. 113: Brief van de Minister van EZ waarin kenbaar wordt 
gemaakt dat de vergunningverlening voor de CO2 opslag onder Barendrecht (voorlopig) is stop-
gezet. 

33   Aanhangsel Handelingen II 2008/09, p. 4473-4474. Vragen d.d. 13 februari 2009, beantwoor-
ding d.d. 27 maart 2009, kenmerk ET/ED/9059187.

34   Kamerstukken II 2009/10 31574, nr. 12, p. 10, ABRvS 11 februari 2010, JOM 2010/222, LJN 
BL3645: Voorlopige voorziening bestaande uit de schorsing van het inpassingplan, behoudens 
enkele uitzonderingen ten behoeve van de voorbereidende werkzaamheden. 

35   M. Wolsink, Planning of renewables schemes: Deliberative and fair decision-making on landscape 
issues instead of reproachful accusations of non-cooperation, Energy Policy, (35) 2007, p. 2694.
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en andere belangenorganisaties. Het draagvlak onder de bevolking, bij 
belangengroepen en lokale overheden blijkt, vaak te ontbreken bij dit soort 
projecten, ook wanneer het gaat om de bouw van een windmolenpark.36

De belangen van deze consumenten verschillen in sterke mate van de 
belangen ten aanzien van energieconsumptie. Als energieconsument is hij 
veelal voorstander van opwek en verbruik van duurzame energie en heeft 
belang bij zekerheid omtrent levering van energie. Een ruime meerderheid 
van de Nederlandse bevolking blijkt bovendien voorstander van duurzame 
energie.37 Als bewoner en huiseigenaar is hij echter vaak tegen windmolens 
in zijn achtertuin (NIMBY). Onderzoek wijst overigens uit dat het in dat 
verband kan uitmaken of hij al dan niet op een of andere wijze in een nabij 
gelegen windmolenproject participeert. Participatie blijkt veelal tot een 
andere beleving van het individuele belang bij het windenergieproject te 
leiden.38 Omwonenden die een economisch belang hebben bij de 
windenergie blijken bovendien vrijwel geen hinder te ondervinden van het 
windmolengeluid.39 Voor een grootschalige omslag naar productie en 
verbruik van duurzame energie kan het dus van belang zijn dat meer 
mogelijkheden ontstaan voor deelname van burgers aan energie
projecten.

De zogeheten NIMBY problematiek blijft in deze bijdrage verder buiten 
beschouwing. Het betreft de burger immers niet zozeer als energiever
bruiker, maar als een belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Awb. Het 
gaat daarbij om een positie die overeenkomt met die van vele andere 
belanghebbenden in het publiekrecht, bij besluitvorming over diverse 
zaken, uiteenlopend van bouwen, ruimtelijke ordening, milieu, vervoer, 

36   S. Pront- van Bommel, Ruimtelijke inpassing van grote elektriciteitsprojecten, Tijdschrift voor Bouw-
recht, (196) 2009, p. 980. Zie verder Rapportage: Het vergroten van betrokkenheid bij windenergie, 
een burgerparticipatieproject’, The Smart Agent Company, Leusden, juli 2008, in opdracht van VROM 
en LUW.

37   Rapportage: Het vergroten van betrokkenheid bij windenergie. Een burgerparticipatieproject, 
The Smart Agent Company, Leusden, juli 2008 in opdracht van VROM en LUW, p. 23.

38    Rapportage: Het vergroten van betrokkenheid bij windenergie, een burgerparticipatieproject, 
Leusden: The Smart Agent Company, Leusden, juli 2008, in opdracht van VROM; Vgl. ‘Participa-
tie in windenergie projecten’, SenterNovem, Utrecht 2009, p. 27: participatie kan inspelen op het 
gevoel van overlast bij omwonenden.

39   Van den Berg, Bouma, Pedersen & Bakker, Visual and acoustic impact of wind turbine farms on 
residents, Universiteit van Groningen, juni 2008, p. 61; vgl. participatie in windprojecten, Sen-
terNovem, Utrecht 2009, p. 27 e.v. 
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natuur tot recreatie en kunst. Een uitvoerige, nadere uiteenzetting van 
deze problematiek zou deze bijdrage te buiten gaan.

2.5 EU-onderdaan 
Welke rol de consument ook vervult en welke rechten en gehouden

heden hem toekomen, deze worden in toenemende mate door Europees 
recht en Europees beleid bepaald. Hij is ook EUburger. Dit betreft zowel de 
materiële normering als ook het toezicht op naleving en handhaving 
daarvan.

Deze Europeanisering schrijdt voort met onder andere de recente 
oprichting van het Europese Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER)40 en het van kracht worden van het Verdrag van 
Lissabon, waarmee de grondslag en bevoegdheden voor de Europese 
commissie zijn versterkt en uitgebreid tot energiewetgeving. De algemene 
taak van ACER is het adviseren van de Raad, Commissie en het Europese 
Parlement. Op hun verzoek of op eigen initiatief, over alle aangelegen
heden die verband houden met de doelstellingen waarvoor het is 
opgericht.41 Het werkterrein van ACER is uitgestrekt en valt goeddeels 
samen met dat van de Derde Energierichtlijnen, dus omvat mogelijk ook 
consumentenbescherming en aangelegenheden die de positie van de 
consument direct raken. ACER bestaat onder meer uit een geïnstitutionali
seerde samenwerking tussen de energieregulators van de lidstaten.

Op grond van het nieuwe artikel 194 VWEU is een nieuwe rechtsgrond
slag voor maatregelen ten aanzien van energie gecreëerd. Harmonisatie 
van energiewetgeving op basis van deze bepaling moet zijn gericht op de 
in dit artikel genoemde doelstellingen. Doelstellingen die basis vormen 
voor de bevoegdheid om energiewetgeving te harmoniseren zijn: het 
waarborgen van de werking van de energiemarkt, het waarborgen van de 
continuïteit van de energievoorziening, het stimuleren van energieeffici
ënte, duurzame energie en energiebesparing en het bevorderen van de 
interconnecties van de energienetwerken.42

40   Verordening 1775/2005, Pb. 2005 L 289; Verordening 713/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 juli 2009 tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators, Pb. 2009 L 211.

41   Zie artikel 5, Verordening 713/2009.
42   Europees recht: Algemeen deel, onder red. van W.T. Eijsbouts, 3e druk, Groningen: Europa Law 

Publishing 2010, p. 116.
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Adrienne de Moorvan Vugt laat in haar bijdrage in deze bundel zien 

hoe deze Europeanisering in diverse andere economische sectoren geleide
lijk gestalte heeft gekregen en wat ons hoogstwaarschijnlijk, gelet daarop, 
voor de energiesector te wachten staat. 

Voortschrijdende Europeanisering heeft ook consequenties voor de 
positie van de consument, die in toenemende mate op Europees niveau zal 
worden bepaald. Dit is mogelijk reden voor de nationale energiewetgever 
en de raad van bestuur van de NMa, namens deze de Energiekamer (hierna: 
Energiekamer),43 om de eventuele gevolgen van dit Europeaniseringproces 
voor de positie van consument te bewaken en daartoe zich al in een vroeg
tijdig stadium in Europese besluitvorming te mengen, onder andere door 
middel van participatie van de Energiekamer in ACER.

2.6 Wat maakt het uit hoe men de consument beschouwt?
Ook voor de totstandkoming en de inhoud van nieuwe wetgeving is het 

van groot belang van welke rol van de consument de wetgever en beleid
smakers uitgaan. Een en ander valt te illustreren aan de hand van het 
wetgevingsproces inzake de slimme meter (wetsvoorstel Marktmodel).44 

In de loop van het wetgevingsproces werd aan de consument verschillende 
rollen toebedeeld. De wetgever beschouwde de consument aan het begin van 
het wetgevingsproces vooral nog als wederpartij van de leverancier en, met 
tussenkomst van deze, als een speler van betekenis om energieefficiënte te 
realiseren. Bij aanbieding van het wetsvoorstel Marktmodel in 2008 werden 
vooral de functies die in het voordeel waren van de netbeheerder en leveran
cier aangeven, zoals de mogelijkheid administratieve processen te vereenvou
digen, doelmatiger netbeheer mogelijk te maken en energieefficiënte bij 
afnemers te verhogen.45 De netbeheerders kreeg een hoofdrol toebedeeld bij 
verwerking van de gegevens en de consument zou alleen door zijn tussen

43   Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2009, Stcrt. 2009, 14819, gewijzigd  
april 2010, Stcrt. 2010, 9370.

44   Wijziging van de van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van 
de elektriciteits- en gasmarkt, Kamerstukken II 2007/08, 31374, nr. 2.

45   Kamerstukken II 2007/08, 31374, nr. 3, p. 11.
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komst verbruiksgegevens kunnen verkrijgen. Voorts werd invoering van de 
slimme meter van belang geacht voor het toezicht.46

Het wetsvoorstel Marktmodel diende ter implementatie van de Eerste 
Richtlijn Energieefficiëntie (2006/32/EG), volgens welke lidstaten verplicht 
zijn, overigens geclausuleerd,47 elke afnemer een individuele meter ter 
beschikking te stellen, die hem in staat stelt om een actueel inzicht te 
krijgen in zijn verbruik.48

Tevens dient de consument zodanige informatie te ontvangen dat hij 
het verbruik in de desbetreffende periode met dat in andere perioden kan 
vergelijken en, indien mogelijk, met het verbruik van de gemiddelde andere 

46   Kamerstukken II 2007/08, 31374, nr. 3, p. 22-23: Belangrijk voor een goede marktwerking is 
consumentenvertrouwen. Dit vertrouwen was ernstig geschaad door de problemen met de ad-
ministratieve processen in 2005. Maar ook daarna heeft de afhankelijkheid van de leverancier 
van de netbeheerder voor het verkrijgen van de meterstanden nog regelmatig tot problemen 
aanleiding gegeven (zoals blijkt uit verschillende kwartaalrapportages van 2006 en 2007 van 
NMa met betrekking tot de kwaliteit van de administratieve dienstverlening van leveranciers). 
Door één van de belangrijkste oorzaken van de administratieve problemen aan te pakken - het 
proces rond de verwerking en uitwisseling van meetgegevens - is de verwachting dat het vertrou-
wen zal herstellen.

47    Bijlage I, lid 2, Derde Elektriciteitsrichtlijn bepaalt dat het invoeren van het slimme metersysteem 
kan worden onderworpen aan een economische evaluatie van de kosten en baten op langere 
termijn voor de markt en de individuele consument of aan een onderzoek naar welke vorm van 
slim meten economisch haalbaar is en kosteneffectief. De evaluatie dient uiterlijk 3 september 
2012 te zijn uitgevoerd. Onder voorbehoud van de uitkomsten van de evaluatie dienen lidstaten 
een plan voor de uitrol van de slimme meter op te stellen. In commissiedocument van 22 januari 
2010, Interpretative note on directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal 
market in electricity and directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market 
in natural gas, retail markets,  doet de Commissie enkele suggesties voor criteria waaraan in een 
evaluatie kan worden getoetst, zie p. 8. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de energiebesparing, 
de energierekening, competitie op de kleinverbruikermarkt en CO2 reductie, na invoering van 
de meter. Dit is geen uitputtende lijst en de lidstaten zijn hier niet aan gebonden. De evaluatie 
hoeft ook niet aan de Commissie te worden voorgelegd (Vgl. Kamerstukken II 2009/10, 32374, 
nr. 7, p. 10). In Nederland is er voorafgaand aan de uitrol van de slimme meter al in opdracht van 
EZ een kosten/baten-analyse gemaakt door KEMA, Intelligente meters in Nederland; herziene 
financiële analyse en adviezen voor beleid, juli 2010. Conclusie van het rapport is dat bij uitrol 
op basis van vrijwilligheid de uitkomsten positief zijn, mogelijk met een netto waarde van 770 
mln. Echter, wanneer meer dan 20% van de consumenten de meter weigert, zal de businesscase 
niet meer positief uitpakken. Als gevolg van de discussie omtrent de inbreuk op privacy, bestaat 
de kans dat consumenten de meter zullen weigeren of administratief uit laten zetten. Zie verder 
Kamerstukken II 2010/11, 31374, nr. 37.    

48   Artikel 13, Richtlijn 2006/32/EG van het Europees Parlement en de Raad, van 5 april 2006 be-
treffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten en houdende intrekking van 
Richtlijn 93/76/EEG van de Raad, Pb. 2006 L 114.



De elektriciteitsconsument centraal? 32

consument.49 Nu is er veelal van dit alles nog geen sprake en ontvangen 
de meeste huishoudens een energierekening waarbij de prijs is gebaseerd 
op geprognosticeerd gebruik volgens een door de leverancier gehan
teerd profiel van hen. Na afloop van het jaar ontvangt de consument 
dan een eindafrekening op basis waarvan hij veelal (fors) moet bij betalen 
en in een ander geval ook een teveel betaalde prijs teruggestort 
krijgt.50

Mede door een sterke lobby van de Consumentenbond ontstond later, 
tijdens de behandeling van het wetsvoorstel, in de eerste kamer meer oog 
voor andere aspecten van de positie van de consument, onder meer wat 
betreft de bescherming van zijn privacy jegens (andere) derden.51 Uit onder
zoek van het College Bescherming Persoonsgegevens naar de slimme meter 
was onder meer gebleken dat het wetsvoorstel zeer onduidelijk was over 
wie toegang heeft en beschikt over de meetgegevens,52 wat op gespannen 
voet staat met de wettelijke bescherming van de privacy zoals vastgelegd in 
de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Slimme meters waren dus bedoeld om de verwerking van de meetgege
vens door de leverancier te vereenvoudigen waarbij aan de positie en 
belang van de consument voorbij werd gegaan. Interessant is om na te 
gaan of dit in verband valt te brengen met het feit dat in de voorberei
dende fase van het wetsvoorstel voornamelijk overleg is gepleegd met de 
netbeheerders, die exclusief verantwoordelijk zou worden voor het beheer 
van de meters, de leveranciers, die de verantwoordelijkheid voor de 
administratieve verwerking van de gebruikersgegevens zouden krijgen53, 
en daarnaast de producenten van de ‘slimme meters’.

Het is nodig, dat bij de ‘uitrol’ van de slimme meters wordt nagedacht 
over de rol van de consument als prosument. Dit is van belang voor de 
functies die uiteindelijk aan de slimme meters worden gegeven. Deze zou 
zo ingericht en aangewend kunnen worden dat de consument direct zonder 

49   Artikel 13, lid 3, sub b en c, Richtlijn 2006/32/EG.
50  Kamerstukken II 2007/08, 31374, nr. 3, p. 10-11. ´. 
51   Handelingen I 2008/09, nr. 28, p. 1413-1427; zie verder C. Cuijpers & B.J. Koops, Het wets-

voorstel ‘slimme meters’: een privacytoets op basis van artikel 8, EVRM, Universiteit van Tilburg, 
oktober 2008, in opdracht van de Consumentenbond. 

52  Kamerstukken II 2007/08, 31374, nr. 28 bijlage, p. 1-3.
53  Kamerstukken II 2007/08, 31374, nr. 3, p. 11.
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tussenkomst van de leveranciers over realtime gegevens kan beschikken, 
over zijn afname van elektriciteit van het net en tevens over de invoeding 
van zelf opgewekte elektriciteit daaraan. Voor eventuele nadere wetge
ving daarvoor zal de wetgever onder meer op de hoogte moeten zijn op 
basis waarvan energieconsumenten hun keuzes baseren.54 Met een oog 
daarop kan het van belang zijn deze in het besluitvormingsproces omtrent 
de uitrol van de slimme meters en smart grids te betrekken, meer dan nu 
het geval is.

Het maakt dus voor regelgeving over slimme meters uit of de consu
ment als ‘echte’ passieve te beschermen consument en adressant van de 
energierekening van de leverancier wordt beschouwd, dan wel als actief 
opererende partij op de energiemarkt.

Bij wijze van pilots zijn inmiddels door de grote netbeheerders ongeveer 
ruim 240.000 ‘slimme’ meters geplaatst.55 Welke functies deze meters momen
teel vervullen is overigens niet direct duidelijk. Mogelijk zijn deze beperkt tot 
het op afstand aflezen van de afname en levering van elektriciteit.56

3. Consumentenrechten

3.1 Inleiding
Bezien vanuit de optiek van geldend Europese en nationale energiewet

geving wordt de consument vooral als object van specifieke wettelijke 
waarborgen en bescherming beschouwd. Waaruit de energieconsumenten
bescherming bestaat, komt hierna aan bod.

Het is voor de bescherming van energieconsumenten van belang om 
een onderscheid te maken tussen enerzijds algemene regels ter bescher
ming van de consument en anderzijds specifieke energiewetgeving die 
voorziet in aanvullende en extra bescherming. Hierna komen achtereenvol

54   In de totstandkominggeschiedenis van de novelle wordt nog gerefereerd aan de noodzaak 
van het beschikbaar stellen van gegevens voor de consument. Zie bijvoorbeeld Handelingen 
2008/09, nr. 26 24, maart 2009.

55   Brief van de Minister van Economische Zaken aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-
Generaal, Kenmerk ET/EM / 9087860 van 20 mei 2009.

56   Zie verder Kamerstukken II 2009/10, 32374, nr. 3, p. 8.
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gens algemene regels, zij het in vogelvlucht, en meer uitgebreid de speci
fieke energieregelgeving aan bod.57

3.2 Algemene consumentenbescherming
Ten eerste worden de algemene dwingende regels inzake consumen

tenkoop uit titel 1 Boek 7 BW genoemd. Deze betreffen koop van roerende 
zaken, elektriciteit daaronder begrepen.58 Wanneer er sprake is van consu
mentenkoop mag niet ten nadele van hem van afdeling 1 tot en met 7 van 
Boek 7 BW worden afgeweken. Daarin zijn verschillende rechten opgenomen 
ten aanzien van onder andere schadevergoeding59 en conformiteit. Voor 
conformiteit is in de kern weergeven bepalend of de gekochte zaak aan de 
koopovereenkomst voldoet. Bij de beoordeling daarvan is mede van belang 
wat de verkoper daaromtrent heeft medegedeeld.60 Daarnaast genieten 
consumenten, ook energieconsumenten, op grond van Boek 6 en 7 BW 
bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken.61 Daarvan is sprake ingeval 
een verkoper jegens een consument handelt in strijd met de vereisten van 
professionele toewijding, de consument beperkt in zijn vermogen een 

57   Handboek consumentenrecht: een overzicht van de rechtspositie van de consument, onder red. 
van: E.H. Hondius en G.J. Rijken; met bijdragen van: C. Bollen [et al.], 2e druk, Zutphen: Paris 
2006,  p. 38. e.v.; J. Borgesius, Economisch ordeningsrecht en verzekeringsbedrijf, Groningen: 
Europa Law Publishing 2005. (oratie Rijksuniversiteit Groningen 7 december 2004): Het natio-
nale algemene consumentenrecht is gebaseerd op Europees recht. Europees consumentenrecht 
bestaat (in 2004) uit een pakket van 10 ‘kern’-richtlijnen. Nationale consumentenbeschermende 
wetgeving bestaat ongeveer uit 60 regelingen.

58   Energieproducten, inclusief elektriciteit en gas, worden beschouwd als goederen en zijn daarom 
ook onderworpen aan de bepalingen inzake vrij verkeer van goederen (Titel II, VWEU ). HvJ EG 
17 juli 2008, nr. C-206/06, Essent Netwerk Noord BV e.a. tegen Aluminium Delfzijl BV e.a. Jur. 
2008, I-5497, r.o. 43: “In het hoofdgeding wordt de prijsopslag geheven op de vervoerde elektri-
citeit. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat elektriciteit een goed is in de zin van de bepalingen 
van het Verdrag” (arresten van HvJ EG 27 april 1994, nr. C-393/92, Almelo, Jur. 1994, I-1477, 
punt 28, en HvJ EG 23 oktober 1997, nr. C-158/94, Commissie/Italië, Jur. 1997, I-5789, punt 17). 
E.D. Cross, L. Hancher, P.J. Slot, EC Energy Law, in: M. Roggenkamp e.a., Energy Law in Europe, 
National, EU and International Law and Institutions, Oxford: Oxford University Press 2001, p. 
213-320.

59  Artikel 7:24 BW.
60   Artikel 7:18, lid 1, BW.
61   Richtlijn 2005/29/EG van het Europese parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende 

oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en 
tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG, 2002/65/
EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (2006/2004 van het Europees 
Parlement en de Raad, Pb. 2005 L 149. Zie verder Handboek consumentenrecht: een overzicht 
van de rechtspositie van de consument  (red. van: E.H. Hondius en G.J. Rijken); met bijdragen 
van: C. Bollen [et al.], 2e druk, Zutphen: Paris  2006, p.365.
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geïnformeerd besluit te nemen waardoor de laatstgenoemde een overeen
komst sluit waar hij anders niet voor zou hebben gekozen.62

Ook met betrekking tot colportage kan de consument op extra bescher
ming rekenen in vergelijking met andere contractpartijen. Colportage is 
een verkooptechniek waarbij de verkoper (colporteur) aan de deur komt en 
ter plaatse iets aanbiedt.63 Nog in januari 2010 kwamen de energiebedrijven 
slecht in het nieuws vanwege vermeende onoorbare handelspraktijken. 
Verscheidene energiebedrijven zouden op misleidende en agressieve wijze 
aan de deur hebben verkocht.64 Naar aanleiding daarvan zijn Kamervragen 
gesteld en is er door de Energiekamer  en de Consumentenautoriteit (CA) 
een onderzoek gestart. De meldingen van colportage zijn geanalyseerd en 
de Energiekamer en de CA kwamen tot de conclusie dat de oneigenlijke 
verkoopmethoden in 70% van de gevallen wordt veroorzaakt door een 
beperkt aantal leveranciers. De klachten richten zich dus op een kleine 
groep leveranciers.65 Volgens beide organisatie voldoet het huidige handha
vingsinstrumentarium om de praktijken aan te pakken. Het toezichtinstru
mentarium van de consumentenautoriteit zal wel worden uitgebreid, 
overigens niet vanwege deze resultaten van dit onderzoek van de Energie
kamer en de CA.66 Het gaat daarbij om een bevoegdheid tot geven van 
bindende aanwijzingen, een informatie en waarschuwingsbevoegdheid, 
het verhogen van de boetes en het opleggen van aanvullende maatregelen 
bij een last onder dwangsom.67 

Voorts bieden de regels uit Boek 6 BW inzake algemene voorwaarden 
speciale bescherming aan alle consumenten, ook aan elektriciteitsconsu
menten. Het gaat om regels voor contractbedingen die als onredelijk 
bezwarend kunnen worden aangemerkt.68 Ingeval van een consument 

62  Handboek consumentenrecht (2006), p. 364.
63  Artikel 1, lid 1, sub d, Colportagewet.
64  Aanhangsel Handelingen II  2009/10, nr. 1510.
65   Kamerstukken II 2009/10, 27879 nr. 28: voorlopige resultaten onderzoek naar misleidende col-

portage door energieleveranciers, NMa en CA. 
66  Kamerstukken II 2009/10, 27879, nr. 27, p. 11.
67   De minister heeft aangekondigd dat de bevoegdheden en instrumenten van de CA zullen wor-

den uitgebreid (Kamerstukken II 2009/10, 27879, nr. 27, p. 11). Het gaat om een aanwijzings-
bevoegdheid, een informatie- en waarschuwingsbevoegdheid, het verhogen van de boetes en 
het opleggen van aanvullende maatregelen bij een last onder dwangsom (Aanhangsel Handelin-
gen II 2009/10, nr, 2558.) Het wetsvoorstel zal in waarschijnlijk in januari 2011 naar de Kamer 
gaan. 

68   Artikel 6:236 BW, 6:237 BW en 6:233, sub a, BW.
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worden contractbedingen eerder als onredelijk bezwarend aangemerkt 
dan ingeval van een zakelijke contractant als wederpartij. Het BW bevat 
een lijst van specifieke bedingen waarvan vermoed wordt dat deze dat zijn 
en bevat tevens een lijst van bedingen waarvoor dat dwingend wordt 
verondersteld. Dergelijke bedingen zijn vernietigbaar. De vernietigbaar
heid dient door de koper te worden ingeroepen. Ook voor energiebedrijven 
gelden deze beperkingen.69 

Ten slotte worden de regels ten aanzien van ‘koop op afstand’ genoemd.70 
Bij koop op afstand is onder andere bepaald dat een consument een periode 
van zeven werkdagen heeft waar binnen hij zonder opgaaf van redenen de 
overeenkomst kan ontbinden.71 

3.3  Specifieke bescherming van de energieconsument
Het voorafgaande overzicht ging over consumentenbescherming in het 

algemeen. Hierna komt de wettelijke bescherming aan bod die specifiek de 
elektriciteitsconsument geniet.

Bij specifieke energieconsumentenbescherming gaat het behalve om 
aanvullende regels inzake oneerlijke handelspraktijken,72 ook om zaken 
zoals het recht op gegarandeerde levering van elektriciteit (leveringszeker
heid) tegen een redelijke prijs,73 vrijheid van leverancierskeuze,74 transpa
rantie ten aanzien van contractvoorwaarden en betrouwbare en objectieve 
informatie.75 Deze informatie dient onder meer ter versterking van mogelijk
heden voor consumenten om een geschil met hun leverancier te laten 
beslechten bij een daartoe in het leven geroepen geschillencommissie.76

69   Zie verder  M.B.M. Loos, ‘Verboden exonoraties in energieleveringovereenkomsten en vernieti-
ging van met de wet strijdige bindende adviezen’, Tijdschrift voor Consumentenrecht en han-
delspraktijken 2006, p. 3-6.

70  Titel 1 Boek 7 BW.
71  Afd. 9A Boek 7 BW en artikel 7:46d, lid 1, BW.
72  Artikel 26a, lid 5 jo 95a, lid 1, Elektriciteitswet.
73   Artikel 3, lid 3, Derde Elektriciteitsrichtlijn en Artikel 95b, leden 1 en 3, Elektriciteitswet. Vgl. 

artikel 3, lid 2, Derde Gasrichtlijn. Niet een ieder heeft recht op levering van gas, maar wanneer 
de afnemer is aangesloten, moet hij door de leverancier in kennis te worden gesteld van zijn 
recht om, in overeenstemming met nationale wetgeving, te worden voorzien van aardgas van 
een bepaalde kwaliteit tegen een redelijke prijs, Bijlage I, lid 1, sub g, Derde Gasrichtlijn. 

74   Artikel 95m, lid 7, Elektriciteitswet. Vgl. Considerans punt 3 en artikel 3, lid 7, jo bijlage I, Derde 
Elektriciteitsrichtlijn.

75  Artikel 3, lid 7, Derde Elektriciteitsrichtlijn.
76  Artikel 3, leden 12 en 13, Derde Elektriciteitsrichtlijn.
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Consumenten worden bijvoorbeeld ook beschermd tegen afsluiting 
door de Regeling afsluiten elektriciteit en gas van kleinverbruikers van 
november 2006.77 Deze regeling bepaalt dat afsluiting in ieder geval is 
verboden tussen 1 oktober en 1 april.78  

De leveringszekerheid ziet op de continuïteit van de levering aan de 
verbruikers. Het Besluit leveringszekerheid beoogt levering aan kleinver
bruikers (zie paragraaf 5.2 voor het begrip kleinverbruikers) te garanderen 
in geval van een faillissement van hun leverancier of wanneer de leveran
cier voorziet dat hij niet zal kunnen leveren,.79 De kleinverbruikers die door 
het faillissement van hun leverancier nog geen nieuwe leverancier hebben 
gevonden, worden verdeeld naar evenredigheid over de overige vergun
ninghouders (energieleveranciers). TenneT coördineert deze verdeling en 
draagt er zorg voor dat de elektriciteitslevering aan elke kleinverbruiker 
wordt gecontinueerd.80

De bescherming van de energieconsument zoals hiervoor omschreven, 
ziet op levering. Hij geniet daarnaast bijzondere rechten wat betreft 
aansluiting op het distributienetwerk. Voor de consument is aansluiting op 
het net essentieel om van elektriciteit te worden voorzien. Zijn rechten 
daarop zijn in de Elektriciteitsrichtlijn en Elektriciteitswet uitdrukkelijk 
geregeld. Deze gelden overigens voor iedere afnemer, dus ook voor de 
grootzakelijk verbruiker. Een ieder heeft recht op aansluiting op het net 
tegen van tevoren bekendgemaakte non discriminatoire en objectief toe te 
passen tarieven. De tarieven of te hanteren tariefstructuren dienen voorts 
van tevoren door de energieregulator, in Nederland de Energiekamer, te 

77   Regeling van de Minister van Economische Zaken van 29 november 2006, nr. WJZ 6101739, 
houdende regels over het beëindigen van het transport naar of de levering van elektriciteit en 
gas aan een kleinverbruiker (Regeling afsluiten elektriciteit en gas van kleinverbruikers). Zie ver-
der artikel 3, lid 7, Derde Elektriciteitsrichtlijn.

78   Zie voor een overzicht: ERGEG, Status review of the definitions of vulnerable customer, default 
supplier and supplier of last resort, Ref: E09-CEM-26-04, 16 July 2009, p. 17-18.

79   Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 van 14 februari 2006, Stb. 2006, nr. 104. Le-
veringszekerheid wordt in artikel 1, lid 1, aanhef en onder ad, Elektriciteitswet 1998 zeer alge-
meen omschreven: ‘het vermogen van een net om elektriciteit te leveren aan afnemers’. Vgl. 
het Besluit leveringszekerheid Gaswet van 13 april 2004, Stb. 2004, nr. 170, dat gebaseerd is op 
artikel 10,Gaswet.

80   Artikel 2, lid 6, Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998. Zie verder M.C. van Oostveen 
en C.M.G.J. Pastoors, Leveringszekerheid omtrent elektriciteit, Tijdschrift voor Insolventierecht, 
(6) 2008.



De elektriciteitsconsument centraal? 38

zijn goedgekeurd.81 In Europese en nationale energiewetgeving is een 
stelsel van vaak gedetailleerde bindende regels vastgelegd voor aansluiting 
op het net en distributie van elektriciteit, onder meer in de op de Elektrici
teitswet gebaseerde Codes.82 

Deze specifieke waarborgen voor aansluiting op het elektriciteitsnet 
houden verband met de bijzondere positie waarover netbeheerders beschik
ken.83 Deze worden geacht een natuurlijk monopoliepositie te hebben. In 
de Elektriciteitswet is deze monopoliepositie in diverse bepalingen wette
lijk verankerd.84 Daarin is vastgelegd dat zij hun wettelijke taken uitoe
fenen met uitsluiting van anderen. Bovendien worden zij krachtens de 
Elektriciteitswet voor een bepaald gebied aangewezen.85 Instemming van 
de minister van Economische Zaken is daarvoor voorwaarde.

Deze monopoliepositie is niet zonder meer vanzelfsprekend in een 
geliberaliseerde sector, zoals de elektriciteitssector. De rechtvaardiging 
daarvoor wordt gevonden in het volgende. Het monopolistische karakter 
van het net zou verband houden met en gerechtvaardigd zijn vanwege het 
gegeven dat het tot nog toe economisch niet interessant en maatschappe
lijk onwenselijk is om een parallel of alternatief netwerk aan te leggen.86 
Het transport en distributienet is een natuurlijk monopolie, omdat  zo 
wordt verondersteld  met de fysieke infrastructuur hoge verzonken kosten 
zijn gemoeid en toenemende schaalvoordelen te verwachten zijn bij een 
toename van de infrastructurele dienstverlening. Deze kosten vormen 
veelal een belemmering voor andere partijen om in deze infrastructuur te 
investeren. 

81  Artikel 32, lid 1, Derde Elektriciteitsrichtlijn en de artikelen 23 en 24, Elektriciteitswet.
82  Een overzicht van de Codes is te vinden op <www.energiekamer.nl>. 
83   A. Huygen, Regulering bij concurrentie; De Nederlandse elektriciteitssector,( diss.) DWSO Press: 

Leiden 1999, p. 50 e.v. 
84  O.m. artikel. 16, 17 en 31, lid 1, Elektriciteitswet.   
85   Gebiedsindeling van 27 februari 2009, Gebiedsindeling als bedoeld in artikel 31, lid 1, sub d, 

Elektriciteitswet, vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NMa op basis van artikel 36, 
Elektriciteitswet.

86   Christopher W Jones, EU Energy Law, Volume 1: The international energy market, Claeys & 
Casteels, 2006, second edition Introduction, p. 4:  ‘Third, the construction and operation of 
the network is either a natural monopoly or, even if parallel network can legally be constructed, 
it is not in normal circumstances feasible in economic terms for gas and electricity suppliers to 
construct a new comprehensive competing network with full coverage in order to sell in a new 
market.’  Derde Energienota Kamerstukken II 1995-96, 24525, nr. 2, p. 79 en Kamerstukken II 
2005-06, 30212, nr. 6, p. 15.
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4.  Bijzondere consumentenbescherming ingevolge  
de energiewetgeving

4.1 Inleiding
De energieconsument geniet dus, naast zijn algemene rechten, als 

consument een aantal bijzondere aanspraken. Deze liggen voor een groot 
deel besloten in zijn algemene aanspraak op de in de Derde Elektriciteits
richtlijn geregelde, universele dienstverlening.

4.2 Universele dienstverlening 
De universele dienstverlening omvat, volgens de Derde Elektriciteits

richtlijn,87 onder meer het recht van ‘beschermde’ eindafnemers op levering 
van elektriciteit van een bepaalde kwaliteit tegen redelijke, eenvoudig en 
duidelijk vergelijkbare en doorzichtige prijzen op hun grondgebied. Voorts 
behoort daartoe ook de verplichting voor distributiebedrijven om afnemers 
op hun netwerk aan te sluiten overeenkomstig de voorwaarden en tarieven 
die zijn vastgesteld volgens de, in de richtlijn vastgestelde, procedure. De 
hiervoor genoemde rechten van afnemers inzake aansluiting op het net, 
kunnen als een afgeleide daarvan worden beschouwd.

Universele dienstverlening is een communautair begrip en betreft ‘een 
gedefinieerd minimumpakket van diensten van een gegeven kwaliteit dat 
voor alle gebruikers, ongeacht hun geografische locatie, beschikbaar is 
voor een in het licht van de specifieke nationale omstandigheden, betaal
bare prijs.’88 Dit ziet op voorzieningen die voor burgers maatschappelijk 
gezien van primair belang worden geacht, zoals elektriciteit, en ook gas, 
telecommunicatie, water, gezondheidszorg en dergelijke. Universele dienst
verlening houdt dus in beschikbaarheid voor een ieder, in het bijzonder 
voor consumenten, van nutsdiensten, onder redelijke voorwaarden, zoals  
 

87  Artikel 3, lid 3, Derde Elektriciteitsrichtlijn.
88   E. van Damme, J. Jansen, J. Potter, T. ten Raa & V. Verouden, Universele dienstverlening. Markt-

werking ten bate van iedereen, Ministerie van Economische Zaken 1998; W. Devroe, ‘Univer-
sele dienstverlening’, als nieuwe manier van denken’, SEW 2000, p. 82-95. Vgl. Considerans 
punt 37, Derde Elektriciteitsrichtlijn: “Energieregulators moeten ook een bevoegdheid krijgen 
om, ongeacht de toepassing van de concurrentieregels, een besluit te nemen over passende 
maatregelen om voordelen voor de afnemers te waarborgen door middel van bevordering van 
daadwerkelijke mededinging die noodzakelijk is voor de goede werking van de interne markt 
voor elektriciteit.”
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min of meer gelijke en betaalbare prijzen.89 Het gaat om diensten zonder 
welke een moderne samenleving niet zou kunnen functioneren.90 Energie, 
in het bijzonder elektriciteit, wordt als een primaire levensbehoefte 
beschouwd.

Een rechtvaardiging van bijzondere aanvullende rechten voor de elektri
citeitsconsument kan deels in deze eigenschap van elektriciteit, als primair 
goed voor welzijn van burgers, worden gevonden. Deze rechtvaardiging 
wordt daarnaast gevonden in, de door de Europese en nationale wetgever 
tot uitgangspunt genomen, monopoliepositie van netbeheerders die 
voorzien in distributie en transport van energie, zoals hiervoor in paragraaf 
3.3 is beschreven.

 
In Nederlandse wetgeving wordt het recht op universele dienstverle

ning op verschillende plaatsen in de Elektriciteitswet gewaarborgd, onder 
meer in de artikelen 95a en 95b, Elektriciteitswet. Op grond daarvan dient 
een leverancier die aan kleinverbruikers elektriciteit levert, over een door 
de minister van Economische Zaken te verstrekken leveringsvergunning te 
beschikken.91 De leverancier met een leveringsvergunning is vervolgens 
wettelijk verplicht om op betrouwbare wijze en tegen redelijke tarieven en 
voorwaarden, zorg te dragen voor de levering van elektriciteit aan klein
verbruikers92 en tevens daadwerkelijk te contracteren met een kleinver
bruiker, als deze daarom verzoekt. Daarnaast heeft deze leverancier de 
verplichting bij een overeenkomst waarin de consument geen uitdrukke
lijke keuze heeft gemaakt ten aanzien van de duur van de leveringspe
riode, een overeenkomst aan te bieden voor onbepaalde tijd.93

Deze set van regels dient ertoe kleinverbruikers van levering van  
elektriciteit tegen een redelijke prijs te verzekeren. Deze regeling geeft de 
minister van Economische Zaken als vergunningverlener94 en de Energie
kamer voorts als toezichthouder,95 de mogelijkheid (toe)zicht en grip op de 

89   Notitie 'Publieke belangen en marktordening. Liberalisering en privatisering in netwerksectoren', 
Kamerstukken II 1999-2000, 27 018, nr. 1, p. 8-10.

90  WRR, Sturen op Infrastructuren; een investeringsopdracht, Den Haag 2008, p. 8.
91   Artikel 95a, lid 1, Elektriciteitswet. 
92  Artikel 95b, lid 1, Elektriciteitswet.
93  Artikel 95m, lid 6, Elektriciteitswet.
94  Artikel 95d, Elektriciteitswet.  
95  Artikel 5, Elektriciteitswet.
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kwaliteit van de dienstverlening aan energieconsumenten en de energie
prijs te houden. 

4.3 Redelijke prijs
Hierna wordt nader ingegaan op de eis van een redelijke leveringsprijs, 

een belangrijk onderdeel van een universele dienstverlening. De energie
prijs zal naar verwachting in toenemende mate gaan drukken op het 
huishoudelijk budget.96 

De afgelopen jaren zijn de energiekosten immers aanzienlijk gestegen, 
een stijging die zich naar verwachting ook in de toekomst zal voortzetten, 
niet alleen voor huishoudens, maar ook voor bedrijven.97 In 2008 besteedde 
een gemiddeld huishouden in Nederland 6% van zijn inkomen aan energie.98 
In Duitsland is in 2009 het percentage energiekosten in het netto besteed
baar inkomen in sommige delen van het land zelfs gestegen tot 9,54%.99

Wat een redelijke energieprijs is, kan worden beoordeeld vanuit verschil
lende invalshoeken. In deze bijdrage wordt de redelijke prijs vooral vanuit 
een juridisch invalshoek beschouwd. Catrinus Jepma heeft in zijn inleiding 
tijdens het congres ‘De consument en de andere kant van de elektriciteits
markt’ aan de UvA op 27 januari 2010 de redelijke prijs vanuit economisch 
perspectief onder de loep genomen en benoemde diverse factoren die 
daarvoor bepalend zijn. Hij besteedde, onder meer, aandacht aan de 
klimaatdoelstellingen en het daarmee verbonden CO2emmissiehandelssys
teem. Wat als redelijk valt te beschouwen, blijkt in sterke mate te verschillen, 
afhankelijk vanuit welk perspectief de energieprijs in ogenschouw wordt 
genomen.

96   Nederlands Instituut voor Budgetonderzoek, Energielastenbeschouwing, november 2009, p. 40. 
Tussen 2000 en 2006 is het aandeel van energielasten in het huishoudbudget met bijna 20% 
toegenomen. Bovendien heeft zich bij huishoudens met een laag inkomen of lage opleiding 
een bovengemiddelde stijging voorgedaan; European Environment Agency, Final energy con-
sumption intensity, ENER 021, sept. 2010, p. 3. De verwachting is dat de energie-intensiteit voor 
huishoudens in de EU tot 2030 verder toe zal nemen.

97   CBS, Statistisch Jaarverslag 2010, p. 14. Zie voorts CBS: Hogere energiekosten in de industrie, 
Energie 2006 PT, 9 sept. 2006.

98   CBS Webmagazine, woensdag 15 juli 2009: Woon- en energielasten drukken het zwaarst op de 
laagste inkomens.

99   Der Tagesspiegel 18-08-2010, <http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/energiekosten-belasten-
osten-staerker-als-westen/1904502.html.> Zie voorts rapport Nibud, Energielasten – verschillen 
in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht, Utrecht, november 2009.
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De wettelijke eis van een redelijke energieprijs ziet overigens alleen op 
de leveringsprijs, die slechts een deel, zij het een belangrijk deel, van de 
energierekening vormt. Behalve de leveringsprijs zijn er nog diverse andere 
factoren die de totale energieprijs voor consumenten beïnvloeden, zoals de 
gereguleerde tarieven voor transport, subsidiering van eigen opwek door 
de consument van duurzame energie en energiebelastingheffing.100 Deze 
factoren blijven hierna verder buiten beschouwing. 

De redelijkheid van de leveringsprijs, als onderdeel van de aanspraak 
van een energieconsument op een universele dienstverlening, ziet op de 
betaalbaarheid daarvan.101 Criteria voor het vaststellen van een betaalbare 
prijs kunnen zijn gebaseerd op de prijs die wordt gevraagd voor energiele
vering in verhouding tot het inkomen van een specifieke categorie verbrui
kers, in het bijzonder de kwetsbare afnemers.102 De Nederlandse overheid 
dient op grond van de Derde Elektriciteitsrichtlijn criteria te formuleren en 
nader invulling te geven aan het begrip ‘betaalbaarheid’ en het begrip 
‘redelijke energieprijs’.103 

De Energiekamer kan ingeval van onredelijke leveringsprijzen een 
energieleverancier eenzijdig en bindend een maximumprijs opleggen.104 
Om vast te stellen of er sprake is van een redelijke prijs, kijkt de Energie
kamer naar de kosten die worden gemaakt voor levering. Naast de kosten 
die zijn gemaakt voor levering, mag de leverancier een redelijk rendement 
in rekening brengen bij de afnemer. Een redelijke prijs bestaat dus uit de 
gemaakte kosten plus een redelijke winst.105 

100   Zie bijvoorbeeld: European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, Economic and 
Scientific Policy (2010). “EU Energy Markets in Gas and Electricity – State of Play of Implementa-
tion and Transposition”, mei 2010, p. 27.

101   Groenboek over diensten van algemeen belang, COM(2003) 270 def., Brussel, 21.5.2003,  p. 17.
102  Idem, p. 20.
103  Idem , p. 19. Zie considerans punt 45 en 50, en artikel 3, lid 3 Derde Elektriciteitsrichtlijn. 
104   Artikel 95b, lid 3, Elektriciteitswet: "Indien de Raad van Bestuur van de mededingingsautoriteit 

van oordeel is dat de tarieven die houders van een vergunning (leveranciers) berekenen onrede-
lijk zijn, omdat daarin de effecten van een doelmatige bedrijfsvoering, die mede inhoudt de in-
koop van elektriciteit en van energiebronnen bestemd voor opwekking daarvan, in onvoldoende 
mate leiden tot kostenverlaging, kan hij een tarief vaststellen dat leveranciers ten hoogste mo-
gen berekenen voor de levering van elektriciteit aan afnemers als bedoeld in artikel 95a, lid 1."

105   Energiekamer, Monitor kleinverbruikermarkten gas en elektriciteit 2009, Den Haag, 12 novem-
ber 2009, p. 30: “de NMa heeft de wettelijke taak de leveringstarieven voor consumenten te 
beoordelen op redelijkheid. De leveringstarieven worden beoordeeld door ze te vergelijken met 
redelijke inkoopkosten en een redelijke brutomarge.”
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Het gaat hierbij echter nader beschouwd om een ander soort redelijke 
prijs dan die onderdeel is van de aanspraak van een elektriciteitsconsument 
op de in de Derde Elektriciteitsrichtlijn vastgelegde universele dienstverle
ning. Het is immers goed mogelijk dat een redelijke prijs die gebaseerd is 
op gemaakte kosten en een redelijk rendement omvat, onbetaalbaar blijkt 
voor een huishoudelijke alsmede kwetsbare afnemer. Het valt immers niet 
uit te sluiten dat naar mate de energieprijs stijgt, dit geschiedt zonder dat 
er sprake is van grote onredelijke winsten. Zo bezien is de Nederlandse 
energiewetgeving niet in overeenstemming met de Derde Elektriciteits
richtlijn.

4.4  Extra bescherming voor de kwetsbare afnemer 
Nederland is, op grond van de Derde Elektriciteitsrichtlijn, daarnaast 

verplicht om passende maatregelen te nemen ter bescherming van de 
kwetsbare afnemers. Nederlandse wetgeving bevat geen definitie van 
kwetsbare afnemers en zal in ieder geval op dit punt aangepast moeten 
worden ter implementatie van de Derde Elektriciteitsrichtlijn.106

Extra bescherming voor de kwetsbare afnemer bestaat uit onder meer 
het tegengaan van energiearmoede, evenals het verbod op afsluiting van 
elektriciteitstoevoer in moeilijke tijden. In Nederland is geregeld dat, in 
principe, kleinverbruikers niet in de winter worden afgesloten.107  

Beide zaken zullen overigens hand in hand kunnen gaan. Tegengaan 
van energiearmoede is daarbij recentelijk hoog op de Europese beleidsa
genda gezet.108 Ook een algemene communautaire definitie van energiear

106   Artikel 3, lid 7, Richtlijn 2009/72/EG. Zie voor discussie hieromtrent Kamerstukken II 2009/10, 
21501-33 nr. 289; en ook Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie, Verslag van een 
schriftelijk overleg, vastgesteld op 3 september 2010, o.a. p. 4, 9 en 10.

107   Artikel 3 en 4, Regeling van de Minister van Economische Zaken van 29 november 2006, nr. 
WJZ 6101739, houdende regels over het beëindigen van het transport naar of de levering van 
elektriciteit en gas aan een kleinverbruiker (Regeling afsluiten elektriciteit en gas van kleinver-
bruikers).

108   Op 14 juli 2010 heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité het advies gepubliceerd 
‘Energiearmoede; de gevolgen van de liberalisering en de economische crisis’, dit op verzoek van 
de Belgische regering met het oog op het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese 
Unie. De rechtsbasis hiervoor kan gevonden worden in artikel 304, VWEU. Gesteld wordt dat 
de bestrijding van energiearmoede een nieuwe maatschappelijke prioriteit is en op alle niveaus 
dient plaats te vinden. Bovendien zou volgens het advies energiearmoede bij elk nieuw voorstel 
inzake energiebeleid in aanmerking moeten worden genomen. Zie voorts COM(2007)386 def., 
p. 5.
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moede ontbreekt in de Europese109 en nationale elektriciteitswetgeving. 
Volgens een recent advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité110 
doet energiearmoede zich voor ingeval een woning niet of nauwelijks 
warm kan worden gehouden en er evenmin andere essentiële energiedien
sten tegen een redelijke prijs kunnen worden verkregen.

De ten behoeve van de kwetsbare afnemers te treffen maatregelen 
kunnen verschillen, al naar gelang de bijzondere omstandigheden. Deze 
kunnen bijvoorbeeld worden genomen in het kader van het sociale 
zekerheidstelsel,111 door regulering van prijzen, dan wel door lage energie
prijzen vast te stellen of bijvoorbeeld door overheidstoeslagen te verstrekken 
aan groepen afnemers met een laag inkomen. Een rondgang langs de 
verschillende lidstaten levert een gevarieerd beeld op.112 De landen die 
speciale bescherming bieden aan dergelijke afnemers in de energiewetge
ving, hebben vrijwel allemaal gekozen voor een systeem waarin alle 
huishoudelijke afnemers met een bepaald inkomen onder een vastgestelde 
grens, recht hebben op extra bescherming.113

5.   Wie is energieconsument die bescherming geniet? 

5.1 Algemeen
Het voorafgaande overziend, is het dus minder eenvoudig dan wellicht op 

het eerste gezicht lijkt, om vast te stellen wie de energieconsument is volgens 
Europese en nationale wetgeving. Een eenduidige definitie van de consument 

109   Op 6 en 7 september 2010 vond in Brussel de informele Energieraad plaats, een informele verga-
dering van de ministers van energie van de lidstaten, waar van gedachten werd gewisseld over 
consument-gerelateerde aspecten van het Europese energiebeleid. In dit overleg drongen som-
mige lidstaten aan op een gemeenschappelijke definitie van kwetsbare consumenten. Echter, 
diverse lidstaten, waaronder Nederland, gaven aan voldoende ruimte te willen houden om het 
beleid ten aanzien van energiearmoede nationaal in te vullen en benadrukten daarbij vooral het 
belang van best practices. Daarnaast benadrukten vele lidstaten het belang van kostenefficiënte 
maatregelen voor energiebesparing mede met het oog op verkleining van energiearmoede. Zie 
EZ, Verslag informele energieraad 6/7 september 2010, A/BE/10136877, p. 2-4.

110   Europees Economisch en Sociaal Comité, Energiearmoede; de gevolgen van de liberalisering en 
de economische crisis, Brussel 14 juli 2010.

111   Vgl. Considerans punt 45, Derde Elektriciteitsrichtlijn.
112   ERGEG, Status review of the definitions of vulnerable customer, default supplier and supplier of 

last resort , Ref: E09-CEM-26-04, 16 July 2009,  p. 15 e.v. 
113   ERGEG, Status review of the definitions of vulnerable customer, default supplier and supplier of 

last resort , Ref: E09-CEM-26-04, 16 July 2009, p. 11 en 14.
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ontbreekt zowel in algemene regelgeving als in de Derde Elektriciteitsricht
lijn.114

Een consument wordt, in algemene zin, gedefinieerd als ‘iedere natuur
lijke persoon die overeenkomsten sluit met het oog op doeleinden die 
buiten zijn bedrijfs of beroepsactiviteit vallen.’115 Het betreft overeenkom
sten die onder de nieuwe beoogde Consumentenrichtlijn vallen.116 Het Hof 
van Justitie van de EU blijkt daarbij een strikte uitleg te hanteren. Hande
laren en rechtspersonen gelden in het algemeen niet als consument.117 Het 
Hof gaat er namelijk vanuit dat een consument als ‘economisch zwakkere 
en juridisch minder ervaren contractspartij kan worden aangemerkt, 
uitgaande van de persoon die gemiddeld geïnformeerd, omzichtig en 
oplettend, binnen het toepassingsgebied van de betrokken regeling, rechts
handelingen verricht voor een gebruik dat niet als bedrijfs of beroeps
matig kan worden beschouwd.’118

5.2 Bezien vanuit het perspectief van bescherming van de energieconsument
In het Derde Energiepakket en de Derde Elektriciteitsrichtlijn komt het 

begrip consument echter niet als zodanig voor. Daarin wordt uitgegaan 
van de huishoudelijke afnemer.119 Deze is ‘een afnemer die elektriciteit 
koopt voor eigen huishoudelijk gebruik en niet voor commerciële of 

114   Handboek consumentenrecht: een overzicht van de rechtspositie van de consument (red. van: 
E.H. Hondius en G.J. Rijken), 2e druk, Paris: Zutphen 2006, p. 37.

115   Artikel 7:514, sub l, BW. Zie ook artikel 2, lid 1, Voorstel voor een richtlijn van het Europese parle-
ment en de Raad betreffende consumentenrechten. Hierin wordt een groot deel van bestaande 
Europees consumentenrecht consumentenrichtlijnen gebundeld, COM(2008) 614, p. 22.

116   COM(2008) 614: Het doel van de richtlijn is regelgeving m.b.t. consumentenbescherming die 
uit verschillende richtlijnen volgt, te vereenvoudigen en completeren. Het is de bedoeling dat de 
nieuwe richtlijn een juist evenwicht creëert tussen een hoog beschermingsniveau van de consu-
ment en het concurrentievermogen van het bedrijfsleven. Het ontwerpverslag van de eerste le-
zing is gepubliceerd op 25.6.2010, maar de definitieve richtlijn is nog niet in werking getreden.

117   M. de Witte en A. Vermeersch, Europees consumentenrecht, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu 
2004, p. 14-15.

118   Handboek consumentenrecht: een overzicht van de rechtspositie van de consument,) red. van: 
E.H. Hondius en G.J. Rijken); met bijdragen van: C. Bollen [et al.], 2e druk, Paris: Zutphen 2006, 
p. 49. 

119   In Nederlandse energiewetgeving wordt in het algemeen van de ´kleinverbruiker´ uitgegaan. 
Deze is een afnemer met een met een aansluitwaarde tot en met 3*80 A. Dat kan ook een 
kleine onderneming zijn (artikel 95a, lid 1, Elektriciteitswet). Het overgrote deel ondernemingen 
is kleinverbruiker in de zin van de Elektriciteitswet.
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professionele activiteiten.’120 Specifieke regelgeving inzake consumenten
bescherming, bijvoorbeeld betreffende de universele dienstverlening, zijn 
voor hem bedoeld. Deze omschrijving komt materieel gezien overigens in 
sterke mate overeen met de algemene definitie van een consument.121 
Nederland kan volgens de Derde Elektriciteitsrichtlijn overigens opteren 
om de aanspraak op een universele dienstverlening uit te breiden naar 
kleine en middelgrote ondernemingen.122 Dat is in feite gebeurd met de 
hierna nader te beschrijven set aan specifieke wettelijke waarborgen voor 
kleinverbruikers.

De Derde Elektriciteitsrichtlijn onderscheidt daarnaast, zoals hiervoor is 
toegelicht, de kwetsbare afnemer.123 De richtlijn bevat, zoals we zagen, 
specifieke eisen ter bescherming van hem. Nederland is verplicht in de 
nationale energiewetgeving een definitie van de kwetsbare afnemer op te 
nemen. Deze definitie kan verwijzen naar energiearmoede en het verbod 
op afsluiting van elektriciteitstoevoer van de kwetsbare afnemers in 
moeilijke tijden (in de winter).124 

De Derde Elektriciteitsrichtlijn onderscheidt dus verschillende soorten 
consumenten, wat onder meer blijkt uit de specifieke bescherming voor de 
kwetsbare afnemer.

Ook de Nederlandse energiewetgeving geeft geen algemene definitie 
van de energieconsument. Volgens deze wetgeving is het begrip kleinver
bruiker bepalend of consumentenbescherming van toepassing is. Kleinver
bruikers zijn aangeslotenen met een aansluiting met een maximale 
doorlaatwaarde van 3*80 Ampère.125 Behalve natuurlijke personen, kunnen 
ook rechtspersonen met een kleine aansluiting als kleinverbruiker worden 

120  Artikel 2, lid 10, Derde Elektriciteitsrichtlijn.
121   De term consumentenbescherming komt daarentegen wel expliciet voor in artikel 3, Derde 

Elektriciteitsrichtlijn. Zie Artikel 3, lid 7, Derde Elektriciteitsrichtlijn.
122  Considerans punt 42 en 45, Derde Elektriciteitsrichtlijn.
123  Considerans punt 45, 50 en 53,  Derde Elektriciteitsrichtlijn.
124  Artikel 3, lid 7, Derde Elektriciteitsrichtlijn.  
125   Zie artikel 95a e.v., Elektriciteitswet. Vgl. titel van hfd. 8 par. 1c ‘Consumentenbescherming’ en 

het daaronder vallende artikel 95a, Elektriciteitswet.
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aangemerkt.126 Uit beleidsdocumenten valt op te maken dat de kleinver
bruiker in feite gelijk wordt gesteld met een consument.127 

Ofschoon een eenduidige definitie van een energieconsument in 
Europese en nationale wetgeving ontbreekt, is het wel mogelijk een aantal 
algemene kenmerken van hem te noemen. Kenmerkend is dat de energie
consument zich heden in het algemeen aan de andere kant van de elektri
citeitsmarkt bevindt, namelijk aan het einde van de energiewaardeketen, 
met tegenover zich de producent, leverancier en netbeheerder. De consu
ment vervult geen rol bij levering aan anderen, de energiehandel, bij 
beheer van netten en in het algemeen ook niet bij productie van energie. 
In zoverre kan zijn rol als passief worden beschouwd. Mogelijk gaat dit in 
de toekomst veranderen als hij steeds meer ook als prosument aan de 
elektriciteitsmarkt gaat deelnemen (zie paragraaf 2.3).

5.3 Bezien van het perspectief van een goede marktwerking 
Wanneer het gaat om de Europese doelstelling van realisatie van een 

goed functionerende interne markt, is daarentegen sprake van een ruimer 
consumentenbegrip. 

Dit is onder meer het geval in het aan de considerans van de Derde 
Elektriciteitsrichtlijn ontleende citaat: “De interne markt voor elektriciteit 
(...) heeft tot doel een echte keuzevrijheid te bieden aan alle consumenten 
in de Europese Unie, zowel particulieren als ondernemingen, nieuwe 
mogelijkheden voor economische groei te creëren en de grensoverschrij
dende handel te bevorderen en zo efficiëntieverbeteringen, concurrerende 
tarieven en een betere dienstverlening te bewerkstelligen, alsmede bij te 
dragen tot de leverings en voorzieningszekerheid en de duurzaamheid 
van de economie.”128

De hieraan ten grondslag liggende gedachte, is dat ingeval van een 
volledig opengestelde markt waarop alle consumenten, zowel particulier 
als bedrijfs en beroepsmatig, hun leveranciers vrijelijk kunnen kiezen en 
alle aanbieders vrijelijk aan hun afnemers kunnen leveren, een goed functi

126   Kamerstukken II 2007/08, 31374, nr. 2, p. 2 en artikel 1, onder  c, Elektriciteitswet: Een afnemer 
is een ieder die beschikt over een aansluiting op het net. Dit kan zowel een natuurlijk als een 
rechtspersoon zijn.

127   Monitor kleinverbruikersmarkten gas en elektriciteit 2009, Energiekamer, Den Haag 12 novem-
ber 2009, p. 5.

128  Considerans punt 1, Derde Elektriciteitsrichtlijn. 
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onerende interne energiemarkt tot stand kan komen.129 In dit verband lijkt 
ook geen onderscheid te worden gemaakt tussen grootzakelijke verbrui
kers en andere verbruikers.

Bezien vanuit de doelstelling van een intern goed functionerende markt, 
gaat het vooral om het bevorderen van concurrentie en niet zozeer om 
bescherming van consument als zwakkere partij. Een goed functionerende 
markt en concurrentie, worden daarbij veelal als een belangrijk middel 
beschouwd voor de voorzieningszekerheid, de betaalbaarheid van energie 
en stimulering van innovatie.130 De gedachte is, een goede marktwerking 
leidt tot optimalisatie van ketenefficiëntie: van het aanbod en de prijsvor
ming. Een goede marktwerking zou tevens een stimulans opleveren voor 
verbetering van een goede dienstverlening; en dat de eindverbruiker 
daarvan uiteindelijk de voordelen geniet. Een goede marktwerking wordt 
daarbij verondersteld een efficiënte methode te zijn om tot efficiënte 
allocatie van productiemiddelen en ‘eerlijke’ prijsvorming  zo hoog 
mogelijke kwaliteit tegen een marktconforme prijs  te komen. Bezien 
vanuit de doelstelling van een goed functionerende markt, verkeren 
zakelijke eindverbruikers en consumenten dus in een vergelijkbare 
positie.131 

Een eerlijke en redelijke prijs betekent overigens in dit verband iets 

129  Considerans punt 3, Derde Elektriciteitsrichtlijn.  
130   Voorstel voor een Richtlijn van het Europese parlement en de raad tot wijziging van Richtlijn 

2003/54/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit, 
2007/0195 (COD), p. 2.

131   C. Snyder & W. Nicholson, Microeconomic Theory, Basic Principles and Extensions, 10e ed., 
Mason: Thomson South-Western, 2008, pp. 441-513; K.J. Cseres, What has competition done 
for consumers in liberalised markets?, The Competition Law Review2008, 4:2, p. 78; Notre Eu-
rope, Towards a European Energy Community: A Policy Proposal by Jacques Delors, 1 april 2010, 
p. 32: De verwachting was dat een gemeenschappelijke energiemarkt tot lagere prijzen zou 
leiden. Deze denktank van Jacques Delors concludeert dat het Derde Energiepakket weliswaar 
een goede basis vormt voor algehele liberalisering van de markt, maar dat de grote rol die aan 
toezicht en consumentenbescherming wordt toegedicht duidt op een zeker wantrouwen in pure 
marktwerking. Zie verder het Tweede EU-jaarverslag van het scorebord voor de consumenten-
markten,. “Consumentenbescherming: energie, bankieren en stedelijk vervoer voor consumen-
ten "beneden de maat"”, IP/09/202, Brussel, 2 februari 2009, p. 2: Dat opening van de markt 
niet per definitie heeft geleid tot een verbetering van de dienstverlening blijkt uit dit rapport, dat 
stelt dat niet alleen voor ongeveer 60% van de consumenten de leveringsprijs van elektriciteit 
is gestegen, ook was minder dan tweederde van hen tevreden over de elektriciteitsleverancier. 
Bovendien zijn aanbiedingen niet vergelijkbaar en is overstappen te ingewikkeld. Slechts 8% 
stapte over naar een andere leverancier.
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anders dan de redelijke prijs voor de ‘echte’ consument in zijn rol als object 
van specifieke rechtsbescherming. Redelijk betekent, in dit verband, dat de 
energieprijs de uitkomst is van een goed functionerende markt. Dit sluit 
niet uit dat de uitkomst daarvan een hoge elektriciteitsprijs is ingeval van 
grote (tijdelijke) schaarste of hoge productiekosten. Redelijk in relatie tot 
consumentenbescherming betekent volgens de Derde Elektriciteitsrichtlijn 
zoals toegelicht in paragraaf 3.3 daarentegen, betaalbaar voor huishou
dens. Het is mogelijk dat een energieprijs voor huishoudens onbetaalbaar 
en onverenigbaar met de Europese aanspraak van een elektriciteitsconsu
ment op een universele dienstverlening is, maar wel tot stand is gekomen 
binnen een goed werkende concurrerende markt. 

Wat betreft een goede marktwerking is het overigens van belang om 
een onderscheid te maken tussen de wholesalemarkt en de retailmarkt. 
‘Echte’ consumenten, in de zin van huishoudens en ondernemers met een 
kleine aansluiting, opereren op de retailmarkt. Deze wordt door de Energie
kamer apart gemonitord als kleinverbruikersmarkt.132

Zo op het eerste gezicht zou sprake kunnen zijn van (veronderstelde) 
onvoldoende concurrentie en van een onvoldoende aantal aanbieders op 
bijvoorbeeld de wholesalemarkt, terwijl dit probleem zich in mindere mate 
voordoet op de retailmarkt, of andersom. Hoge prijzen op de wholesale
markt werken overigens door in de prijzen op de kleinverbruikersmarkt.133  

132   Monitor kleinverbruikersmarkten gas en elektriciteit 2009, NMa, Energiekamer, Den Haag 12 
november 2009.

133   S. Pront-van Bommel, Financieel toezicht op de energiesector, Tijdschrift voor Financieel Recht, 
(3) 2010, p. 59; zie Commissie ‘Questions & Answers: Preventing abuse in wholesale energy 
markets’, Brussels, 8 December 2010, MEMO/10/655: Do prices on wholesale markets influence 
prices for household users? Yes. Wholesale prices are a key factor that influences suppliers' 
pricing. Depending on the purchasing strategy of a supplier and the level of competition on  
the market, price changes on wholesale markets will sooner or later impact every consumer's 
energy bill.
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Van voldoende concurrentie binnen de EU lijkt echter nog geen sprake te 
zijn.134 

De Europese en nationale overheden beschouwen de mate waarin 
consumenten van leveranciers wisselen als een belangrijke graadmeter voor 
een goede werking van de kleinverbruikermarkt. Daarvan uitgaande, zou 
in de praktijk maar in beperkte mate van een goede marktwerking sprake 
zijn. In 2006 is zo’n 5% van de huishoudens overgestapt naar een andere 
leverancier. Dat percentage is in 2008 opgelopen tot ruim 9%, wat een 
vooruitgang is, maar nog steeds slechts een klein deel van de consumenten 
betreft. In een recent rapport van de Energiekamer over energiemarkten 
valt te lezen dat uit zijn jaarlijkse consumentenonderzoek blijkt, dat consu
menten het te behalen voordeel vaak lager inschatten dan wat in werke
lijkheid mogelijk is. Ook de te negatieve perceptie van consumenten over 
de mogelijke problemen die zich kunnen voordoen bij een overstap, is een 
belemmering. Veel consumenten hebben nog het idee dat een overstap, 
leidt tot gedoe, extra kosten of zelfs uitvallen van energie. Het merendeel 
van de consumenten heeft, ondanks de keuzemogelijkheden nog een 
contract voor onbepaalde termijn. Het grootste deel van deze groep is nog 
nooit overgestapt naar een andere leverancier.135 Nieuwe regels uit het 
Derde Energiepakket zijn in belangrijke mate ook bedoeld om keuzevrij

134   Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Report on 
progress in creating the internal gas and electricity market, COM(2010) 84, def., Brussel, 11 
maart 2010, p. 7: De Commissie signaleert een lichte daling van concentratie in de wholesale-
markt voor elektriciteit. In de retailmarkt ligt het aandeel van de drie grootste spelers in 14 lidsta-
ten nog boven de 80%. Zie verder: Directorate-General for Internal Policies, Policy Department 
of Economic and Scientific Policy, EU Energy Markets in Gas and Electricity – State of Play of 
Implementation and Transposition, mei 2010, p. 23: Hoewel concurrentie in de wholesalemarkt 
licht is toegenomen, bestaan nog grote verschillen tussen lidstaten onderling in de mate van 
liberalisering. Ondanks dat marktintegratie wordt gezien als cruciaal voor het reduceren van 
marktconcentratie, leidt het in sommige gevallen juist tot de vorming van zeer grote grensover-
schrijdende energiebedrijven. C. Bryant, Eon sells long-distance grid, Financial Times, 11 no-
vember 2009, p.16:  Sinds 2009 bestaat er in de wholesalemarkt een compromissituatie waarin 
grote energieproducenten het eigendom van hun transportnetten voorlopig kunnen behouden, 
in ruil voor strikter toezicht en het overdragen van het beheer aan een losstaande entiteit; 
ERGEG, Status review of the Liberalisation and Implementation of the Energy Regulatory Frame-
work C09-URB-24-03, ERGEG 10 december 2009, p. 5: ERGEG concludeerde dat “competition 
in retail electricity and gas markets is almost non-existent and that insufficient unbundling of 
network companies remains a big obstacle to competition and security of supply.”

135   Monitorrapport van de NMa De Nederlandse energiemarkten in 2009, Streefbeeld - knelpunten 
- maatregelen, p. 9.
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heid voor consumenten van energieleverancier te bevorderen,136 waarvoor 
ook de daadwerkelijke mogelijkheden om te switchen van belang zijn.

Er kan dus niet van één consumentenbegrip worden uitgegaan. Wat de 
positie van de consument is, hoe hij valt te definiëren en wat zijn betrokken 
en wettelijk beschermde belangen zijn, kan dus per toepasselijke regelge
ving en betrokken beleidsdoelstelling verschillen.

6. Vertegenwoordiging van rechten en belangen van de consument

6.1 In rechte
Wat heeft een elektriciteitsconsument aan hem toekomende wettelijke 

rechten als hij deze vervolgens niet kan afdwingen? Voor de bescherming van 
zijn positie is essentieel dat hij deze in rechte kan afdwingen bij de rechter. 
Hem staan onder meer de volgende rechtsgangen (niet) ter beschikking.

6.2 Vertegenwoordiging in rechte
Welke bestuursrechtelijke rechtsmiddelen een consument heeft om voor 

zijn rechten op te komen, verschilt per type energieconflict. Het maakt uit 
of hij nadeel ondervindt van een overheidsbesluit met algemene strekking, 
of dat het om een conflict gaat dat in het bijzonder zijn individuele situatie 
betreft. Tarieven voor aansluiting en transport van elektriciteit worden 
bijvoorbeeld vastgesteld bij besluiten van algemene strekking. Een subsi
diebeschikking op basis van het Besluit stimulering duurzame energiepro
ductie137 voor opwek van energie uit een aangeschafte zonnepaneel op de 
eigen woning, geldt daarentegen als een concreet besluit in een indivi
dueel geval. In het eerste geval is hij veelal aangewezen op het optreden 
van consumentenorganisaties. Wat betreft individuele gevallen ligt het 
daarentegen niet in de reden dat consumentenorganisatie bestuursrechte
lijke rechtsmiddelen aanwenden, maar dat hij zelf in beroep gaat. 

136   O.a. artikel 3, lid 5, Derde Elektriciteitsrichtlijn.  Vgl. K.J. Cseres, What Has Competition Done for 
Consumers in Liberalised Markets, The Competion Law Review 4-2, p. 77-121 July 2008, met 
name p. 114.

137   Besluit van 16 oktober  2007, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies ten behoeve  
van de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas en elektriciteit opgewekt 
door middel van warmtekrachtkoppeling (Besluit stimulering duurzame energieproductie), 
Stb. 2007, nr. 410 laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 25 maart 2010 (Invoeringsbesluit Wet  
algemene bepalingen omgevingsrecht ) Stb. 2010, nr. 144. 
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Op grond van artikel 82 Elektriciteitswet kunnen belanghebbenden in 
de zin van artikel 1:2 Awb tegen vrijwel alle overheidsbesluiten, die bij of 
krachtens de Elektriciteitswet zijn genomen, in beroep gaan bij (de Recht
bank Rotterdam en vervolgens bij) het CBB.138

In de praktijk echter, geldt dat energieconsumenten, ofschoon zij nadeel 
van een besluit ondervinden, vaak niet als belanghebbende gelden.139 De 
uitsluiting van de energieconsument van beroep op de bestuursrechter bij 
deze besluiten heeft te maken met het volgende.

Op grond van artikel 1:2, eerste lid, Awb dient het belang van de 
energieconsument rechtstreeks bij het overheidsbesluit betrokken te zijn, 
wat volgens vaste jurisprudentie betekent dat sprake dient te zijn van een 
eigen, objectief, actueel en persoonlijk belang. Wat betreft de eis van 
‘persoonlijk’ gaat het meestal mis, ingeval van een besluit van algemene 
strekking.

Van een persoonlijk belang is slechts sprake als de consument zich 
voldoende kan onderscheiden van andere consumenten op basis van 
concrete feiten en omstandigheden van zijn geval.140 Het gaat daarbij 
immers meestal om overheidsbesluiten die grote groepen consumenten 
raken en is het daarom voor de individuele consument niet mogelijk om als 
belanghebbende een bestuursrechtelijk rechtsmiddel aan te wenden.141 Op 
grond van deze jurisprudentie kan bijvoorbeeld een consument of 
prosument, die eigen opgewekte energie wenst te leveren,142 niet opkomen 
tegen de vaststelling van een tarief voor aansluiting op het net en trans
port van energie of tegen de wijziging van op de Elektriciteitswet 

138   Met uitzondering van de besluiten die zijn genomen op grond van de artikelen 77h en 77i kan 
tegen alle besluiten door een belanghebbende beroep ingesteld worden bij het CBB. Beroep 
tegen besluiten die op grond van artikel 77h en 77i zijn genomen wordt ingesteld bij de Rb Rot-
terdam, artikel 82, leden 1 en 2.

139   P.I.W.R. Maandag & J.J.M. Kranenburg, Belang of geen belang: een overzicht van belangheb-
bendenjurisprudentie uit het energierecht, NTE 2008, p. 246.

140   CBB 6 juli 2005 LJN: AT9206: “Hiertoe is vereist dat degene die deze voorziening vraagt, zich 
bij het door het besluit in zijn belang geraakt worden in voldoende mate onderscheidt van an-
deren, zulks op basis van relevante feiten en omstandigheden” (r.o. 6.2). Het betreft een aantal 
ondernemingen (afnemers) dat in beroep ging tegen de TarievenCode.

141   Besluit van de NMa, nr. 102498/10. Besluit waarin een natuurlijk persoon zijn bezwaar niet-
ontvankelijk werd verklaard, omdat hij geen belanghebbende is in de zin van artikel 1:2, lid 1, 
Awb.

142   P.I.W.R. Maandag & J.J.M. Kranenburg, Belang of geen belang: een overzicht van belangheb-
bendenjurisprudentie uit het energierecht, NTE 2008, p. 249. Zie verder CBB, 4 november 1998, 
AWB 97/681, 97/682 en 97/683, en CBB, 6 juli 2005 LJN: AT9206.
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gebaseerde Codes wegens ontbreken van een persoonlijk belang. De Codes 
fungeren als, door de Energiekamer goedgekeurde of vastgestelde, 
algemene voorwaarden voor aansluitingscontracten met netbeheerders.143 
Netbeheerders zijn aan de Codes gebonden voor hun aansluiting en trans
portcontracten.144 Voor hen gelden de Codes als algemeen verbindende 
voorschriften.145 Wat de consument dan rest, is de mogelijkheid dat een 
consumentenorganisatie in rechte zijn belang behartigt als onderdeel van 
een algemeen of collectieve belang. 

Consumentenorganisaties beschikken, wat betreft de genoemde 
besluiten van algemene strekking, over meer mogelijkheden dan de indivi
duele consument op grond van artikel 1:2, derde lid Awb, om deze in rechte 
te bestrijden. Volgens deze bepaling geldt als hun belang: ‘de algemene en 
collectieve belangen die deze krachtens hun doelstellingen en blijkens hun 
feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen.’ In dit verband gaat 
het veelal om collectieve belangen en is vooral relevant of de behartiging 
van belangen van leden tot de statutaire doelstelling van de organisatie 
behoort, het besluit (een deel van de) leden in hun belang raakt, en in feite 
sprake is van een bundeling van acties. Overigens heeft de jurisprudentie 
met betrekking tot belanghebbende rechtspersonen die opkomen voor 
collectieve belangen de afgelopen jaren tot een verruiming van de toegang 
tot de bestuursrechter geleid.146

143   W.H. Boom, Kroniek: Energie en Water, Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktij-
ken, 2010-1, p. 4.  Zie verder uitspraak van Rb Rotterdam 15 juli 2009, LJN:  BJ3700: “Uit deze 
bepaling volgt dat de Netcode een voorstel is van de netbeheerders (..) voor de door hen jegens 
afnemers (...) te hanteren voorwaarden. Daaruit volgt dat de Netcode niet zelf verplichtingen 
voor afnemers in het leven roept, maar dat daartoe nodig is dat de desbetreffende netbeheerder 
deze voorwaarden in zijn overeenkomst met de desbetreffende afnemer opneemt.”

144   W.H. Boom, Kroniek: Energie en Water, Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktij-
ken, 2010-1, p. 4

145   CBB 2 augustus 2002, LJN: AE7254, r.o.5: Naar het oordeel van het College moet het Be-
sluit tariefdragers worden aangemerkt als een algemeen verbindend voorschrift. Volgens de 
omschrijving in de Memorie van Toelichting bij de Awb is een dergelijk voorschrift: "een naar 
buiten werkende, voor de daarbij betrokkenen bindende (algemene) regel, uitgegaan van het 
openbaar gezag dat de bevoegdheid daartoe aan de wet ontleent" (TK 1998-1999, 23 700, nr. 
3). Het Besluit tariefdragers voldoet aan deze omschrijving.” Zie verder Besluit van de Raad van 
Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 36, lid 1, Elektriciteits-
wet (102490/10), betreffende de zaak: Wijziging TarievenCode Elektriciteit - capaciteitstarieven 
voor kleinverbruikers Elektriciteit, p. 9. 

146   ABRvS 23 juni 2010, AB 2010/247, m.nt. van K.J. de Graaf en A.T. Marseille; ABRvS 23 augustus 
2006, AB 2006/365, m.nt A. van Hall.
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In de Elektriciteitswet is ter aanvulling op de Awb bepaald, dat repre
sentatieve organisaties geacht worden belanghebbende te zijn bij besluiten 
genomen op grond van de Elektriciteitswet.147 Het is echter de vraag of de 
wetgever daarmee in vergelijking met de Awb een verruiming in de toegang 
tot de bestuursrechter heeft beoogd. Dit is niet duidelijk.148 

In geval van een conflict over de ‘eigen’ aansluiting op het net, beschikt 
de consument wel over bestuursrechtelijke rechtsmiddelen, zij het via de 
‘omweg’ van de ‘arbitragebevoegdheid’ van de Energiekamer. Als een 
consument een conflict heeft met de netbeheerder over de wijze waarop 
hij zijn taken uitvoert dan wel inzake een ander conflict heeft met zijn 
netbeheerder  over zijn aansluiting, 149 kan hij bij de Raad van Bestuur van 
de NMa een klacht indienen op grond van artikel 51, eerste lid, Elektrici
teitswet, ook met betrekking tot de hem in concreto in rekening gebrachte 
tarieven.150 De Raad van Bestuur is verplicht op deze klacht een bindend 
besluit te nemen. De klagende energieconsument kan vervolgens, als hij 
het niet eens is met dat besluit, daartegen in beroep gaan bij het CBB.151 
Deze conflicten betreffen individuele gevallen. Maar in zo’n individueel 
geval heeft de energieconsument wel de mogelijkheid om de rechtmatig
heid van het onderliggende tariefbesluit of de Code die in zijn geval is 
toegepast, in rechte te bestrijden (indirect beroep). 

Dit bestuursrechtelijk rechtsmiddel van de elektriciteitsconsument laat 
overigens de privaatrechtelijke rechtsmiddelen die hem ter beschikking 
staan, onverlet. Hij kan een geschil over zijn, of het hem geweigerde 
aansluitingscontract, aan de civiele rechter voor leggen.152 

Wat betreft levering van elektriciteit staan de elektriciteitsconsument 
echter alleen civiele rechtsmiddelen ter beschikking: een beroep op de 
civiele rechter of de geschillencommissie Energie en Water voor bindend 

147  Artikel 82, lid 4, Elektriciteitswet.
148  Vgl. CBB 19 maart 2008 LJN: BC8379, r.o. 4.
149  CBB 25 juni 2009 LJN: BJ2637.
150   NMa, Besluit inzake geschil als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998; Metrax N.V., 

nr. 101987/25, van 25 augustus 2005.
151  CBB 23 juli 2009 LJN: BJ7014, r.o. 6.4.
152  Artikel 51, lid 5, Elektriciteitswet.
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advies.153 Beroep op de geschillencommissie is in ieder geval als laagdrem
pelig bedoeld. De geschillencommissie oordeelt in geschillen tussen een 
energiebedrijf en een consument, mits het bedrijf is aangesloten bij de 
geschillencommissie. De commissie is alleen bevoegd een zaak te behan
delen wanneer door beide partijen is overeengekomen dat zij zich aan het 
bindend advies zullen onderwerpen.154 Deze rechtsmiddelen blijven hier 
verder onbesproken.

6.3 Tijdens de primaire besluitvormingsprocedure
De mogelijkheden voor de energieconsument om zich al in de totstand

komingfase van de besluiten die zijn rechtspositie bepalen te mengen zijn 
aan vergelijkbare beperkingen onderworpen. Praktisch gezien zal voor 
hem zelden een recht om gehoord te worden gelden. Hier wordt volstaan, 
zonder nadere toelichting, te verwijzen naar de beperkte betekenis in dit 
verband van de artikelen 4:7 en 4:8, Awb, waarin de hoorplicht voor 
bestuursorganen jegens belanghebbende is vastgelegd, in de vorm van de 
verplichting om belanghebbenden in bepaalde gevallen in de gelegenheid 
te stellen hun zienswijze naar voren te brengen. Deze heeft alleen betrek
king op concrete besluiten en beschikkingen, en dient vooral om te 
waarborgen dat onbrekende feiten en niet reeds ingebrachte belangen 
zorgvuldig door het bestuursorgaan worden onderzocht.155 

Ook hier geldt dat de behartiging van belangen van energieconsu
menten in feite in handen is van consumentenorganisaties en dan nog in 
een beperkt aantal gevallen. Deze hebben in ieder geval wettelijke 
middelen om invloed uit te oefenen bij de totstandkoming van tariefstruc
turen en voorwaarden die worden vastgelegd in de voormelde Codes. De 
Elektriciteitswet bepaalt dat de Raad van bestuur van de Mededingingsau
toriteit de tariefstructuren en voorwaarden, ten aanzien van het netbe

153   Artikel 3, reglement Geschillencommissie Energie en Water: ‘De commissie heeft tot taak ge-
schillen tussen consument en ondernemer te beslechten, voor zover deze betrekking hebben op 
de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de aansluiting en/
of de levering van gas, drinkwater, warmte of elektrische energie en daarmee samenhangende 
leveringen en diensten. (…)’

154   Artikel 4, Reglement Geschillencommissie Energie en Water.
155   L.J.A. Damen, e.a., Bestuursrecht I, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2009, 3e druk, p. 344-

345. Zie verder: J.C.A. de Poorter, De belanghebbende, een onderzoek naar de betekenis van 
het belanghebbendenbegrip in het bestuurs(proces)recht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 
2003, p. 221-234. 
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heer, vaststellen met inachtneming van het voorstel van de gezamenlijke 
netbeheerders en de resultaten van het overleg met de representatieve 
organisaties.156 De netbeheerders zijn gehouden overleg te voeren met 
representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt met 
betrekking tot het vaststellen van de tariefstructuren en voorwaarden.157 
Vanwege frequente aanpassingen en vernieuwingen van Codes is besloten 
het Gebruikersplatform elektriciteit en gasnetten (GEN) in te stellen. In het 
GEN zijn de verschillende representatieve organisaties vertegenwoordigd, 
ofwel; de producenten, leveranciers, consumentenorganisaties en netbe
heerders. 

De individuele energieconsument wordt dus niet betrokken in de 
totstandkoming van Codes, maar kan zich alleen laten vertegenwoordigen 
in de totstandkoming van de Codes door middel van een consumentenor
ganisatie die zijn belangen vertegenwoordigt.

6.4 Belang van vertegenwoordiging tijdens het besluitvormingsproces
Consumenten kunnen dus maar in beperkte mate direct voor hun 

belangen opkomen bij de totstandkoming van energiebesluiten van 
overheden en daarna in rechte, en zullen zich daarbij veelal moeten laten 
vertegenwoordigingen door consumentenorganisaties. Dit betreft vooral 
besluiten van algemene strekking. Voor zover consumentenorganisaties 
deze rol kunnen vervullen hebben zij daartoe in de totstandkomingfase 
alleen een recht gekregen voor zover het om vaststellen van tariefstruc
turen en tarieven gaat en dus jegens netbeheerders. Voorts hebben deze 
organisaties het recht om hun zienswijze in te brengen tegen het 
ontwerp.

Bij andere wetgeving komt hen dat recht voor inspraak en overleg in 

156   Artikel 36, Elektriciteitswet. Artikel 36 bepaalt dat de gezamenlijke netbeheerders en de re-
presentatieve organisaties na vaststelling van het ontwerpbesluit door de netbeheerders hun 
zienswijze aan de Raad van Bestuur van de NMa bekend maken. De Raad kan in de vaststelling 
het besluit rekening houden met de zienswijze van de verschillende partijen. Na het verstrijken 
van de termijn stelt de Raad van Bestuur van de mededingingsautoriteit de tariefstructuren en 
voorwaarden vast, artikel 37, Elektriciteitswet.

   De Raad van Bestuur van de mededingingsautoriteit kan per geval de uniforme openbare voor-
bereidingsprocedure zoals bedoeld in Afdeling 3.4 Awb van toepassing verklaren op de tot-
standkoming van bijvoorbeeld de TarievenCode. Belanghebbende hebben op grond van artikel 
3:16, Awb, zes weken de tijd hun zienswijze in te brengen, vanaf de dag dat het besluit ter 
inzage is gelegd op het kantoor van de Raad (Energiekamer), artikel 3:11, Awb).

157   Artikel 33, Elektriciteitswet.
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het algemeen niet toe en hangt het van de welwillendheid af van de 
wetgever of deze de betrokken organisaties of (vertegenwoordigers van) 
consumenten anderszins in zijn besluitvorming betrekken. 

De vraag die hierna onder ogen wordt gezien, is in hoeverre de beperkte 
mogelijkheden om voor hun belangen op te komen zich verdragen met de 
centrale rol waarop de consument volgens Europees en nationaal energie
beleid en wetgeving aanspraak maakt. Diverse mogelijk overwegingen 
worden genoemd die ruimere inspraak en overlegmogelijkheden recht
vaardigen. 

Betrokkenheid van consumenten is van belang voor beleidsmakers en 
wetgevers om relevante informatie over hun positie en gedrag te verkrijgen. 
Participatie in de besluitprocedure is voor consumenten van belang om hun 
belangen te verwoorden en daarmee voor de kwaliteit en het draagvlak 
van energiebeleid en energiewetgeving. Dit valt onder meer te illustreren 
met betrekking het wetgevingsproces inzake de slimme meter. 
‘Afgedwongen’ inspraak door de consumentenbond heeft, bezien vanuit 
het gezichtspunt van bescherming van positie van de consument, tot verbe
tering van de wetgeving inzake slimme meters geleid. Dit betreft in het 
bijzonder zijn privacy. Een en ander geeft aanleiding tot de veronderstel
ling dat het van belang is om het consumentenperspectief nadrukkelijker 
bij (nadere) wetgeving, bijvoorbeeld  omtrent slimme meters en smart 
grids, te betrekken. Dat zou van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke 
inhoud daarvan. 

Argumenten waarom het van belang is het consumentenperspectief en 
consumentenorganisaties al bij de totstandkoming van beleid en lagere 
wetgeving te betrekken, kunnen ook worden ontleend aan algemene 
rechtsbeginselen zoals het zorgvuldigheid en motiveringsbeginsel. Deze 
gelden ook regelgeving.158 Op grond hiervan moeten wetgever en beleids
maker alle feiten en belangen zorgvuldig en volledig onderzoeken, en op 

158   .J.A. Damen, e.a., Bestuursrecht I, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2009, 3e druk, p. 
312.  Zie verder S.A.C.M. Lavrijssen-Heijmans, Onafhankelijk mededingingstoezichthouders, re-
gulerende bevoegdheden en de waarborgen van good governance, diss. September 2006, Den 
Haag: Boom Juridische Uitgevers 2006, p. 89: De mededingingstoezichthouders moeten in over-
eenstemming handelen met de formele en materiële beginselen van behoorlijk bestuur die zijn 
gecodificeerd in de Awb, zoals het beginsel van hoor en wederhoor, het evenredigheidsbeginsel 
en het motiveringsbeginsel. 
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basis daarvan hun besluiten en handelingen baseren. In dit verband is van 
belang dat in een geliberaliseerde markt waar ontwikkelingen zich veelal 
aan het oog van de wetgever onttrekken, betrokken overheden in toene
mende mate afhankelijk worden van informatie van marktpartijen, mede 
om de (eventuele) effecten van (gepland nieuw) beleid en regelgeving na 
te gaan. 

Inspraak en overleg kunnen bovendien bijdragen aan procedurele recht
vaardigheid, wat belangrijk is voor het verkrijgen van voldoende maatschap
pelijk draagvlak voor beleid en wetgeving. Bepalend voor procedurele 
rechtvaardigheid159 is onder meer het bieden van een ‘voice’ en de mogelijk
heid voor betrokkenen van daadwerkelijke participatie in  en respectieve
lijk invloed te kunnen uitoefenen tijdens besluitvormingsprocedures. Het 
bieden van een ‘voice’ omvat alle vormen van formeel en informeel overleg. 
Onder overleg wordt ook begrepen het uitwisselen van informatie, inter
pretaties en dergelijke, waarbij meningen van partijen over en weer aan 
veranderingen onder hevig kunnen zijn mede onder invloed van wat de 
ander inbrengt. De essentie van overleg is wederkerigheid. Overleg dient, 
wil het effectief zijn, bij voorkeur plaats te vinden op een moment dat de 
overheid nog geen (definitieve) oordelen heeft gegeven respectievelijk 
(voorlopige) beslissingen heeft genomen.160 Rechtvaardigingsprincipes voor 
overleg zijn kennisoverdracht, het weloverwogen nemen van beslissingen 
en wilsvorming.161

Een andere overweging is, dat overleg en inspraak kunnen bijdragen 
aan de democratische legitimatie. In dit verband valt te verwijzen naar 

159   K. van den Bos, Procedurele rechtvaardigheid: beleving en implicaties, in: Werken aan behoorlijk-
heid. De Nationale ombudsman in zijn context, Den Haag Boom Juridische uitgevers 2007, p. 
185-189: Hij onderscheidt procedurele rechtvaardigheid die betrekking heeft op waargenomen 
rechtvaardigheid, eerlijkheid van de door overheden toegepaste procedures, en interactionele 
rechtvaardigheid die deels de eisen van procedurele rechtvaardigheid overlapt en dat gaat over 
met respect en vriendelijkheid bejegenen. Procedurele rechtvaardigheid wordt in dit artikel rui-
mer opgevat in navolging van andere genoemde literatuur en heeft betrekking op beide.

160   Vgl. B.J. Schueler, J. Struiksma, F.C.M.A. Michiels, P.J.J. van Buuren & A.R. Neerhof, Ervarin-
gen met de Awb, Besluiten over ruimtelijke ordening, milieu en standplaatsen, Deventer: W.E.J. 
Tjeenk Willink 1996, p. 102-103; vooroverleg (informeel horen) bij een aantal typen besluiten 
dat niet in de Awb is geregeld, domineert de inhoud van besluiten. Dit in tegenstelling tot het 
wettelijk verplicht horen.

161   Vgl. H. Bleker, Na(ar) goed overleg …: Achtergronden en verbeteringen van overleg in het open-
baar bestuur in het bijzonder in verhoudingen tussen overheden, (diss. RUG), Deventer: Kluwer 
1984, i.h.b. 8 en 41-52, hfd. 5 en 6.
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bijvoorbeeld het concept ‘deliberatieve democratie’. Deze vorm van 
democratie kent een hoge mate van burgerparticipatie. Door meer bij de 
bevolking te rade te gaan en inspraakmogelijkheden te vergroten, worden 
beter geïnformeerde beleidskeuzes gemaakt. Het beleid dat zodanig tot 
stand komt, wordt ook beter geaccepteerd doordat de samenspraak over 
beleidsvraagstukken leidt tot meer consensus en wederzijds begrip.162

Het gaat in dit verband niet zozeer om afdwingbare rechten, maar om 
nader invulling van de beginselen van behoorlijk bestuur bezien vanuit het 
perspectief normen te geven voor behoorlijk en fatsoenlijk bestuur en om 
een verdere invulling te geven aan de democratische waarde. 

De individuele consument is echter lastig te bereiken en te organiseren 
voor dit overleg. Daartoe dienen mogelijk consumentenorganisaties in de 
besluitvorming te worden betrokken die hun belangen kunnen vertegen
woordigen.

7. Ten slotte

De energieconsument komt in energiebeleid en regelgeving steeds 
meer centraal te staan. Dit noodzaakt tot een structurele oriëntatie op de 
andere kant van de energiemarkt. Niet alleen op de rechten van consu
menten, maar zoals in deze bijdrage is toegelicht, ook op wat deze als hun 
belangen ervaren en hoe zij hun rol willen en kunnen vervullen in de 
energiesector, mede om genoemde doelstellingen van energiewetgeving 
en energiebeleid, onder meer met betrekking tot milieu en klimaat, te 
realiseren.

162   D. Held, Models of Democracy, 3e ed., Cambridge: Polity Press 2006, pp. 231-253. Notre Eu-
rope, Towards a European Energy Community: A Policy Proposal by Jacques Delors, 1 april 2010, 
p. 39. R.A. Dahl, On Democracy, New Haven & London: Yale University Press, 2000, p. 37: Hij on-
derscheidt effectieve participatie als één van de vijf criteria voor een democratie: “Before a policy 
is adopted by the association, all the members mist have equal and effective opportunities for 
making their views known to the other members as to what the policy should be.” In 2008 werd 
door de Europese Commissie het Citizen’s Energy Forum opgezet, waarin diverse stakeholders 
plaats namen, met als doel consumenten meer te betrekken bij liberaliseren van de energiemarkt 
en hun belangen beter te vertegenwoordigen. Hieruit bleek dat de Europese burger nauwelijks 
op de hoogte is van hoe Europese wetgeving hun rechten beschermt.
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Dit was mede aanleiding om in deze bijdrage na te gaan welke rollen de 
consument vervult, wat zijn positie is en wie hij eigenlijk is. Dat heeft een 
geschakeerd beeld opgeleverd. Om te beginnen bij de algemene consu
mentenregelgeving. Daarbij wordt uitgegaan van huishoudens, zijnde 
natuurlijke personen en geen personen in uitoefening van bedrijf of 
beroep. Dit is het geval op zowel Europees als nationaal niveau. Wat betreft 
het consumentenbegrip in energieregelgeving ontstaat een ander beeld. 
Daarin komt het begrip consument als zodanig niet voor. Het gaat daarbij 
in de nationale wetgeving met name om kleinverbruikers, zijnde huishou
dens, maar ook kleine en middelgrote zakelijke afnemers met een beperkte 
aansluiting.

De rol van consument als huishouden en kleinverbruikers is vooral van 
belang in relatie tot de universele dienstverlening. Indien een en ander 
wordt bekeken vanuit het perspectief van de interne markt, ontstaat weer 
een ander beeld van wie de consument is. Vanuit dat perspectief is het 
goed verdedigbaar om alle eindverbruikers te betrekken in de beoordeling 
of de interne markt goed functioneert. Huishoudens en (groot)zakelijk 
afnemers verkeren naar verwachting veelal in een vergelijkbare positie.

De consument is ook een burger, een Europese burger. Dit perspectief is 
niet zonder betekenis, alhoewel het vooralsnog een vaag toekomstbeeld 
betreft. Burgerschap geeft aanspraak op (sociale) rechten en bescherming, 
wat in de besproken aanspraak van huishoudens op een universele dienst
verlening tot uitdrukking komt. Maar burgerschap leidt mogelijk in de 
toekomst ook tot bepaalde gehoudenheden, geen verplichtingen, met 
betrekking tot klimaat en milieu. Bezien vanuit het perspectief van de rol 
als burger met gehoudenheden, kan het legitiem zijn voor overheden om 
bepaalde negatieve prikkels voor de consument te creëren die ervoor kiest 
om geen duurzame energie te verbruiken en ‘niet’ energieefficiënt te 
consumeren. De consument die daar wel voor kiest, zou daarentegen 
daarvoor van overheidswege beloond kunnen worden.

Vooralsnog is dit nog maar mondjesmaat onderwerp van beleid en 
regelgeving en zal nog veel onderzoek nodig zijn vanuit de wetenschap
pelijke verschillende disciplines naar eventuele negatieve en positieve 
prikkels voor de consument om deze doelen te bereiken. 

Aan de hand van de totstandkominggeschiedenis met betrekking tot de 
slimme meter is geïllustreerd dat het voor de inhoud van beleid en wetge
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ving uiteindelijk veel kan uitmaken, hoe en vanuit welke perspectief de 
consument in overheidsbesluitvorming wordt betrokken.

Na een beschrijving van de wettelijke waarborgen ter bescherming van 
de positie van de energieconsument, is nader ingegaan op middelen die 
hem ter beschikking staan om daarvoor bij de bestuursrechter of anderszins 
in rechte op te komen. De mogelijkheden daartoe zijn aan belangrijke 
beperkingen onderworpen.

Dat geldt temeer voor mogelijkheden van energieconsumenten om 
invloed uit te oefenen bij totstandkoming bij voor hen belangrijk energie
beleid en belangrijke wetgeving. Diverse argumenten kunnen worden 
genoemd waarom inspraak en overleg voor representatieve organisaties in 
dat verband relevant is. Vertegenwoordiging van hun belangen is onder 
meer van belang voor de kwaliteit daarvan.

Tevens is met deze bijdrage beoogd een overzicht van een aantal 
urgente onderwerpen te geven die de positie van de energieconsument 
betreffen, en die nader onderzoek behoeven. In volgende bijdragen in 
deze bundel is daaraan een belangrijke bijdrage geleverd en deze bevatten 
een schat aan informatie voor verder onderzoek.

Alles overziend, zou men kunnen stellen, dat ofschoon de energiecon
sument meer centraal is komen te staan, deze nog in feite in belangrijke 
mate een onbepaalde en onbekende factor is, ook voor beleidsmakers en 
de wetgever. Het is nodig hem uitdrukkelijk en prominent in onderzoek 
naar de energiesector, en bij toekomstig beleid en regelgeving te 
betrekken. 
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In dit hoofdstuk wordt het vraagstuk van de rol van Europa bij het 
toezicht op, en de handhaving van het energiebeleid, met inbegrip van de 
bescherming van de positie van de consument, in een breder perspectief 
geplaatst. Het toezicht en handhavingsbeleid wordt meer en meer aange
stuurd vanuit Europa en de nationale regulerende instanties, in Nederland 
toezichthouders genoemd, moeten ervoor zorgen dat de doelstellingen 
van het EUbeleid ook daadwerkelijk gestalte krijgen. De Europese 
Commissie ziet erop toe dat de toezichthouders deze verplichting nakomen. 
Deze taak wordt ook wel aangeduid als metatoezicht. De meer algemene 
vraag die in dit stuk centraal staat, is wat we de komende jaren kunnen 
verwachten van de Europese Commissie bij het metatoezicht, in relatie tot de 
energiemarkt. Voor de beantwoording van die vraag kijken we naar andere 
beleidsterreinen waarop Europa de afgelopen dertig, veertig jaar, ter 
bescherming van bepaalde belangen, nieuw beleid heeft geïntroduceerd. Uit 
een beperkte survey van een vijftal terreinen blijkt dat de sturing vanuit 
Europa steeds sterker wordt. Toezichthouders krijgen steeds meer door de 
Commissie opgelegde taken en de Commissie manifesteert zich steeds 
nadrukkelijker als medetoezichthouder in plaats van als metatoezichthouder. 
Daarbij spelen netwerken en agentschappen een belangrijke rol. Deze 
worden ingezet als verbinding tussen de Commissie en de nationale regule
rende instanties en krijgen adviserende, coördinerende en geschilbeslech
tende taken, die hen veel invloed geven op het beleid in de lidstaten. Deze  
ontwikkeling doet zich versneld voor bij het energiebeleid. De vraag is echter 
of daarmee een belangrijke doelstelling van dat beleid, de bescherming van 
de positie van de consument, op een effectieve manier wordt bereikt.

1. Een korte schets van het Europese energiebeleid

De aandacht van de EU voor de plaats van de consument in het energie
beleid is van betrekkelijk recente datum. Eind jaren negentig is de EU 
begonnen met de liberalisering van de energiemarkten en de laatste jaren 
is de aandacht voor de positie van de consument op de energiemarkten 
toegenomen.2 Volgens de EU moet de consument kunnen rekenen op een 

2  Dit is onder andere af te leiden uit het Citizens Energy Forum London, ook wel The London 
Forum genoemd. In 2008 is door toenemende aandacht voor de energieconsument door de 
Commissie het eerste forum georganiseerd. Meer informatie is te vinden op: <http://ec.europa.
eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm>.
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betrouwbare en betaalbare energievoorziening. De beleidsnota van de 
Commissie over de rechten van de energieconsument uit 20073, was de 
opmaat voor het Derde energiepakket, onder meer neergelegd in de Derde 
Elektriciteitsrichtlijn, die in 2011 in nationale wetgeving omgezet dient te 
zijn.4 De richtlijn besteedt veel aandacht aan de positie van de consument 
en draagt de nationale regulerende instanties (ook wel: nri’s) op bij te 
dragen aan de consumentenbescherming.5 In Nederland is als nri aange
wezen de Energiekamer van de NMa. In Bijlage I bij de richtlijn staat nog 
eens uitgebreid vermeld welke maatregelen de lidstaten moeten treffen in 
het kader van de consumentenbescherming. Bovendien worden daarin de 
rechten van de energieconsument versterkt.6 Elders wordt uitgebreider 
ingegaan op dit Derde Energiepakket.7

2. Gewenste waarborgen voor de energieconsument

De zorg voor de positie van de energieconsument past in de bredere trend 
die is ingezet in de EU om de consument te beschermen tegen oneerlijke 
handelspraktijken. Het Werkingsverdrag (VWEU) bepaalt in artikel 169, dat de 
Gemeenschap dient bij te dragen tot een hoog niveau van consumentenbe
scherming. Oneerlijke handelspraktijken moeten worden bestreden om de 
werking van de interne markt te verbeteren en concurrentievervalsing tegen 
te gaan. Zo werd in 2005 bijvoorbeeld de Richtlijn Oneerlijke Handelsprak
tijken gepubliceerd.8 Deze richtlijn komt mede voort uit de in 2002 gepubli
ceerde strategie voor het consumentenbeleid 20022006 en het groenboek 
over consumentenbescherming.9 Consumentenbescherming is daarmee een 
doelstelling die binnen alle beleidsterreinen van de EU wordt nagestreefd.

3   Een energiebeleid voor Europa, Mededeling van de Commissie aan de Europese Raad en het 
Europees Parlement, COM(2007) 1 def.

4  Richtlijn 2009/72/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektri-
citeit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG (hierna: Derde Elektriciteitsrichtlijn).

5  Considerans punt 51 en artikel 37, lid 1, onder n, Derde Elektriciteitsrichtlijn. 
6  Naar een Europees Handvest betreffende de rechten van de energieconsument, Mededeling van 

de Commissie aan de Europese Raad, COM(2007) 386 def. (hierna: Handvest).
7  Zie voor een overzicht ook: S. Pront-van Bommel, Het Derde Energiepakket, SEW (11), 2010, p. 

455-467. 
8  Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende on-

eerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt, (Richt-
lijn oneerlijke handelspraktijken), Pb. 2005 L 149.

9  Groenboek over de consumentenbescherming in de Europese Unie, COM (2001) 531 def. 
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De Derde Elektriciteitsrichtlijn zelf bevat een opdracht aan de lidstaten 
om bepaalde maatregelen te nemen om eindafnemers te beschermen, in 
het bijzonder kwetsbare afnemers. De richtlijn definieert niet wie onder de 
categorie kwetsbare afnemers vallen, maar verwijst naar het verbod op 
afsluiting van de elektriciteitstoevoer van dergelijke afnemers in moeilijke 
tijden en naar eindafnemers in afgelegen gebieden (artikel 3, zevende lid). 
Voor huishoudelijke afnemers zijn in Bijlage I wel specifieke rechten 
opgenomen, zoals het recht op een contract met de leverancier en het recht 
op eerlijke en kenbare contractsvoorwaarden. Ook andere waarborgen zijn 
voor deze categorie specifiek omschreven, zoals transparante informatie 
over prijzen en tarieven, het kenbaar maken van gebruiksgegevens, een 
eenvoudige en kosteloze overstap naar een andere leverancier (met een 
snelle eindafrekening) en slimme meters om de consument in staat te 
stellen actief deel te nemen aan de energiemarkt.

Onder druk van het Europees Parlement en het EESC is de Commissie 
overgegaan tot de formulering van een concept Handvest.10  Daarmee moet 
de positie van de consument ten aanzien van een aantal aspecten van de 
energielevering worden versterkt. Het Handvest is vooral, maar niet alleen, 
gericht op de kwetsbare consument. Lidstaten hadden tot dan toe te weinig 
gedaan ter bescherming van de positie van deze consumenten, zo schreef 
de Commissie toen. In het consultatiedocument voor het Handvest identifi
ceert de Commissie op welke punten verbetering nodig is. Kort gezegd 
gaat het om keuzevrijheid (inclusief het beschikbaar stellen van relevante 
informatie), betrouwbaarheid (leverings en voorzieningszekerheid), 
betaalbaarheid en transparante prijsvorming. Daarnaast gaat het om 
eerlijke handelspraktijken: een helder contract, toegang tot gebruiksgege
vens, heldere informatie over prijzen en laagdrempelige geschilbeslech
ting. Ook bevat het concept aanbevelingen voor de bescherming van de 
sociaal kwetsbare consument, beperkingen van de administratieve 
rompslomp (onder meer bij het overstappen naar een andere leverancier) 
en de mogelijkheid tot actieve marktdeelname. Een aantal van deze rechten 
is voor huishoudelijke afnemers als gezegd in de Bijlage I van de Derde 
Elektriciteitsrichtlijn terecht gekomen. 

10  Zie het Handvest.
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Een duidelijk en uniform stelsel van de rechten van de energieconsument 
ontbreekt echter nog. Bovendien wil de Commissie ook bewerkstelligen dat 
binnen de energiesector aan zelfregulering wordt gedaan op deze terrei
nen.11 Zo ontstaat een erg complex systeem van consumentenbescherming, 
zeker als we bedenken dat de algemene Europese regels over consumenten
bescherming tevens onverkort van toepassing zijn. Dit complexe systeem 
moet vervolgens worden gehandhaafd in een al even complex handhavingar
rangement. Voordat ik dat ga bespreken, moet eerst iets worden gezegd 
over de bevoegdheidverdeling bij handhaving in het algemeen.

3. Bevoegdheidsverdeling EU-lidstaten bij handhaving en toezicht

Om de verhouding tussen de Commissie en de lidstaten bij het toezicht 
op de uitvoering van het energiebeleid te schetsen, kijken we naar de 
algemene regels met betrekking tot het toezicht op de lidstaten. 

De EU kan enkel die beleidsterreinen reguleren die in de verdragen zijn 
vastgelegd. Verder heeft de EU, zoals bekend, enkel bevoegdheden voor zover 
die haar bij die verdragen zijn toegekend. Dit betekent dat de EU en de 
lidstaten als het ware communicerende vaten zijn: hoe meer de beleidsbepa
ling toekomt aan de EU, hoe minder de lidstaten te vertellen hebben en 
andersom. Daarbij komt dat de autonomie van de lidstaten nog verder wordt 
beperkt naarmate de EU ingrijpender bevoegdheden heeft en die gebruikt om 
meer gedetailleerd in regelgeving vast te leggen wat zij van de lidstaten 
verwacht. Een richtlijn die uitgaat van minimumharmonisatie laat aan lidstaten 
bijvoorbeeld nog redelijk wat vrijheid voor het maken van eigen keuzes binnen 
de uitgezette lijnen. Bij volledige harmonisatie is dat uitgesloten. 

De Europese Commissie ziet erop toe dat de lidstaten hun verplichtingen 
tot uitvoering van het gemeenschapsrecht nakomen. Dat betreft op de 
eerste plaats de uitvoering van de Europese regelgeving in termen van 
implementatie in de nationale regelgeving. Verder dient een lidstaat een 
uitvoeringsstructuur te hebben, bijvoorbeeld door de autoriteiten aan te 
wijzen die bevoegd zijn tot het nemen van de benodigde beslissingen. Voor 
richtlijnen gaat het er om nationale uitvoeringsregelgeving tijdig, binnen 

11  Zie het Handvest, p. 8.
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de implementatietermijn, klaar te hebben. Overschrijding van die termijn 
of het nalaten te implementeren heeft de bekende consequenties: sommige 
bepalingen kunnen rechtstreeks worden toegepast en de Europese 
Commissie kan een inbreukprocedure bij het Europees Hof van Justitie 
starten. Vervolgens gaat het om de daadwerkelijke uitvoering van de 
EUregelgeving door het nemen van besluiten, toezicht op de naleving en 
het optreden tegen nietnaleving. 

Uitvoering, toezicht en handhaving behoren in beginsel tot de procedu
rele en institutionele autonomie van de lidstaten, ook al wordt een beleid
sterrein beheerst door communautaire regels. De institutionele autonomie 
houdt in dat lidstaten hun eigen organisatiestructuur kiezen en zelf bepalen 
aan welke organen zij de uitvoering van het gemeenschapsrecht opdragen. 
Aan de institutionele autonomie wordt zelden tot nooit getornd door de 
Commissie of het Hof. Wel worden lidstaten met enige regelmaat aange
sproken en soms ook veroordeeld door het Hof, omdat zij niet hebben 
gezorgd voor toewijzing van de uitvoering aan een bevoegde autoriteit of 
onduidelijkheid laten bestaan over de interne bevoegdheidsverdeling.12

Anders ligt het met de procedurele autonomie van de lidstaten, niet in 
het minst als het gaat om het toezicht en de handhaving. Het Hof van 
Justitie heeft in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw wel een 
aantal algemene uitgangspunten geformuleerd waaraan de handhaving
systemen van de lidstaten moeten voldoen. Omdat EUinstellingen weinig 
tot geen bevoegdheden hebben tot het opleggen van sancties (het 
mededingingsrecht vormt een uitzondering), is de EU voor het afdwingen 
van naleving van het gemeenschapsrecht, dat wil zeggen voor het toezicht, 
de controle en de sanctionering afhankelijk van de lidstaten en de daar 
beschikbare structuren. 

De Europese Commissie heeft tot taak toe te zien op de uitvoering van 
het gemeenschapsrecht (artikel 211 EG; thans artikel 17, eerste lid, Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VWEU)). In die hoedanigheid gedraagt de 
Commissie zich als een metatoezichthouder. De effectiviteit van het 
EUbeleid staat of valt echter met een daadwerkelijke handhaving en dat 

12  Met name bij federale staatsvormen, zie bijvoorbeeld  HvJ EG 12 december 1996, nr. C-297/95, 
Commissie/Bondsrepubliek Duitsland, Jur. 1996, I-6739.
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maakt dat de Commissie in de loop der jaren heeft gezocht naar methoden 
om die handhaving te beïnvloeden.13 

4.  De ontwikkeling van de Europese invloed op nationaal toezicht en 
handhaving

De beïnvloeding van het nationale toezicht en de handhaving door de 
EU is begonnen vanwege de onvrede van de Commissie met de graad van 
naleving van de (toen nog) EGregels. In het bijzonder was de Commissie 
ontevreden over het weglekken van gelden uit de EGfondsen. Grofweg 
kan een onderscheid worden gemaakt tussen de periode tot 1992 en de 
periode daarna. Tot 1992 was het uitgangspunt dat toezicht en handhaving 
taken waren van de lidstaten, die zij autonoom konden uitoefenen. Het 
EGverdrag werd geacht geen basis te geven voor ingrijpen door de 
Europese Commissie. De vrijheid die de lidstaten daarbij genoten werd 
gaandeweg wel iets ingeperkt: hun beleid moest voldoen aan de eisen van 
gemeenschapstrouw, nondiscriminatie en effectiviteit. De sancties die zij 
hanteerden moesten effectief, afschrikwekkend en evenredig aan de 
overtreding zijn. Vanaf 1992 volgde een striktere aanpak, die in sommige 
gevallen uitmondde in volledige communautarisering van het toezicht en 
de handhaving. 

De eerste aanzet daartoe lag op het gebied van de financiële controle 
van landbouwsubsidies. Het werd toen steeds duidelijker dat fraude met 
Europese (landbouw)subsidies aan de orde van de dag was. De lidstaten 
gaven geen enkele prioriteit aan het opsporen en vervolgen ervan, terwijl 
de ermee gemoeide bedragen aanzienlijk waren. Bedragen afkomstig uit 
de EGkas: het landbouwbeleid was immers van oudsher volkomen gecom
munautariseerd. Naar aanleiding van een fraudezaak met, uit Joegoslavië 
afkomstige maïs, zijn de verplichtingen van lidstaten op het stuk van de 
handhaving aangescherpt. De Commissie verzocht in die zaak de Griekse 
autoriteiten onder meer om de inleiding van straf en tuchtrechtelijke 
procedures tegen de douaniers die bij de fraude betrokken bleken. Grieken

13  Zie mijn artikel Stalen vuist of fluwelen handschoen? Overtuigende handhaving van gemeen-
schapsrecht, in: Bart van Klink/Willem Witteveen (red.), De overtuigende wetgever, Deventer: 
Tjeenk Willink 2000, p. 225-237. 



Handhaving en toezicht in een Europese context 69

land treuzelde hier zo lang mee dat de Commissie een inbreukprocedure 
wegens verdragsschending begon en uiteindelijk won.14

De lidstaten zijn sindsdien niet volledig vrij in de keuze of zij zullen 
handhaven, noch hoe ze dat zullen doen. Het Hof formuleerde in boven
vermelde zaak een aantal verplichtingen en nam daarbij het toenmalige 
artikel 10 EG (nu artikel 4 derde lid VWEU) als basis. Het beginsel van de 
gemeenschapstrouw eist immers dat de lidstaten maatregelen nemen die 
geschikt zijn om nakoming van EG (nu EU)regelgeving te verzekeren en 
handelingen nalaten die de doelstellingen van het Verdrag in gevaar 
kunnen brengen. Op grond daarvan is het Hof van oordeel dat de lidstaten 
in beginsel vrij zijn in de keuze van het handhavinginstrumentarium. Zij 
kunnen al naar gelang het beleidsterrein en de aard van de rechtsinbreuk 
strafrechtelijke, civielrechtelijke of bestuursrechtelijke middelen inzetten.15 
Het Hof van Justitie heeft echter wel bepaalde eisen gesteld aan de rechts
handhaving, die deels betrekking hebben op de regulering van handha
vingbevoegdheden en deels op het handhavingsbeleid. 

Op grondslag van het beginsel van gemeenschapstrouw en de eisen van 
nondiscriminatie en effectiviteit, heeft het Hof vervolgens lidstaten 
verplichtingen opgelegd om overtredingen van het gemeenschapsrecht 
adequaat aan te pakken. Een overtreding van het gemeenschapsrecht moet 
onder gelijke materiële en formele voorwaarden worden bestraft als verge
lijkbare en even ernstige overtredingen van het nationale recht. Deze eis 
van nondiscriminatie houdt in dat zowel de materieelrechtelijke bepalingen 
als de bepalingen met betrekking tot controle en vervolging zonder onder
scheid toegepast moeten worden. De regels voor overtredingen van 
communautair recht mogen niet ongunstiger zijn dan de regels die gelden 
voor soortgelijke nationale overtredingen.16

Een strikte eis van het Hof is dat het gekozen systeem moet leiden tot 
effectieve sanctionering. Het gekozen systeem en de gekozen sancties 

14  Zie HvJ EG 21 september 1989, nr. C-68/88, Commissie/Grie kenland, Jur. 1989, I-2965.  
15  Zie HvJ EG 10 juli 1990, C-326/88, Hansen & Son, Jur. 1990, I-291, met betrekking tot de vraag 

of (strenge) strafrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever voor het overtreden van de rijtij-
denregelgeving door de chauffeur in overeenstemming is met het gemeenschapsrecht.

16  Zie  HvJ EG 2 augustus 1993, nr. C-276/91, Commis sie/Frankrijk, Jur. 1993, I-4413, waarin het 
Hof het ver schil in beboeting van overtreding van BTW-bepa lingen bij invoer vanuit andere lid-
staten ten opzichte van over tredingen bij binnenlandse transacties veroordeel de.
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moeten doeltreffend, afschrikwekkend en proportioneel zijn.17 De eis van 
proportionaliteit heeft niet alleen betrekking op te milde sancties, maar 
ook op te strenge straffen: het stellen van onevenredig hoge straffen op 
overtreding van bepaalde direct of indirect aan het vrije verkeer gerela
teerde regelingen kan het vrije verkeer belemmeren.18 

Ook voor de keuze om al dan niet over te gaan tot optreden tegen 
schendingen van het gemeenschapsrecht geldt dat de lidstaten in beginsel 
daarin vrij zijn. Maar ook deze vrijheid is ingeperkt door de beginselen van 
nondiscriminatie en effectiviteit. Op grond van het beginsel van nondiscri
minatie dienen nationale autoriteiten even energiek op te treden tegen 
overtredingen van het gemeenschapsrecht als tegen overtreding van een 
overeenkomstige nationale wettelijke regeling. Op grond van het effectivi
teitbeginsel en op grond van de gemeenschapstrouw neemt het Hof een 
beginselplicht tot handhaving aan: de verplichting om op te treden tegen 
schendingen van het gemeenschapsrecht.

De steun van het Hof luidde de tweede fase in: de Europese Commissie 
besloot tot maatregelen om de nationale handhaving van EGsubsidievoor
waarden sterk te beïnvloeden. In de richtlijnen en verordeningen waarin de 
subsidies werden geregeld, werden voortaan ook verplichtingen opgenomen 
voor lidstaten om maatregelen te nemen tegen onregelmatigheden. 
Ondanks verzet van lidstaten als Duitsland, die de bevoegdheidsgrondslag 
in het EGverdrag betwistte, werd ook de inhoud van die maatregelen 
vastgelegd: bij overtreding moesten er bepaalde bestuursrechtelijke 
sancties, zoals een boete of uitsluiting van volgende subsidies, volgen. Het 
Hof onderschreef de gekozen rechtsbasis, waarna de weg openlag voor 
verdergaande beïnvloeding van de nationale handhaving.19

Dit alles leverde echter nog niet genoeg op; te vaak bleef fraude 
onbestraft. Een belangrijk probleem daarbij bleek te liggen in de intracom

17  Zie HvJ EG 21 september 1989, nr. C-68/88, Commissie/Grie kenland, Jur. 1989, I-2965. In HvJ EG 
18 oktober 2001, nr. C-354/99, Commissie/Ierland, Jur. 2001, I-7657, werd Ierland veroordeeld 
omdat het had nagelaten adequate sancties te stellen op niet-naleving van een richtlijn ter be-
scherming van proefdieren (richtlijn 86/609/EEG, Pb. 1986 L 358).

18  Zie HvJ EG 25 februari 1988, nr. C-299/86, Italië/Drexl, Jur. 1988, I-1213, met be trekking tot 
belastingwetge ving en HvJ EG 12  december 1989, nr. C-265/88, Messner, Jur. 1989, I-4209, met 
betrekking tot het afleggen van een verklaring van verblijf door niet-ingezetenen.

19  HvJ EG 27 oktober 1992, nr. C-240/90, Commissie/Duitsland, Jur. 1992, I-5383.
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munautaire samenwerking. Veel fraudegevallen hadden betrekking op in, 
door en uitvoer van landbouwproducten, zoals de befaamde ‘botercar
rousel’. De Commissie besloot de oprichting van nationale verenigingen ter 
bescherming van de financiële belangen van (toen nog) de EG, zoals hier in 
Nederland DASEC, te stimuleren en te faciliteren. Vervolgens werden deze 
verenigingen uitgenodigd om conferenties te organiseren over verschil
lende aspecten van fraudebestrijding, zoals het toekennen van adequate 
bevoegdheden, de uitwisseling van informatie, het identificeren van obsta
kels bij intracommunautaire samenwerking, en de wijze van vervolging en 
bestraffing van fraude. Een belangrijk element daarbij was het met elkaar 
in contact brengen van de sleutelfiguren binnen de nationale autoriteiten 
die bij fraudebestrijding betrokken waren, zoals de douane, het OM, gespe
cialiseerde toezichtinstanties zoals de AID, het Britse Serious Fraud Office et 
cetera.20 

Parallel hieraan werd de Europese regelgeving aangepast. Lidstaten 
werden verplicht om een bepaald percentage van exportzendingen, van 
landbouwproducten waarvoor restituties werden gevraagd, of gesubsidi
eerde landbouwbedrijven fysiek te controleren.21 Bestraffing van geconsta
teerde overtredingen werd verplicht en de op te leggen bestuursrechtelijke 
sancties werden voorgeschreven.22 Aan de lidstaten werd elke vorm van 
beoordelingsruimte ontnomen en zij werden verplicht jaarlijks verslag te 
doen van hun handhavingsinspanningen. Daarnaast bestonden meldings
plichten voor geconstateerde overtredingen, die vervolgens in een grote 
database (IRENE) werden opgenomen.23 Overtreders werden voor minstens 
een jaar uitgesloten van subsidies.

20  Zie bijvoorbeeld het verslag van een bijeenkomst in Nederland: J. Vervaele (red.), Bestuursrech-
telijke toepassing en handhaving van het gemeenschapsrecht in Nederland, Deventer: Kluwer 
1993.

21  Zie bijvoorbeeld artikel 10, Verordening 438/2001, een uitvoeringsverordening met betrekking 
tot de beheers- en controlesystemen voor uit de structuurfondsen toegekende bijstand, Pb. 2001 
L 63, waarin de eis is neergelegd dat 5 % van gesubsidieerde activiteiten wordt gecontroleerd.

22  HvJ 27 EG oktober 1992, nr. C-240/90, Commissie/Duitsland, Jur. 1992, I-5383; artikel, 38 Ver-
ordening 1260/1999, houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen, Pb. 1999 L 
161.

23  IRENE staat voor IRrégularités, ENquÍtes, Exploitation (onregelmatigheden, onderzoeken, verwer-
king). Zie: Verordening 595/91 betreffende onregelmatigheden in het kader van de financiering 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en terugvordering van bedragen die in dat kader 
onverschuldigd zijn betaald, alsmede de organisatie van een informatiesysteem op dit gebied, Pb. 
1991 L 67.
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De Commissie richtte een eigen inspectie op, OLAF genaamd, die onder
zoek doet naar fraudegevallen in de lidstaten en daartoe ook de bevoegd
heid heeft om, weliswaar begeleid door de autoriteiten van de lidstaat in 
kwestie, bij bedrijven controles uit te voeren. Het verslag van geconsta
teerde onregelmatigheden heeft dezelfde status als een procesverbaal. 
Lidstaten zijn verplicht aan deze constateringen een followup te geven in 
de vorm van een sanctieprocedure.24 

Aldus wordt de bestrijding van onregelmatigheden met EUsubsidies 
momenteel volledig beheerst door de EU.

5. Van blauwdruk naar vast patroon

Een korte schets van de ontwikkelingen op andere beleidsterreinen laat 
zien dat Europa over het algemeen een telkens vergelijkbare aanpak kiest. 
De EU, en in het bijzonder de Europese Commissie volgt namelijk steeds 
een vast patroon, variaties die zijn toe te schrijven aan de aard van dat 
terrein daargelaten. Hierna zal blijken dat tussen de wat meer klassieke 
terreinen van EGbeleid, zoals de landbouw en het milieu, en de moder
nere, zoals de telecommarkt, de financiële markten en de energiemarkt, 
wat betreft de verhouding Commissie en nationale autoriteiten, minder 
verschillen bestaan dan men zou denken. Wel moeten we in het achter
hoofd houden dat op de drie laatst genoemde terreinen ten opzichte van 
de klassieke toezichtstaken een nieuw element is geïntroduceerd. Dat is de 
combinatie van klassieke toezichtstaken en regelgevende taken binnen een 
en dezelfde nationale regulerende instantie. Bij het klassieke toezicht ligt 
de nadruk meer op de sanctiebevoegdheden, terwijl bij het markttoezicht 
de nadruk ligt op de beleids en reguleringskant.

5.1  Het patroon bij het milieubeleid
Anders dan de EGlandbouwsubsidies, is het milieu pas later voorwerp 

van EGbeleid geworden. Begin jaren zeventig van de vorige eeuw werd 
het eerste Milieu Actie Programma gestart.25 Een rechtstreekse basis voor 

24  Verordening  2185/96 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie 
worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschap-
pen tegen fraudes en andere onregelmatigheden, Pb. 1996 L 292.

25  Zie Pb. 1973 C 112.
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het milieubeleid in het EGverdrag, werd midden jaren tachtig verwezen
lijkt (thans Titel XX VWEU). Tal van richtlijnen zagen het licht, over zowel 
milieunormen als vergunningsystemen. Weer tien jaar later kwam de 
Commissie tot de conclusie dat het met de handhaving van het milieurecht 
in de lidstaten bedroevend gesteld was en dat het haar ontbrak aan 
mogelijkheden om daar iets aan te doen, op de inbreukprocedure na.26 Ook 
uit latere jaaroverzichten over de toepassing van het gemeenschapsrecht 
blijkt dat naleving en handhaving van milieuregelgeving moeizaam was.27 
De aanvankelijke strategie van overtuiging, gericht op de milieuvervuilers,28 
maakte plaats voor een brede set van maatregelen om de handhaving door 
de lidstaten te bevorderen.29 

De Commissie ging eisen stellen aan de milieuinspecties van de lidstaten. 
De controleintensiteit moest worden opgevoerd en de kwaliteit van de 
controles verhoogd. De nadruk kwam te liggen op verbreiding van kennis 
onder, en het smeden van onderlinge banden tussen de verantwoordelijke 
autoriteiten van de lidstaten. Door middel van conferenties en cursussen 
trachtte de Commissie meer begrip te kweken voor het milieubeleid.30 
Daarbij maakte de Commissie gebruik van een bestaand netwerk van natio
nale toezichthouders en rechtshandhavers, het zogenaamde IMPEL

26  Implementing Community Environmental Law, COM (96) 500 fin.  Zie voor dit alles mijn artikel 
Europese criteria voor milieutoezicht, in: Rob van Gestel/Philip Eijlander (red.), Domeinconflicten 
tussen Europees en nationaal toezicht, Boom Juridische Uitgevers: Den Haag 2006, p. 173-192. 
In 2000 was Griekenland het eerste land dat door het Hof werd veroordeeld tot betaling van een 
boete en een dwangsom, omdat het land een veroordeling door het Hof in een inbreukprocedure 
had genegeerd. HvJ EG 4 juli 2000, nr. C-387/97 Commissie/Griekenland, Jur. 2000, I-5047. De 
Commissie is steeds vaker lidstaten gaan aanpakken vanwege ontoereikende toezichtactiviteiten, 
zie bijvoorbeeld HvJ EG 30 januari 2002, nr. C-103/00, Commissie/Griekenland, Jur. I-1147 en HvJ 
EG  12 juli 2005, nr. C-304/02, Commissie/Frankrijk, AB 2006, 345, m.nt. dzz. (niet-uitvoering 
arrest Hof van Justitie inzake controleverplichtingen in de visserij. Het Hof legt een dwangsom en 
ambtshalve een forfaitaire som op).

27  Zie bijvoorbeeld de Annex bij de Third Annual Survey on the Implementation and Enforcement of 
Community Environmental Law (January 2000-December 2001), European Communities 2002, 
SEC 2002/1041. 

28  First Annual Survey on the implementation and enforcement of Community Environmental Law 
(October 1996-December 1997), SEC (1999) 592.

29  Zie over deze ontwikkeling mijn artikel Stalen vuist of fluwelen handschoen? Overtuigende hand-
having van gemeenschapsrecht, in: Bart van Klink en Willem Witteveen (red.), De overtuigende 
wetgever, Deventer: Kluwer 2000, p. 225-237. 

30  Second Annual Survey on the implementation and enforcement of Community Environmental 
Law (1998/1999), SEC(2000) 1219, p. 11-14.
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netwerk. Dit netwerk werd ingekapseld in de communautaire structuren.31 
We zullen hierna zien dat de Commissie veel en graag gebruik maakt van 
netwerkstructuren ter bevordering van de uitvoering van het Europese 
beleid. Binnen IMPEL wordt gewerkt aan informatieuitwisseling en aan 
het afstemmen van beleid. In dit netwerk spelen zich ook de voorstadia van 
de voorbereiding van nieuwe communautaire regelgeving af, zoals rechts
vergelijkende studies. Naast uitwisseling van informatie en ideeën vond en 
vindt er binnen dit netwerk ook stroomlijning plaats via protocollering van 
toezichthandelingen.32 Deze protocollen zijn niet bindend voor de deelne
mers, maar leiden de facto wel tot een vorm van commitment. Ook al omdat 
ze worden gehanteerd bij de vrijwillige audits die door IMPELleden, van 
tijd tot tijd, over en weer worden uitgevoerd. 

De Commissie probeerde door bewustwording en onderlinge samen
werking de handhaving van milieuregelgeving een hogere prioriteit van de 
lidstaten te maken. Daarnaast werden op basis van de protocollen van 
IMPEL, richtsnoeren vastgelegd in een aanbeveling van de Raad en het 
Europees Parlement: de minimumeisen voor milieuinspectie.33 De lidstaten 
werden geacht te zorgen voor regelmatige en geplande controles op 
milieugebied. Daartoe moesten zij inspectieprogramma’s maken, controles 
ter plekke uitvoeren en daarvan achteraf verslag doen aan de Commissie.34 
Vandaag de dag vormen zij een instrument met behulp waarvan de IMPEL
leden de toezichtinspanningen van de lidstaten en aspirantlidstaten aan 
een audit onderwerpen.35 Op grond van de resultaten van de audit worden 
verbeterpunten geformuleerd.36

31  Dat bleek bijvoorbeeld uit het feit dat plek werd geboden aan IMPEL op de EG-website, destijds:  
<http://europa.eu.int/comm/environment/impel>.

32  Zie bijvoorbeeld de producten van het IMPEL-netwerk, zoals het IMPEL Reference Book for  
Environmental Inspection, June 1999.

33  Aanbeveling betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten 2001/331/EG, Pb. 
2001 L 118/41.

34  Zie voor een uitgebreide analyse van deze eisen mijn preadvies Europese criteria voor milieu-
toezicht, in: G.A. Biezeveld e.a.., Handhaving van milieurecht vanuit Europees perspectief,  
Publicaties van de Vereniging voor Milieurecht 2003-3, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 
2003, p. 85 – 104.

35  Zie <http://impel.eu/>.
36  DOING THE RIGHT THINGS II Step-by-step guidance book for planning of environmental inspec-

tion, IMPEL November 2008. 
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Op basis van de IMPELprotocollen en de minimumcriteria is de profes
sionalisering in sommige landen weliswaar op gang gekomen, maar de 
Commissie is ontevreden gebleven over de mate waarin lidstaten de aanbe
veling daadwerkelijk opvolgen.37 De Commissie overweegt daarom nu om 
specifieke inspectieverplichtingen in richtlijnen op te nemen, bijvoorbeeld 
door de eis te stellen dat bepaalde typen installaties minstens één maal per 
jaar voor inspectie worden bezocht, zoals in de Post SevesoII richtlijn is 
gebeurd.38 De IPPCrichtlijn wordt binnenkort aangepast, zodat lidstaten 
op basis van een risicoprofiel het aantal inspecties per jaar moeten 
vaststellen, met een minimum van één jaar voor grote en drie jaar voor 
kleinere installaties.39 De oprichting van het Europees Milieuagentschap 
(EMA) diende een vergelijkbaar doel als het IMPELnetwerk: het bevor
deren van samenwerking, informatieuitwisseling, bewustwording, stroom
lijning en harmonisatie van handhavingmaatregelen.40 Zo heeft EMA 
databases tot stand gebracht, op basis waarvan het beleidsadviezen 
uitbrengt aan de lidstaten ter ondersteuning van hun milieubeleid. Deze 
adviezen zijn niet bindend en in die zin verschilt EMA wel van agent
schappen als ACER en BEREC, die hierna aan bod komen. De laatste hebben 
immers een veel sterkere rol bij het beïnvloeden van de nationale besluit
vorming inzake toezicht.

Naast deze ‘zachte’ beleidsmaatregelen is de Commissie er meer en 
meer toe over gegaan om lidstaten te verplichten bepaalde sancties te 
stellen, of op te leggen bij overtreding van bepalingen van milieuregelge
ving. Er wordt op grond van de lijn uit het Griekse Maïsarrest41 niet alleen 
geëist dat lidstaten passende en evenredige sancties vaststellen en opleggen, 
maar ook dat bepaalde soorten maatregelen worden genomen als reactie 

37   Mededeling over de toetsing van Aanbeveling 2001/331/EG betreffende minimumcriteria voor 
milieu-inspecties in de lidstaten, COM(2007) 707 def.

38  Zie artikel 18 Richtlijn 96/82/EG betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongeval-
len waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, Pb. 1997 L 10, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 
2003/105/EG, Pb 2003 L 345.

39  Zie voor het voornemen COM(2007) 707 def., p. 9. De IPPC-richtlijn wordt in die zin gewijzigd, 
zie Standpunt (EU) nr. 1/2010 van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van 
een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies (geïntegreerde 
preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking), Pb. 2010 C 107, artikel 23.

40  Zie de oprichtingsverordening, zoals gewijzigd, Verordening  401/2009 inzake het Europees Mi-
lieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en –informatienetwerk (artikel 2). Zie ook de 
website: <http://www.eea.europa.eu/nl>.

41  Zie HvJ EG 21 september 1989, nr. C-68/88, Commissie/Grie kenland, Jur. 1989, I-2965.  
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op nietnaleving.42 Een verdere stap is het voorschrijven van bepaalde 
punitieve sancties, die op overtredingen moeten worden toegepast.43 Richt
lijnen verplichten de lidstaten in hun nationale wetgeving strafrechtelijke 
sancties voor bepaalde, ernstige milieuovertredingen op te nemen. Als lidstaten 
deze sancties niet toepassen, kan de Commissie via het instrument van de 
inbreukprocedure een, in haar ogen, laks handhavingsbeleid aanpakken.

5.2 Het patroon bij financieel toezicht
De financiële markten werden begin jaren negentig onderwerp van 

Europese (interne markt) regulering. In het kader van het streven naar een 
verdergaande harmonisatie werden de regulering en het toezicht op de 
naleving in 2002 herzien. Het gevoelen was dat de lidstaten en in hun 
kielzog de nationale toezichthouders teveel bezig waren hun markten af te 
schermen. Daarbij vereisten de snelle ontwikkelingen binnen de financiële 
sector een beter afgestemde en meer flexibele Europese besluitvormings
procedure. De herziening leidde tot het bekende Lamfalussysysteem.44 De 
regulering werd ingedeeld in vier niveaus. Op het eerste niveau formuleren 
het Europees Parlement en de Raad kaderbeginselen. Deze worden op 
niveau 2 nader uitgewerkt in technische uitvoeringsmaatregelen van de 
Commissie, die daarvoor de comitologieprocedure toepast, en bij de voorbe
reiding advies inwint van het bevoegde comité op niveau 3.45 Deze comités 
 het Comité van Europese bankentoezichthouders (CEBT), het Comité van 
Europese toezichthouders op verzekeringen en bedrijfspensioenen (CETVB) 
en het Comité van Europese effectenregelgevers (CEER) – kennen een 

42  Zo wordt in de verordening inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoor-
ten geëist dat bij invoer van beschermde soorten, deze in beslag worden genomen en verbeurd 
verklaard. Artikel 16 Verordening 338/97 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en 
plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer, Pb. 1997 L 61, zoals gewij-
zigd bij verordening (EG) 398/2009.

43  Zo zijn er de richtlijn inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht en de 
richtlijn inzake verontreiniging vanaf schepen. Richtlijn 2008/99 en richtlijn 2009/123. Eerdere 
pogingen van de Commissie om een dergelijke richtlijn tot stand te brengen strandden vanwege 
het ontbreken van een correcte rechtsbasis voor bepaalde maatregelen. Zie  de zaken C-176/03, 
AB 2005, 435, en C-440/05, AB 2008, 47, beide m.nt. dzz. 

44  Alexandre Lamfalussy (voorzitter), Final Report of the Committee of Wise Men on the Regulation 
of European Securities Markets, Brussel, 15 februari 2001. Zie voor een bespreking B.J. Drijber, 
Europese effectenwetgeving in een institutionele voortrekkersrol, SEW  (4) 2003, p. 114-121.

45  De regelgevende niveau 2 comités zijn het Europees Comité voor het bankwezen, het Europees 
Comité voor verzekeringen en bedrijfspensioenen, en het Europees Comité voor het effecten-
bedrijf. Zij worden geleid door de Europese Commissie en bestaan uit hoge ambtenaren van de 
nationale ministeries van financiën. 
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netwerkstructuur en zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
nationale toezichthoudende autoriteiten.46 Genoemde niveau 3 comités 
hebben verder een belangrijke rol bij de consequente en eenvormige 
uitvoering van EUrichtlijnen. Zij moeten bijdragen tot een efficiëntere 
samenwerking tussen de nationale toezichthouders en tot convergentie 
van de toezichtpraktijken. Zij formuleren richtsnoeren en aanbevelingen 
voor de uitvoering door de nationale autoriteiten. Op niveau 4 ziet de 
Commissie toe op de naleving van het vastgestelde regelingsconstruct.

Bij een evaluatie in 2007 stelde de Commissie vast dat weliswaar vooruit
gang was geboekt met betrekking tot toezicht en handhaving, maar dat er 
nog steeds divergenties bestonden als gevolg van gebrekkige coördinatie 
tussen de nationale toezichthouders.47 Om de toezichtconvergentie te 
verhogen stelde de Commissie voor om de niveau 3 comités meer resul
taatsverplichtingen op te leggen in de vorm van verplichtingen om verant
woording af te leggen voor het gevoerde beleid richting het Europees 
Parlement en de Commissie. Daarnaast voerde de Commissie de politieke 
druk op richting lidstaten die in de comités genomen (niet bindende) 
besluiten niet wensten uit te voeren of afwijkende richtsnoeren hanteerden. 
In sommige wetgevingsbesluiten inzake financiële diensten is aangegeven 
over welke bevoegdheden toezichthouders ten minste moeten beschikken. 
Dit geldt met name voor de effectenwetgeving. Ook de herziene Banken
richtlijn uit 2006 bevat een lijst van uiteenlopende specifieke bevoegd
heden van toezichthouders. De Commissie was van oordeel dat niet alle 
toezichthouders over genoeg en afdoende minimumbevoegdheden en 
instrumenten (met inbegrip van sancties) beschikken, om hun verplich
tingen in het intracommunautaire toezicht te kunnen nakomen. De 
Commissie constateerde dat de reikwijdte van de sanctiebevoegdheden en 
de straffen sterk uiteen liepen,48 en uitte het voornemen om de minimum
bevoegdheden van toezichthouders in de kaderregels van niveau 1 te 

46  Ingesteld bij Besluit van respectievelijk 5 november 2003 (2004/5/EG: CEBT en 2004/6/EG: 
CETVB),en 6 juni 2001 (2001/527/EG: CEER).Engelse afkortingen: CEBS, CEIOPS en CESR.

47  Mededeling van de Commissie, Evaluatie van de Lamfalussy-procedure Bevorderen van de toe-
zichtsconvergentie, COM(2007) 727 def.

48  Zie bijvoorbeeld het rapport van het Review Panel van CEER (CESR) van 21 juni 2007, waarbij 
de bevoegdheden van de toezichthouders uit hoofde van de Prospectusrichtlijn en de Richtlijn 
Marktmisbruik in kaart zijn gebracht, CESR/07-334b. Een vergelijkbare exercitie vond plaats, op 
verzoek van de Ecofin Raad van december 2007, met betrekking tot zowel toezichtbevoegdhe-
den als toezichtpraktijk en sancties uit hoofde van de MiFID, gepubliceerd op 16 februari 2009: 
CESR/08-220.
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versterken. Daarnaast deed de Commissie nog een aantal voorstellen om de 
interstatelijke samenwerking tussen de ‘home state’ en ‘host’ toezichthou
ders te versterken, onder meer door samenwerking in zogenoemde 
‘colleges’. Dit zijn clusters van nationale toezichthouders die bevoegd zijn 
voor de verschillende Europese vestigingen van één bank. Binnen het 
college moeten de toezichthouders afspraken maken over het te voeren 
beleid en over de aanpak van eventuele risico’s.

Deze plannen zijn deels ingehaald door de kredietcrisis. Als gevolg van 
de dure staatssteun aan wankelende systeembanken, is eens te meer twijfel 
ontstaan over de effectiviteit van de huidige toezichtstructuur. Met name 
waar het risico’s betreft voor de stabiliteit van het financiële stelsel als 
geheel. Een onmiddellijke stap richting betere coördinatie en convergentie 
van toezicht was een versterking van de bevoegdheden van de niveau 3 
comités in januari 2009.49 De nieuwe herziening van de Bankenrichtlijn 
verplichtte vervolgens in september 2009 tot het vormen van de eerder 
genoemde colleges van toezichthouders.50 In 2010 zijn voorstellen aange
nomen waaruit blijkt dat de EU inzet op een sterke centralisatie van het 
toezicht.51 Er komen drie nieuwe Europese toezichthoudende autoriteiten, 
te weten de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzeke
ringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit Effecten en 
Markten.52 Deze zullen niet alleen verantwoordelijk zijn voor coördinatie 
en samenwerking, maar krijgen ook bevoegdheden tot het nemen van 
bindende, individuele besluiten en wel op het terrein van consistente 

49   Besluiten van de Europese Commissie van 23 januari 2009: 2009/77/EG, 2009/78/EG, 2009/79/
EG, Pb. 2009 L 25.

50   Zie artikel 131a van Richtlijn 2009/111/EG van 16 september 2009, ingevoegd bij de herzie-
ning van de kapitaalvereistenrichtlijnen (CDR) 2006/48/EG en 2006/49/EG. De eerdere richtlijnen 
verplichtten tot  nauwe samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten in geval van grensover-
schrijdende financiële instellingen, maar zelfs schriftelijke afspraken over de coördinatie bleven 
optioneel (zie bijvoorbeeld artikel 131 en 132 richtlijn 2006/48/EG, Pb. 2006 L 177).

51  Persverklaring van de Raad van de Europese Unie, Brussel, 17 november 2010, 16452/10, Finan-
cial Supervision: Council adopts legal texts establishing the European Systemic Risk Board and 
three new supervisory authorities. Voor de teksten zoals op 22 september 2010 aangenomen 
door het Europese Parlement, zie item 7 tot en met 12 op: <http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20100922+TOC+DOC+XML+V0//EN&language=EN>. 

52  Respectievelijk COM(2009) 501, 502 en 503 def., Brussel 23 september 2009. Engelse bena-
ming: European Banking Authority (EBA), European Insurance and Occupational Pensions Aut-
hority (EIOPA), European Securities and Markets Authority (ESMA).
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toepassing van het Unierecht, maatregelen in noodsituaties en schikking 
van conflicten tussen bevoegde autoriteiten.53 

De Autoriteiten krijgen echter geen zelfstandige regelgevende bevoegd
heid.54 Voorstellen voor geharmoniseerde technische regelgevingnormen, 
die moeten leiden tot een single rule book, moeten worden bevestigd door 
de Commissie om rechtskracht te verkrijgen.

De drie toezichthoudende autoriteiten vormen de bouwstenen van het 
Europees Systeem voor Financieel Toezicht, samen met de bevoegde autori
teiten van de lidstaten, de Commissie en het  eveneens nieuwe  Europees 
Comité voor systeemrisico’s. 

Al met al zien we hier een versnelde centralisering van het Europese 
toezicht, waarbij de Europese toezichthoudende autoriteiten de handel
wijze van de nationale autoriteiten voor een belangrijk deel kunnen 
voorschrijven. 

5.3  Het patroon bij telecom
Het toezichtbeleid van de EU op het gebied van telecom sluit het nauwst 

aan bij het beleid op het gebied van de energie. De liberalisering van de 
telecommarkt is, net als van de energiemarkt, zo’n twee decennia geleden 
gestart. Aanvankelijk was telecom een monopolie, meestal een staatsmo
nopolie. Als gevolg van technologische en economische ontwikkelingen 
achtte de Commissie het noodzakelijk dat een liberaliseringsbeleid werd 
ingezet. Een deel van het beleid was gericht op standaardisatie, integratie 
van verschillende technieken, en het tot stand brengen van Europese 

53  Artikel 9, 10 en 11 van het Commissievoorstel COM(2009) 503 voor een verordening tot het 
oprichten van een Europese Autoriteit effecten en markten. Considerans 9 ter van dit voorstel, 
zoals op 7 juli 2010 door het Europese Parlement aangenomen (eerste lezing), luidt: “Om haar 
doelstellingen te kunnen verwezenlijken, dient de Autoriteit rechtspersoonlijkheid en adminis-
tratieve en financiële autonomie te bezitten. De Autoriteit moet over de nodige bevoegdheden 
beschikken met betrekking tot de naleving van de wetgeving, met name ten aanzien van sys-
teem- en grensoverschrijdende risico's” (Bazels Comité voor het bankentoezicht).

54  De oude toezichthoudende en adviserende comités van niveau 3 (CEBT, CETVB en CEER) worden 
dus niet omhoog getild naar het regelgevende niveau 2; regelgeving blijft het prerogatief van 
de Commissie. Zie: H. van Meerten, A.T. Ottow, ‘The proposals for the European Supervisory 
Authorities (ESAs): the right (legal) way forward?’, Tijdschrift voor financieel recht, 2010 nr.1-2, 
p. 5-16, met name p. 14.
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netwerken, een ander deel op vrije toegang tot netwerken, interconneci
teit en het vrijgeven van telecommunicatiediensten.55 

De Commissie zag daarna de noodzaak om de wijze van vergunningver
lening door de nationale instanties aan te pakken: bij voorkeur door middel 
van algemene machtigingen in plaats van door individuele vergunningen.56 
De betrokken richtlijn regelde de voorwaarden voor de machtigingen, 
alsmede welke vergunningsvoorschriften mochten worden opgelegd. 
Daarnaast werd geregeld dat de nationale autoriteiten vergunningen 
konden intrekken en maatregelen konden nemen om naleving van de 
voorwaarden voor de machtiging te af te dwingen. Hier zien we dus voor 
het eerst bepalingen ten aanzien van handhaving verschijnen (artikel 5, 
derde lid en artikel 9, vierde lid, Richtlijn 97/13). 

Een opmerkelijke ontwikkeling was dat er voorschriften kwamen die 
niet alleen betrekking hadden tot de instelling van nri’s, maar ook op hun 
positie in het nationale staatsbestel. Daarmee werd een einde gemaakt aan 
de hiervoor beschreven en over het algemeen steeds gerespecteerde insti
tutionele autonomie. In de toenmalige richtlijnen werden lidstaten 
namelijk, met het oog op het uitbannen van de staatsmonopolies en 
–invloed, verplicht tot het instellen van onafhankelijke organen, die werden 
belast met toezichtstaken op het gebied van (onder meer) technische speci
ficaties en vergunningverlening. In de Machtigingsrichtlijn van 2002 werd 
de eis aangescherpt in die zin dat de nri’s onafhankelijk moeten zijn van de 
politiek en van de (staats)ondernemingen in de telecom. We zien de 
bepaling verschijnen dat lidstaten de nri’s bevoegdheid kunnen geven 
geldelijke sancties op te leggen bij nietnaleving van de machtigingsvoor
waarden en het verzaken van de informatieplicht.57 In de richtlijn die 
daarop volgt van 2009 is het ‘kunnen’ vervangen door het ‘moeten’: 

55   Deze weergave is deels ontleend aan P. Larouche, Competition law and regulation in European 
telecommunications, Hart Publishing: Oxford 2000, p. 1-35.

56   Richtlijn 97/13/EG betreffende een gemeenschappelijk kader voor algemene machtigingen en 
individuele vergunningen op het gebied van telecommunicatiediensten, Pb. 1997 L 117.

57   Artikel 10, leden 3, 4 en 5, Richtlijn 2002/20/EG betreffende de machtiging voor elektronische 
communicatienetwerken en –diensten (Machtigingsrichtlijn).
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lidstaten moeten de nri’s de bevoegdheid geven geldelijke sancties op te 
leggen bij het verzaken van de informatieplicht.58

Op verzoek van het Europees Parlement liet de Commissie onderzoek 
doen naar de toegevoegde waarde van een centrale Europese autoriteit 
(European Regulatory Authority) die zou worden belast met vergunning
verlening, coördinatie van de verdeling van frequenties en beslechting van 
onderlinge geschillen tussen nationale regulerende instanties et cetera. 
Wenselijkheid, nut en noodzaak van een dergelijk instituut werden betwij
feld, te meer daar een aantal taken, zoals het formuleren van gemeen
schappelijk beleid, informeel al werd uitgeoefend door netwerken van 
nationale autoriteiten, zoals de Independent Regulators Group.59 De diffuse 
organisatiestructuur leidde tot voorstellen om te komen tot de oprichting 
van een Europees agentschap, om zo ten minste het gebrek aan Europese 
legitimatie te kunnen opvangen en een formele basis te geven aan het 
netwerk van regulators.60 In 2002 werd de European Regulators Group for 
Electronic Communications Networks and Services (ERG) opgericht door de 
Commissie, een netwerk dat tot taak kreeg de Commissie te adviseren en 
de schakel te vormen tussen de Commissie en de nationale autoriteiten.61 
De ERG is in 2010 omgezet in BEREC, het orgaan van Europese regelge
vende instanties voor elektronische communicatie.62 In dit orgaan, dat een 
agentschap is, zijn alle nationale telecomautoriteiten vertegenwoordigd. 
Volgens de oprichtingsverordening heeft BEREC vooral adviserende taken. 
Een belangrijk element daarin is het ontwikkelen van ‘optimale regelge
vingpraktijken’ en richtsnoeren voor de uitvoering van de EUregelgeving 
(zie artikel 2). Hoewel er geen formele bevoegdheden zijn geformuleerd, 
krijgt BEREC informeel behoorlijke invloed op de besluitvorming van natio
nale autoriteiten. 

58   Zie de wijziging die deze richtlijn aanbrengt in artikel 10 van de Machtigingsrichtlijn. Richtlijn 
2009/140/EG tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgeving-
kader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/19/EG inzake 
de toegang tot en interconnectie van elektronische communicatienetwerken en bijbehorende 
faciliteiten, en Richtlijn 2002/20/EG betreffende de machtiging voor elektronische communica-
tienetwerken en –diensten.

59  Larouche, p. 413-425.
60  Larouche pleit daarvoor, zie p. 421, en de daar vermelde literatuur.
61  Besluit 2002/627/EG van 29 juli 2002 tot oprichting van de Europese Groep van regelgevende 

instanties voor elektronische communicatienetwerken en –diensten, Pb L 200.  
62  Verordening 1211/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot op-

richting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie 
(BEREC) en het Bureau, Pb. L 337.  
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Dit komt omdat een belangrijke rol voor BEREC zal zijn weggelegd bij 
de besluitvorming op grond van artikel 7 Kaderrichtlijn.63 In dat artikel is 
een vetorecht voor de Commissie opgenomen, tegen bepaalde beslissingen 
van nationale autoriteiten op het gebied van de marktanalyse, de markt
toegang en het opleggen van verplichtingen bij aanmerkelijke marktmacht. 
BEREC moet de Commissie adviseren over de verenigbaarheid van de natio
nale maatregelen met het gemeenschapsrecht. Doordat de advisering in 
handen van BEREC wordt gelegd, verschuift het zwaartepunt van het 
toezicht in zijn richting. Deze verschuiving wordt zichtbaar in de herziene 
Kaderrichtlijn: de lidstaten moeten de rol van BEREC actief ondersteunen 
en ‘zeer zorgvuldig’ rekening houden met de door BEREC gegeven adviezen 
(artikel 3 ter en quater richtlijn 2002/21, zoals gewijzigd bij richtlijn 
2009/140).

Artikel 7 heeft ook, los van BEREC, tot effect dat de aansturing vanuit 
Brussel is versterkt. Op de verschillende terreinen van besluitvorming, op 
grond van de Kaderrichtlijn en de specifieke telecomrichtlijnen, houdt 
Brussel sinds 2002 de touwtjes in handen.64 Officieel betreft het een samen
werkings of coördinatieprocedure, waarbij zowel de Commissie als de 
nationale autoriteiten belangrijke invloed kunnen uitoefenen op de natio
nale besluitvorming op de genoemde terreinen.65 Dit was een next best
oplossing, toen bleek dat de door de Commissie, gewenste systematiek van 
centraal toezicht op de spelers in de markt door een European Regulatory 
Agency, op verzet stuitte. En ook het daarop volgende voorstel van preven
tief toezicht door de Commissie op nationale toezichtbesluiten werd 
afgeschoten. Uiteindelijk bleef de coördinatieprocedure over, waarin de 
Commissie bepaalde typen van besluiten kan vetoën.66 Dit toont aan dat de 
Commissie hier iets te hard van stapel liep, maar het geeft ook aan wat de 
Commissie voor ogen staat: een centralisatie van het telecomtoezicht. Met 

63  Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingkader voor elektronische com-
municatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn), Pb. 2002 L 108/33, zoals gewijzigd door Richt-
lijn 2009/140/EG, Pb. 2009 L 337/37. 

64  Larouche, p. 180-196.
65  Zie hierover P. Larouche en S. Lavrijssen, EG-regulering van elektronische communicatie, SEW 

(7/8)2002,  p. 258-268.
66  Zie voor een beschrijving van deze gang van zaken dissertatie A.T Ottow, Telecommunicatie-

toezicht, Den Haag: Sdu Uitgevers 2006, p. 171-173 en A.T. Ottow, Het verschil tussen dui-
venhokken en telecommunicatie. De bestuurs(proces)rechtelijke obstakels bij het toezicht op de 
telecommunicatiemarkt, preadvies VAR Vereniging voor Bestuursrecht, In: B.M.J. van der Meulen 
& A.T. Ottow, Toezicht op markten, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2003. 
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de wijzigingen in de Kaderrichtlijn is dit duidelijker geworden: in het 
nieuwe artikel 7bis heet het dat de Commissie, BEREC en de nationale 
autoriteiten ‘nauw samenwerken’ in die gevallen waarin de Commissie het 
niet eens is met een ontwerpbesluit. De Commissie kan uiteindelijk een 
aanbeveling doen om het ontwerpbesluit te wijzigen of in te trekken. Dit is 
de facto een vetorecht.

De Kaderrichtlijn is de nationale autoriteiten ook gaan inkapselen wat 
betreft de sanctieoplegging. Oorspronkelijk werd daarover niets vermeld in 
de richtlijnen, de algemene uitgangspunten, zoals hiervoor uiteen gezet, 
golden hier. In de gewijzigde Kaderrichtlijn is in artikel 9, zevende lid, 
opgenomen dat lidstaten het hamsteren van spectrum (het niet gebruiken 
van toegewezen frequenties) kunnen bestrijden door sancties toe te passen. 
De richtlijn stelt vervolgens dat het kan gaan om boetes en de intrekking 
van het gebruiksrecht. Deze sancties moeten op evenredige, nietdiscrimi
nerende en transparante wijze worden opgesteld en toegepast. Daaraan is 
in artikel 21bis toegevoegd dat lidstaten sancties vaststellen voor overtre
ding van nationale uitvoeringswetgeving en dat zij alle maatregelen treffen 
om te zorgen dat zij worden toegepast. Hieruit volgt een verplichting om 
op te treden tegen overtredingen en ook om sancties op te leggen. 
Daarnaast is in de gewijzigde Kaderrichtlijn nog een bepaling opgenomen 
over toezichtbevoegdheden: de lidstaten moeten zorgen dat de nationale 
autoriteiten alle nodige bevoegdheden hebben om gevallen van niet
naleving te onderzoeken (artikel 13 ter).

6. Het patroon van de Europese aanpak: vijf fasen

Deze survey van de ontwikkelingen is verre van compleet. Maar zelfs op 
basis van een beperkte studie ervan, kunnen we concluderen dat de greep 
van Europa op het nationale toezicht in de besproken sectoren veel sterker 
is geworden in vijftien jaar tijd. Als deze trend zich voortzet, zijn we niet 
ver af van een volledige Europeanisering van het toezicht op vele beleid
sterreinen. Het patroon dat de EU daarbij hanteert, valt uiteen in vijf fasen: 
1) de formulering van nieuw beleid, 2) het beïnvloeden van de nationale 
toezichthouders, 3) het stellen van eisen aan toezicht en sanctionering, 4) 
het overhevelen van nationale bevoegdheden naar Europees niveau, en als 
laatste 5) de fase van ‘de verlengde arm’. Het ligt in de rede dat dit patroon 
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bij het energiebeleid eveneens wordt toegepast. Voordat we deze hypothese 
testen, licht ik hieronder toe wat ik onder de vijf fasen versta.

6.1 Fase 1: eerste stappen op een nieuw beleidsterrein
In zo’n eerste fase van beleidsvorming, zijn de beperkingen van het 

beleid van lidstaten beperkt. De lidstaten moeten de vier vrijheden respec
teren. De EU neemt, een qua reikwijdte redelijk beperkte, richtlijn aan. De 
lidstaten moeten uitvoering geven aan de, over het algemeen, minimale 
verplichtingen die daaruit voortvloeien. De nationale handhavinginspan
ningen zijn gericht op het respecteren van de vier vrijheden en van de 
rechten en plichten uit de richtlijn. De lidstaten genieten daarbij de hiervoor 
omschreven institutionele en procedurele autonomie. Het uitgangspunt is 
de vrijheid van de lidstaten om, op eigen wijze, de door de richtlijn voorge
schreven resultaten te bereiken.

6.2 Fase 2: het inkapselen van het nationale toezicht
Juist omdat in de eerste fase de vrijheid van de lidstaten voorop staat, 

kan de Europese Commissie weinig richting geven aan het uitvoerings
proces. Het Griekse voorbeeld laat zien dat lidstaten niet altijd de opportu
niteit inzien van de uitvoering en handhaving van het gemeenschapsrecht. 
Dat is dan ook de reden dat de Europese Commissie gaat zinnen op mogelijk
heden om de toezicht en handhavinginspanningen van lidstaten op 
bepaalde terreinen te beïnvloeden, in eerste instantie met lichte beleids
vormen. De hoofdtoon daarbij is dat de nationale autoriteiten moeten 
worden overtuigd van de noodzaak tot uitvoering en handhaving. Dit 
gebeurt door het aanhalen van de contacten met Brussel. Het betrokken 
DirectoraatGeneraal (DG) laat zich zien en spreekt op congressen en 
bijeenkomsten. Verder zet de Commissie in op interstatelijke contacten. 
Het vormen van informele netwerken wordt financieel ondersteund en het 
uitwisselen van nationale praktijkervaringen gestimuleerd (IMPEL, DASEC, 
ERG). Een tijdje later wisselt men niet alleen ervaringen, maar ook best 
practices uit en worden deze op papier gezet (minimumcriteria milieu
inspecties). Lidstaten moeten de Commissie informatie geven over de 
uitvoering en de handhaving, zoals jaarverslagen. Aan de hand van alle ter 
beschikking gekomen informatie formuleert de Commissie weer scherpere 
eisen et cetera. Fase 2 kan dan ook het best worden gekwalificeerd als de 
fase van het inkapselen van de nationale uitvoering en handhaving. 
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6.3 Fase 3: eisen aan controle en toezicht
Na verloop van tijd blijkt vervolgens dat de lidstaten toch minder hard 

lopen dan de Commissie wenselijk vindt. De beleidsdoelen worden niet, of 
te laat bereikt en het level playing field komt in gevaar. Dan acht de 
Commissie de tijd rijp voor meer directieve maatregelen. Over het algemeen 
bestaan die daarin dat in richtlijnen aan de lidstaten wordt opgedragen 
een bepaalde mate van inspanning te leveren, die regelmatig in percen
tages wordt uitgedrukt. Zoals bij de controle op subsidies en op de naleving 
van milieuregels. De beste practices van de netwerken worden opgenomen 
in Europese regelgeving (milieuinspecties). De netwerken zelf worden 
meer en meer gefaciliteerd door de Commissie. 

Daarnaast schrijven de richtlijnen ook voor welke bestuurlijke sancties 
de lidstaten voor het niet naleven van de EUregels moeten opleggen. 
Gecompleteerd met een aanduiding van de ernst van bepaalde soorten niet 
naleven en de zwaarte van de bijbehorende sanctie. Ook door het stellen 
van minima en maxima wil men de handhaving helemaal gelijk trekken. Dit 
zien we op alle besproken beleidsterreinen.

Naast deze maatregelen snoert de Commissie de lidstaten verder in door 
de oprichting van netwerken, agentschappen of comités van verplicht 
samenwerkende nationale autoriteiten (Lamfalussy, ERG, BEREC). Deze 
hebben, afhankelijk van het beleidsveld, verschillende taken en functies 
(informatieuitwisseling, formuleren van toezichtbeleid, coördinatie van 
grensoverschrijdende kwesties). Ze hebben gemeen dat zij fungeren als go 
between tussen de Commissie en de lidstaten. Zij monitoren het veld en 
signaleren waar knelpunten zitten. Ze bieden de lidstaten hulp bij het 
uitvoeren van hun taken en bij grensoverschrijdende kwesties. En ze doen 
soms voorstellen voor een bepaalde EUbrede aanpak die ze, bij wijze van 
advies, aan de Commissie voorleggen. De facto wordt hiermee een nieuwe 
toezichtslaag op EUniveau geïntroduceerd.

6.4 Fase 4: overheveling bevoegdheden naar EU-niveau
In deze fase worden de institutionele en de procedurele autonomie van 

de lidstaten beperkt en wordt precies voorgeschreven hoe het toezicht en 
de handhaving georganiseerd moeten worden. In sommige gevallen wordt 
zelfs bepaald dat lidstaten niet mogen volstaan met een bestuursrechte
lijke sanctie, en dat zij bepaalde vergrijpen strafrechtelijk moeten vervolgen 
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(milieu). Als de Commissie niet tevreden is over de uitoefening van bevoegd
heden op nationaal niveau, worden ze naar Europees niveau overgeheveld. 
De netwerken van toezichthouders worden veelal opgenomen in een grote 
raad van toezichthouders op EU niveau (toezichthoudende autoriteiten in 
het financieel toezicht). De rol van de agentschappen wordt sterker. Zij 
krijgen geschilbeslechtende bevoegdheden bij grensoverschrijdende 
kwesties. En hun taak van monitoren van de uitvoering wordt versterkt: zij 
stellen standaarden of ontwerp op regelgeving, die enkel door de Commissie 
behoeft te worden bekrachtigd (BEREC). Op bepaalde beleidsterreinen kan 
de regulering worden overgeheveld naar de comitologieprocedure, zoals 
in de Lamfalussystructuur.67

6.5 Fase 5: de verlengde arm
De beschrijving van deze fase berust op een verwachting, niet op 

waargenomen ontwikkelingen. Maar als we de vier fasen doortrekken dan 
ligt het in de rede dat fase 5 op een bepaald moment ook aanbreekt. Deze 
veronderstelling berust op het volgende.

In fase 4 zien we een sterke centralisatie van taken op het EUniveau. 
Het spreekt vanzelf dat daarbij een groot Brussels apparaat hoort. In de 
toekomst zal blijken dat de kosten om zo’n apparaat in stand te houden te 
hoog zijn. Bovendien wordt de afstand tot de werkvloer in de lidstaten te 
groot. Een logische vervolgstap is dat de EU de gecentraliseerde taken weer 
terug gaat geven aan de lidstaten. De nationale toezichthouders zijn geen 
nationale toezichthouder meer, maar de verlengde arm van de Commissie. 
Zij voeren het beleid uit op de wijze die door Brussel wordt aangegeven. 
Deze fase is niet in alle cases, die in deze bijdrage worden besproken aan 
de orde, maar wat er zou kunnen gebeuren zien we op het terrein van de 
landbouwsteun (fraudebestrijding). Het keurslijf van de Europese regels is 
zeer strak, het metatoezicht op de uitvoerende organen is streng. Bij de 
landbouwsteun vormt de mogelijkheid om te weigeren onrechtmatig uitbe
taalde steun uit het Landbouwfonds te betalen, een belangrijke stok achter 
de deur.68 Een parallel kan worden getrokken met het mededingingsbeleid, 

67  W. T.  Eijsbouts, J.H.  Jans en F.O.W. Vogelaar, Europees recht, Algemeen deel, sinds het verdrag 
van Lissabon, Groningen: Europa Law Publishing 2010, p. 355.

68  Zie mijn effectieve doorwerking van het gemeenschapsrecht in het kader van de rechtmatige 
besteding van EG-gelden, in: T. Barkhuysen, W. den Ouden en E. Steyger, Europees recht effectu-
eren, Algemeen bestuursrecht als instrument voor de effectieve uitvoering van EG-recht, Alphen 
aan den Rijn: Kluwer 2007, p. 143-168.
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dat vanouds al veel meer gecentraliseerd was. In de afgelopen tien jaar is 
de Europese Commissie steeds meer gaan overlaten aan de nationale 
mededingingsautoriteiten en probeert Brussel de eigen taken te beperken 
tot grote grensoverschrijdende zaken en het geven van guidance aan de 
nationale autoriteiten. Alles moet echter binnen de kaders blijven die 
Brussel heeft vastgesteld.69

7. Toezicht op de energiemarkt

De fasering in de centralisering van het toezicht valt ook op de energie
markt waar te nemen. Deze heeft zich zelfs versneld ontwikkeld. De vraag 
is echter of een van de belangrijkste doelstellingen van het energiebeleid, 
de bescherming van de positie van de consument, daarmee beter wordt 
bereikt. Laten we daarom eerst bekijken hoe het patroon van het toezicht 
zich hier heeft ontwikkeld en vervolgens wat dit betekent voor het toezicht 
in het belang van de consument.

 
7.1 Fase 1
De EU is voortgekomen uit, onder meer, de Europese Gemeenschap voor 

Kolen en Staal. Bij de zorg om grondstoffen voor de energieproductie, zoals 
kolen, is in de loop der jaren de zorg voor duurzaamheid, betaalbaarheid 
en betrouwbaarheid van de energievoorziening gekomen. Onder andere 
daarom, is de energievoorziening in de jaren negentig door de EU in het 
vizier genomen.70 Tot dan toe was het energiebeleid een zaak van de 
lidstaten en golden enkel de algemene beperkingen van het Europese 
recht: geen ongerechtvaardigde belemmeringen van het vrij verkeer van 
goederen en diensten. Ook deze verdragsregels hebben ertoe geleid dat de 
toenmalige EG zich met de energiemarkt is gaan bemoeien. In veel lidstaten 
was de energievoorziening een (staats)monopolie, hetgeen invloed had op 
de mededinging en de prijsvorming. In een richtlijn uit 1990, werd als richt
datum voor de totstandbrenging van de interne markt op het gebied van 

69  S.A.C.M. Lavrijssen- Heijmans, Onafhankelijke mededingingstoezichtshouders, regulerende be-
voegdheden en de waarborgen voor good governance, diss.  2006,  : Den Haag: Boom Juridische 
Uitgevers 2006 zie verder:  S.A.C.M. Lavrijssen, What role for National Competition Authorities 
in protecting non-competition interests after Lisbon? 2010, nog ongepubliceerd artikel te vinden 
op <http://www.verenigingmededingingsrecht.nl/files/presentations/128/Paper_S.A.M.C._Lavr-
ijssen.pdf>.

70  Zie de conclusies van de Europese Raad op Rhodos, Bull. EG 12-1988.
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elektriciteit, 31 december 1992 genoemd. Deze richtlijn betrof de doorvoer 
van elektriciteit via de hoofdnetten.71 

7.2 Fase 2 en 3
De start van de liberalisering van de energiemarkten ligt (net als bij 

telecom) midden jaren negentig.Het Tweede Energiepakket dat in 2003 
werd ingevoerd richtte zich nog meer op harmonisatie van de structuur van 
de energiemarkten en versterkte de ex ante regulering door de lidstaten. 

In eerste instantie stelde de toenmalige EG geen andere eisen aan het 
toezicht dan de gebruikelijke (zie hiervoor). Met het streven naar liberalisering 
ontstond ook de noodzaak om deze liberalisering te begeleiden en erop toe te 
zien dat lidstaten niet zouden vasthouden aan monopolies. In de Tweede 
Elektriciteitsrichtlijn is daarom opgenomen dat lidstaten nri’s instellen. Deze 
instanties, in Nederland de Energiekamer namens de NMa, aan te wijzen door 
de lidstaat zelf, zijn met verschillende toezichtstaken belast. 

De Tweede Elektriciteitsrichtlijn uit 2003 is gericht op de verbetering 
van de werking van de markt, waaronder het zorgen voor gelijke concur
rentievoorwaarden, op het niveau van de elektriciteitsproductie, en het 
beperken van het risico van marktdominantie en marktondermijnend 
gedrag, in het bijzonder voor nietdiscriminerende transmissie en distribu
tietarieven.72 De nri dient te werken aan de totstandbrenging van homoge
nere voorwaarden en een gelijke mate van keuzevrijheid op de hele interne 
markt en moet de regelgeving hieromtrent uitvoeren.73 Hoewel de lidstaten, 
op grond van de procedurele autonomie, de taken en de bevoegdheden 
van de regelgevende instanties specificeren, dienen zij te zorgen dat de 
nri’s minimum bevoegdheden toebedeeld krijgen. Deze hebben betrekking 
op de vaststelling en/of goedkeuring van de transport en distributi
etarieven. Bovendien dienen de nationale regelgevende instanties een 
actieve rol te spelen om te garanderen dat de balanceringstarieven niet
discriminerend zijn en een correcte weerspiegeling van de kosten vormen.74 

71  Richtlijn 90/547/EEG betreffende de doorvoer van elektriciteit via de hoofdnetten, Pb. 1990 L 
313. 

72  Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van 
Richtlijn 96/92/EG, Pb L 176,(Tweede Elektriciteitsrichtlijn) Considerans punt 1.

73  Considerans punten 14 en 15, Tweede Elektriciteitsrichtlijn.
74  Considerans punten 17 en 18, Tweede Elektriciteitsrichtlijn. 
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De richtlijn bepaalt niet bijzonder veel over sanctiebevoegdheden, enkel 
dat lidstaten passende bestuurs of strafrechtelijke maatregelen moeten 
nemen als de vertrouwelijkheidverplichtingen uit de richtlijn niet in acht 
zijn genomen (artikel 23, negende lid, Tweede Elektriciteitsrichtlijn). 

Ten tijde van de Tweede Elektriciteitsrichtlijn stelt de Commissie ook een 
samenwerkingsorgaan in, waarin de nri’s hun beleid op elkaar moeten 
afstemmen.75 Deze Europese Groep van Regelgevende instanties voor 
Elektriciteit en Gas (EGREG), vormt een netwerk van vertegenwoordigers 
van de nri’s en moet gezamenlijk de consistente toepassing van de Europese 
regels bevorderen. EGREG speelt een belangrijke rol als het gaat om beleids
voorbereiding. EGREG doet bij voorbeeld onderzoek naar de wijze waarop 
de Europese regelgeving in de lidstaten wordt toegepast, identificeert 
knelpunten en doet voorstellen om deze aan te pakken.76 Naast EGREG is er 
een vereniging van nri’s, de Council of European Energy Regulators (CEER). 
Deze is in 2000 opgericht, met het oog op de dialoog onderling en met de 
Commissie.77 Daarin werken zij vrijwillig samen om, zoals hun website 
vermeldt, de rechten van consumenten te beschermen en het ontstaan van 
een interne en duurzame energiemarkt te bevorderen. Binnen CEER worden 
de adviezen en besluiten van ERGEG voorbereid. CEER is op haar beurt een 
bevestiging van de informele samenwerking die sinds 1996 in de Florence 
en Madrid Forums bestaat. Deze Forums zijn op initiatief van de Commissie 
opgericht, in eerste instantie om de ervaringen met de Eerste Elektric
iteitsrichtlijn (96/92/EG) te delen.78 Bij de Forums zijn alle partijen in de 
energiesector betrokken, overheid en bedrijven. In de praktijk fungeren ze 
vooral als ontmoetingspunt en ter voorbereiding van richtsnoeren en nieuw 
beleid.

75  Zie het Besluit 2003/796/EG van de Commissie tot oprichting van de Europese groep van regel-
gevende instanties voor elektriciteit en gas, Pb. 2003 L 296/34.

76   Zie bijvoorbeeld: ERGEG, Compliance with Regulation 1228/2003 and Congestion Management 
Guidelines – Criteria for Compliance,  Ref: E07-EFG-25-03, 10 December 2007. Dit document 
is te  vinden op <http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLI-
CATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Electricity/2007/E07-EFG-25-03_CriteriaForCompliance_10-
Dec-2007.pdf>.

77  Zie Leigh Hancher en Adrienne de Hautecloque, Manufacturing the EU Energy Markets: The Cur-
rent Dynamics of Regulatory Practice, EUI Working Papers, RSCAS 2010/01.

78  Zie de notulen van de eerste meeting in 1998 op: <http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/
forum_electricity_florence_en.htm>.
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7.3 Fase 4
Uit een onderzoek in 2007 bleek dat er toch nog grote verschillen bleven 

bestaan tussen de lidstaten.79 In de nieuwe Elektriciteitsrichtlijn van 2009 
wordt gesteld dat de doeltreffendheid van regulering vaak wordt belem
merd door het gebrek aan onafhankelijkheid van de nri’s van hun reger
ingen en door de ontoereikendheid van hun beslissingsmacht. De EU zet 
daarom in op verdere harmonisering van de bevoegdheden en een grote 
onafhankelijkheid van de nationale energieregulators.80   

In het Derde Energiepakket is daarom gekozen voor het stellen van 
eisen aan de nationale regulerende instanties en aan hun bevoegdheden. 
Ten opzichte van de Tweede Elektriciteitsrichtlijn zijn de eisen die de EU 
stelt aan het bevoegdhedenpakket van de nri’s veel verdergaand. In artikel 
37, vierde lid van de Derde Elektriciteitsrichtlijn is opgenomen dat zij 
bindende besluiten en maatregelen voor elektriciteitsbedrijven moeten 
kunnen nemen om daadwerkelijke mededinging te bevorderen en de 
goede werking van de markt te waarborgen. Verder moeten zij bij elektri
citeitsbedrijven informatie kunnen opvragen, zoals informatie over het 
weigeren om een derde partij toegang te geven en informatie over 
maatregelen die nodig zijn om het netwerk te versterken (zie ook artikel 
40, Bijhouden van gegevens). 

Verder dienen de nri’s de bevoegdheid te krijgen tot het opleggen, of 
door een rechter doen opleggen, van effectieve, evenredige en afschrikk
ende sancties aan elektriciteitsbedrijven die hun verplichtingen niet 
naleven. Ook de aard van bepaalde sancties is al vooraf bepaald: de nri’s 
moeten aan de transmissiesysteembeheerder of het verticaal geïntegreerde 
bedrijf, naargelang het geval, sancties van maximaal 10% van de jaaromzet 
(van de transmissiesysteembeheerder of het verticaal geïntegreerde bedrijf) 
kunnen opleggen (of doen opleggen).81 Daarnaast eist de richtlijn de 
benodigde onderzoeksbevoegdheden met het oog op de reeds bestaande 
taak tot geschillenbeslechting. 82

De Commissie beschouwde de werkzaamheden van ERGEG als een 
positieve bijdrage voor de goede werking van de interne markt voor 

79  DG Competition, Report on Energy Sector Inquiry, SEC (2006) 1724 fin. 
80  Considerans punt 33, Derde Elektriciteitsrichtlijn. 
81  Artikel 37, lid 4, sub d, Derde Elektriciteitsrichtlijn. 
82  Artikel 37, lid 4, sub e, Derde Elektriciteitsrichtlijn.



Handhaving en toezicht in een Europese context 91

elektriciteit en gas, maar zocht naar een versterking op het gebied van de 
coördinatie. Aanvankelijk koos de Commissie ervoor om de rol van ERGEG 
zelf te versterken door dit orgaan in bepaalde gevallen beslissingsbevoegd
heden te geven.83 Bij de voorbereiding van het Derde Energiepakket kwam 
zij tot de conclusie dat er een communautaire structuur met duidelijke 
bevoegdheden zou moeten komen.84 Dat leidde tot de oprichting van ACER, 
een onafhankelijk samenwerkingsmechanisme voor nationale regulerende 
instanties. Het Agentschap, een communautair orgaan met rechtspersoon
lijkheid, heeft als doel de nationale regulerende instanties bij te staan bij 
het uitoefenen van de toebedeelde reguleringstaken en coördineert zo 
nodig hun optreden.85 ACER is op een vergelijkbare wijze als BEREC 
georganiseerd.86 

In de Derde Elektriciteitsrichtlijn is aangegeven wat van de nri’s ten 
aanzien van ACER wordt verwacht (zie in het bijzonder artikel 38). De 
plichten tot onderlinge samenwerking worden versterkt en op de nri’s rust 
de plicht om ACER van alle benodigde informatie te voorzien. De nri’s 
kunnen het nemen van bepaalde besluiten, ten aanzien van grensover
schrijdende aanvragen, aan ACER delegeren wanneer zij er samen niet uit 
komen.87 Deze beslissing is, net als bij de telecomsector, onderworpen aan 
een vetorecht van de Commissie. Daarnaast wordt aan ACER ook tweede
lijnstoezicht opgedragen: in artikel 39, eerst lid, van de richtlijn is bepaald 
dat elke regulerende instantie en de Commissie het Agentschap kunnen 
verzoeken na te gaan of een, door een regulerende instantie genomen, 
besluit strookt met de vastgestelde richtsnoeren.

83  Vooruitzichten voor de interne gas- en elektriciteitsmarkt, Mededeling van de Commissie aan de 
Raad en het Europees Parlement,  COM(2006) 841 def., p. 14-15.

84  In de toelichting bij het oorspronkelijk wetsvoorstel staat dan ook: “De Commissie is daarom tot 
de conclusie gekomen dat, als al een onafhankelijk orgaan moet worden opgericht dat voor-
stellen kan indienen bij de Commissie die wezenlijke beslissingen inhouden en dat individuele 
regelgevingbesluiten kan nemen die bindend zijn voor derden betreffende specifieke technische 
kwesties die aan dit orgaan worden toevertrouwd, de enige oplossing de oprichting van een 
Agentschap is.” Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot op-
richting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers, COM(2007) 530 
def., p. 12.  

85  Verordening 713/2009 tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen ener-
gieregulators, Pb. 2009 L 211.

86  Verordening 713/2009. Zie uitgebreid over ACER: Leigh Hancher en Adrienne de Hautecloque, 
Manufacturing the EU Energy Markets: The Current Dynamics of Regulatory Practice, EUI Wor-
king Papers, RSCAS 2010/01. 

87  Artikel 17, lid 5, Verordening 714/2009.
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Bij het energiebeleid zien we aldus dat de centraliserende tendens die 
hiervoor werd beschreven zich versneld voordoet.

8. Toezicht en bescherming van de consument

Als we nu terug gaan naar de Derde Elektriciteitsrichtlijn en het taken
pakket voor de nri’s met betrekking tot de consument, dan valt een aantal 
dingen op. 

Het takenpakket is groot en inhoudelijk uiteenlopend. Aan één orgaan 
zijn zoveel verschillende taken opgedragen, dat het niet goed mogelijk lijkt 
om deze allemaal evenveel aandacht te geven. Kort samengevat, is de nri 
alles ineen: regelgever, beleidsbepaler, toetser van tarieven, toezichthouder 
(naleving), mededingingsautoriteit, kwaliteitscontroleur, en (in verband 
met de handel in energiederivaten) beurswaakhond. Bovendien moet hij 
consumentenautoriteit zijn. In dat kader moet hij alle aspecten van de 
bescherming van de energieconsument die aan het begin van dit artikel 
zijn genoemd bestieren: keuzevrijheid, betaalbaarheid, transparante prijs
vorming, betrouwbaarheid van de levering, eerlijke handelspraktijken, 
beperking van de administratieve rompslomp, bescherming van de sociaal 
kwetsbare consument et cetera. Vanwege die diversiteit kunnen we beter 
spreken van marktmeester dan van nri’s of toezichthouder, welke termen 
toch een beperkte reikwijdte veronderstellen.88

Het zijn zozeer verschillende taken dat het doet denken aan een Chinese 
dierenencyclopedie. Deze wordt beschreven in het voorwoord van Les mots 
et les choses van Michel Foucault.89 In dit werk uit 1966 beschrijft hij een 
wijze van categoriseren van dieren, waarbij ongelijksoortige en absurde 

88  A.T. Ottow, De markt meester? De zoektocht naar nieuwe vormen van toezicht, Inaugurele rede 
18 september 2008, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2009.

89  Zie de inleiding van Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Gallimard: 
Paris 1966.
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indelingen worden gebruikt.90 Met andere woorden: er worden zaken 
samengebracht die ongelijksoortig zijn en onderling weinig samenhang 
vertonen, net als bij de taken van de marktmeester. Dit vergt een grote 
spankracht en flexibiliteit van de marktmeester, die werkelijk van alle 
markten thuis moet zijn. 

Het kan niet anders dan dat een zo uiteenlopend toezichtpakket leidt 
tot het weglekken van aandacht voor de consument. De liberalisering als 
zodanig, met alle aspecten die daarbij komen kijken, zoals het afbreken 
van grote marktposities en het scheiden van netbeheer en energiepro
ductie, vergt al zoveel aandacht en inspanning dat het moeilijk denkbaar is 
dat het consumentenbeleid voorrang krijgt. Dit komt door de complexiteit 
van het terrein en doordat de bescherming van de consument geen natuur
lijk onderdeel uitmaakt van het energiebeleid. Dat is gericht op de energie
maatschappijen, de netbeheerders et cetera. De bescherming van de 
consument is van oudsher meer de verantwoordelijkheid van consumenten
organisaties, de civiele rechter en (recent) de Consumentenautoriteit (zie 
ook hiervoor onder paragraaf 2). Zij hebben echter op grond van het Derde 
pakket niet het voortouw. 

Dit betekent dat de bescherming van de consument minder goed of 
minder snel wordt opgepakt dan de Europese Commissie wil. En we hebben 
hiervoor gezien wat dat betekent: een versnelde centralisatie van het 
toezicht. De Commissie gaat zich innestelen in het toezicht en wordt zo 
medetoezichthouder in plaats van metatoezichthouder.

Een tweede punt hierbij is dat door de toenemende Europese invloed, 
de verdeling van de taken en bevoegdheden tussen de nationale toezicht
houders onderling en de Europese spelers op het gebied van het toezicht 
diffuus wordt. Dat zagen we, met name, bij het financieel toezicht en de 
telecom: coördinatieprocedures worden nodig. Bij het energiebeleid 

90  De categorieën zijn: dieren die de Keizer toebehoren, gebalsemde, tamme, speenvarkens, sire-
nen, fabeldieren, loslopende honden, die in deze indeling voorkomen, die in het rond slaan als 
gekken, ontelbare, die met een fijn, kameelharen penseeltje getekend zijn, et cetera, die juist een 
kruik gebroken hebben, die uit de verte op vliegen lijken. Deze indeling is ontleend aan Franz 
Kuhn, die volgens Jorge Luis Borges melding maakte van een Chinese encyclopedie, getiteld Em-
porio celestial de conocimientos benévolos (Celestial Empire of benevolent Knowledge). Zie het 
stuk van Borges 'El idioma anal”tico de John Wilkins’, in: Otras inquisiciones 1937-1952, 1952. 
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hebben we ERGEG en ACER. Met de komst van de laatste is er een laag 
bijgekomen. ACER moet coördineren en zo nodig een knoop doorhakken. 
De kans bestaat dat taken en bevoegdheden doorschuiven naar de Europese 
Unie, zeker als dat de marktmeesters goed uitkomt. Zij kunnen zich dan 
immers bij ingrijpende beslissingen verschuilen achter de nieuwe toezicht
laag. Maar komt dat niet goed uit, dan zal er veel werk gaan zitten in het 
opkomen voor het belang van Nederland in Europees verband. Dit, en het 
werk in EGREG en de twee Forums zullen veel aandacht vragen van onze 
marktmeester. Hij zal veel, in Europees verband, aan het overleggen en 
afstemmen zijn en minder tijd hebben om op de energiecontracten etc. van 
de consument te letten. 

 
Wat is dan de oplossing? Hoe kunnen de belangen van de consument 

toch in het centrum van de aandacht van onze eigen marktmeester blijven? 
In dit stadium is nog niet helemaal duidelijk hoe het zal gaan, dus een 
pasklare oplossing valt niet te geven. Wat in ieder geval nodig is, is dat we 
beter weten wat we willen met de consument. Wat is zijn positie, wat moet 
hij kunnen, doen of weten? Een verduidelijking van het profiel van de 
consument zou kunnen helpen. Dat maakt dat meer gericht kan worden, 
bezien wat nodig is om zijn positie te versterken en waarop het toezicht 
zich zou moeten richten. Daarvoor zijn ook actieve consumenten nodig, die 
meepraten bij de beleidsbepaling, die een vuist maken tegen ongewenste 
praktijken en die laten merken wat hun belang is. Het kan nodig zijn dat er 
een differentiatie wordt gemaakt in verschillende typen consumenten. 
Deze verschillende typen zouden dan op verschillende manieren kunnen 
deelnemen aan het debat over de bescherming van hun belangen. Dit levert 
voor de marktmeester veel informatie op, met behulp waarvan het toezicht 
meer op maat kan worden gemaakt. 

Daarbij zou de marktmeester ook eens moeten nadenken over de manier 
waarop wordt aangesloten bij het algemene consumentenrecht, waarin 
toch al vele jaren ervaring is opgedaan met het ontwikkelen en afdwingen 
van consumentenrechten. Daarbij zou zelfs kunnen worden gedacht aan 
het uitbesteden van het consumententoezicht aan de Consumentenautori
teit. Weliswaar eist de Derde Elektriciteitsrichtlijn dat alle taken aan één nri 
worden opgedragen, maar een mandaats of delegatieconstructie doorkruist 
die regel niet. Wanneer dat deel van de toezichtstaak, onder waarborging 
dat alle richtlijnverplichtingen kunnen worden nageleefd, wordt onderge
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bracht bij een zo gespecialiseerde toezichthouder, is verzekerd dat het 
consumentenbelang voldoende aandacht krijgt. En daarmee kan ook 
worden voorkomen dat dit deel van het toezicht nog verder wordt gecen
traliseerd. 
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1. Inleiding
 
1.1 De actieve consument
De consument van elektriciteit kan actief de markt betreden. Hij kan 

elektriciteit kopen, produceren, opslaan en ook verkopen. Hij kan (technisch) 
kiezen bij wie hij elektriciteit koopt: bij zijn buurman, een wijkcentrale, een 
eigenaar van een windmolen, bij een grote leverancier of bij een produ
cent. Dit alles is mogelijk geworden door ontwikkelingen in de productie
technieken (zonnecellen, PV, micro warmtekracht) en de ontwikkelingen in 
de ICT, de zogenaamde intelligente netwerken. Zoals in dit hoofdstuk 
wordt toegelicht, is een actieve participatie van de consument essentieel 
voor het realiseren van een schone, betrouwbare en betaalbare energie
voorziening in een systeem van vrije concurrentie, waarbij alle partijen 
keuzevrijheid hebben en waarbij de overheid op afstand blijft. 

Op dit moment participeren consumenten nog maar weinig. Historisch is 
dat verklaarbaar. De elektriciteitsvoorziening is sinds haar ontstaan ingesteld 
op een passieve consument die elektriciteit betrekt van producenten en 
handelaren. Het streven naar een steeds grotere schaal in de productie heeft 
de elektriciteitsvoorziening bijna een eeuw beheerst. Daarin kwam ongeveer 
twintig jaar geleden verandering, toen industrieën en grote energieverbrui
kers, zoals tuinbouwers, vrije toegang tot de markt kregen; zij konden zelf 
produceren en zij konden deze elektriciteit ook verkopen. Dat consumenten, 
in deze bijdrage huishoudens en kleine en middelgrote ondernemingen, 
sinds 2004 de markt ook vrijelijk kunnen betreden is het sluitstuk van de 
ontwikkeling naar een volledig vrije markt.

Consumenten hebben technisch de mogelijkheid om actief te partici
peren, net zoals grootverbruikers en grote producenten. De institutionele 
omgeving is daar echter nog niet op ingesteld. Deze gaat nog uit van een 
passieve consument met een vast verbruikspatroon die beschermd moet 
worden. De regels die voor dit model zijn opgesteld, belemmeren de vrije 
toegang van de consument tot de markt. Consumenten die actief willen 
participeren, hebben maar beperkte mogelijkheden om dat te doen. Dit 
kan een reden zijn dat participatie van consumenten achterblijft. 

Deze bijdrage gaat in op de eisen, die vervuld moeten worden om 
ervoor te zorgen dat de consumenten de keuzevrijheid die technisch 

97
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mogelijk is, ook kunnen benutten. Dit gebeurt aan de hand van economi
sche beginselen. De elektriciteitsvoorziening staat daarbij centraal. Het is 
echter niet mogelijk om elektriciteit geheel los te koppelen van andere 
energiebronnen, zoals gas en warmte. Consumenten die actief participeren 
willen regelmatig het gebruik van elektriciteit, gas en warmte voor zichzelf 
of in een groep op elkaar afstemmen en optimaliseren. Dit komt in deze 
bijdrage aan de bundel zijdelings aan de orde. 

De mogelijkheid om actief te participeren is niet hetzelfde als actieve 
participatie. Als consumenten in staat gesteld zijn om volledig te partici
peren, zal de daadwerkelijke participatie uiteindelijk afhangen van allerlei 
factoren, zoals de prijzen van elektriciteit en van andere energiebronnen, 
de prijzen van emissierechten, het belastingstelsel, de verdere ontwikke
ling en acceptatie van gebruiksvriendelijke technologieën, het milieube
wustzijn en de bereidheid tot gedragsverandering. Op deze factoren wordt 
in deze bijdrage niet ingegaan. Een vrije toegang van consumenten tot de 
markt is de minimale voorwaarde waaraan voldaan moet worden om parti
cipatie mogelijk te maken. Als daaraan voldaan is, kunnen consumenten 
kiezen of zij, al dan niet, gebruik maken van de mogelijkheden. Dat kan 
bijvoorbeeld een keuze zijn tussen passief blijven en een hoge rekening 
betalen, of actief worden en goedkoop uit zijn. De consument heeft dan 
zelf in de hand wat hij wenst.

1.2 Belangrijke begrippen
Deze paragraaf gaat in op belangrijke begrippen in deze bijdrage, te 

weten consument, flexibiliteit en lokale productie. In relatie tot deze 
begrippen zullen de belemmeringen voor toegang tot de markt in kaart 
worden gebracht.

1.2.1 Consument
In de eerste plaats wordt de hier de betrokken marktpartij beschreven. 

Om wie gaat het? De consument, maar het begrip consument kan op verschil
lende manieren worden opgevat.2 In het spraakgebruik is een consument 

2  De bijdrage van S. Pront-van Bommel, “De elektriciteitsconsument centraal”, in deze bundel gaat 
in op de verschillende definities van de consument, bezien vanuit Europese en nationale wetgeving 
(par. 2). De precieze rol is van belang voor de totstandkoming van nieuwe wetgeving. Werd de 
consument vooralsnog vooral gezien als “wederpartij van de leverancier”, tegenwoordig zijn ook 
andere aspecten van belang zoals bescherming van privacy. Voor de inpassing van slimme meters is 
het bovendien noodzakelijk dat ook over de consument als ‘prosument’ wordt nagedacht.
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een particuliere eindverbruiker, een huishouden. In deze bijdrage wordt een 
ruimer begrip gehanteerd. Onder consument wordt hier de categorie klein
verbruikers verstaan, zoals aangeduid in de Nederlandse Elektriciteitwet.3 
Dat zijn personen of bedrijven met een aansluiting op het net met een 
maximale doorlaatwaarde van 3*80 A. Onder deze categorie vallen alle 
huishoudens en het grootste deel van de ondernemingen. Uit de gegevens 
van Energie in Nederland blijkt dat er in 2009 in totaal 7,861 miljoen klein
verbruikers waren, waaronder 7,030 miljoen huishoudens.4 Onder de klein
verbruikers bevinden zich dus 831.000 ondernemingen. Dit staat tegenover 
het aantal grootverbruikers, dat 65.000 bedraagt.

Volgens een rapport van SEO valt 96,7% van het aantal ondernemingen 
onder de groep kleinverbruikers.5 Dit is alleen te verklaren op grond van 
bovenstaande cijfers als een aantal ondernemingen, zoals kleine zelfstan
digen, eenzelfde soort aansluiting heeft als huishoudens.

Het verbruik van de kleinverbruikers is ongeveer een derde van het 
totale elektriciteitsverbruik. De huishoudens verbruiken ongeveer 22% van 
het totaal.6

De categorie kleinverbruikers verkrijgt, volgens de Elektriciteitswet, 
extra bescherming, bijvoorbeeld doordat hun leveranciers aan speciale 
verplichtingen moeten voldoen bij het aangaan van een overeenkomst. De 
Energiekamer ziet erop toe dat leveranciers zich daaraan houden. Naast 
kleinverbruikers kent de Elektriciteitswet grootverbruikers. Dit zijn onder
nemingen met een aansluiting met een hogere doorlaatwaarde dan 3*80 
A. Deze kunnen een aansluiting hebben op het distributienetwerk, of op 
netwerken van een hoger spanningsniveau. Het aantal grootverbruikers is 
vele malen kleiner, dit bedraagt 65.000.7 De belemmeringen voor toetre
ding van de markt betreffen daarom een zeer grote groep.

3  Art. 95a, lid 1, Elektriciteitswet spreekt over afnemers die beschikken over een aansluiting op een 
net met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 A. Dit is de categorie afne-
mers die volgens deze wetgeving speciale bescherming verdient. Hieronder vallen consumenten 
en kleine bedrijven. 

4 EnergieNed en Netbeheer Nederland, Energie in Nederland 2010, p.48.
5  R. van der Noll, M. de Nooij, B. Tieben, Kwaliteitsregulering levering elektriciteit en de groot-

verbruiker, SEO, 2010, p.13. < http://www.seo.nl/uploads/media/2010-09_Kwaliteitsregulering_l 
evering_elektriciteit_en_de_grootverbruiker.pdf >, laatstelijk geraadpleegd op 20 december 
2010.

6  Energie in Nederland 2010, p.53.
7  Energie in Nederland 2010, p.53.
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1.2.2 Flexibiliteit
Het begrip flexibiliteit wordt hier behandeld omdat het in deze bijdrage 

een belangrijke rol speelt. Flexibiliteit in productie en verbruik, technisch in 
toenemende mate mogelijk, zal naar verwachting van eminent belang 
worden voor balanshandhaving op het net, ingeval straks op grote schaal 
opwek van duurzame elektriciteit plaatsvindt. Invoeding en afname van 
elektriciteit van het net dient continue met elkaar in evenwicht te zijn. Als 
dit evenwicht wordt doorbroken, kunnen (ernstige) storingen optreden. 
Het is op dit moment de taak van de landelijk netbeheerder om de balans 
op het net te bewaken. Ingeval op veel installaties voor opwek van 
duurzame energie op distributienetten, de decentrale netten, aangesloten 
worden, zal balanshandhaving naar verwachting ook, en mogelijk vooral, 
een taak van distributienetbeheerders worden. Heden vindt eigenlijk in 
feite vrijwel alleen afname aan het distributienet plaats.

Omdat elektriciteit vooralsnog niet op economische verantwoorde wijze 
valt op te slaan, zal balanshandhaving in belangrijke mate afhankelijk 
blijven van het afstemmen van afname en invoeding van elektriciteit op het 
net. De grote groep van consumenten zou daar ook in kunnen voorzien.

Onder flexibiliteit wordt verstaan, het vermogen van consumenten, 
producenten en grootverbruikers om binnen een korte termijn te reageren 
op de omstandigheden in de markt. Daarbij kan het gaan om overschotten 
of tekorten aan elektriciteit of om capaciteitstekorten van het trans
portnet. 

Flexibiliteit wordt geleverd als producenten en consumenten minder 
produceren, als er overschotten zijn aan elektriciteit, of extra produceren 
bij tekorten, of als consumenten en grootverbruikers meer verbruiken bij 
overschotten of juist minder bij tekorten. Daarnaast wordt flexibiliteit 
geleverd aan het netwerk als er meer of minder wordt geproduceerd of 
geconsumeerd om overbelasting van het transportnet te voorkomen. Als 
consumenten extra elektriciteit verbruiken omdat het waait en er veel 
windenergie is, is dat een voorbeeld van flexibiliteit vanwege een overschot 
aan elektriciteit. Een voorbeeld van flexibiliteit om het transportnetwerk te 
ontlasten, is het geval dat (sommige) consumenten in een wijk de warmte
pomp extra vroeg in de morgen aanzetten om te bereiken dat het trans
portnetwerk niet overbelast raakt als alle consumenten tegelijk in de 
piekuren ook nog eens de warmtepomp gebruiken. Dat consumenten (ook) 
flexibiliteit kunnen leveren, is relatief nieuw. 
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1.2.3 Lokale productie
Productie door consumenten wordt in deze bijdrage lokale productie 

genoemd. Dit begrip moet niet worden verward met de term decentrale 
productie.8 Het percentage decentrale productie in Nederland is veel hoger 
dan het percentage lokale productie. In deze bijdrage draait het om de 
lokale productie. 

De term lokale productie is iets enger dan de internationaal gebruikte 
term Distributed Generation of DG, waarmee alle productie die gereali
seerd wordt aan het distributienetwerk wordt aangeduid, dus in Nederland 
zowel lokale productie als de productie door grootverbruikers die verbonden 
zijn met het distributienet.9 Bij productie aan het distributienetwerk gaat 
het, onder meer, om middelgrote en kleinschalige warmtekrachtcentrales, 
HReketels in woningen, windmolens, energieopwekking uit biomassa en 
PV, elektriciteit uit zonneenergie of uit waterkracht. In Nederland ligt het 
percentage opwekking aan het distributienetwerk nu ongeveer op 15%.10 
Het percentage lokale productie is kleiner, omdat de productie van groot
verbruikers aan het distributienet van dit percentage afgetrokken moet 
worden. Daarover zijn geen gegevens aangetroffen. Het is niet duidelijk 
hoe hoog het percentage kan worden. De scenario’s verschillen. Dat hoge 
percentages mogelijk zijn, is bewezen in Denemarken, waar het percen
tage distributed generation in 2007 meer dan 50% was.11

1.3 Opzet bijdrage
Voor goed begrip van waar de belemmeringen voor consument voor 

toetreding tot de markt optreden in geval van participatie, is het nodig om 
eerst in deze bijdrage in te gaan op de achtergrond van participatie van 
consumenten. Daarbij speelt de transitie naar een duurzame energievoor
ziening een rol. Vervolgens kan dan het maatschappelijk belang van actieve 

8  Onder decentrale productie wordt hier verstaan de productie door anderen dan de vijf grote 
producenten. Productie door grote industrieën aan het hoogspanningsnet of het middenspan-
ningsnet wordt daar ook toe gerekend.

9  The International Council on Large Electric Systems (CIGRE Working Group 37-23, 1998) defi-
nieerde ‘Distributed Generation’ als opwekking die  (i) niet centraal gepland wordt (ii) zonder 
centrale dispatch (iii) gewoonlijk verbonden met het distributienetwerk en (iv) kleiner dan 50-100 
MW is. In dit artikel wordt er overigens vanuit gegaan dat productie in beheer bij grote producen-
ten is verbonden met netwerken van een hoger spanningsniveau dan de distributienetwerken.

10  T.J. Hammons, Integrating renewable energy sources into European Grids, International Journal 
of Electrical Power & Energy Systems. Volume 30, Issue 8, October 2008, pp. 462-475.

11  Ibid. 
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participatie van de consumenten nader toegelicht worden. Dit belang 
vergroot de urgentie om de belemmeringen voor hen om toe te treden tot 
de markt, onder de loep te nemen. Omdat de kosten en baten van partici
patie van consumenten niet neervallen bij de partijen die deze ook veroor
zaken, is een maatschappelijke kosten/batenanalyse nodig om het 
maatschappelijk belang te preciseren. Nadat het belang van een vrije 
toegang tot de markt is toegelicht, komen vervolgens de eisen aan de orde, 
waaraan voldaan moet worden om consumenten een vrije en onbelem
merde toegang te verschaffen tot de markt. Deze eisen worden in de 
daaropvolgende paragrafen behandeld. Dit zijn flexibele prijzen voor 
elektriciteit, een vrije toegang tot het transportsysteem waarbij de tarieven 
in overeenstemming zijn met de veroorzaakte kosten en de mogelijkheden 
voor consumenten om elektriciteit te verkopen aan wie zij wensen. Daarop 
volgt de conclusie.

2. Achtergrond: de energietransitie en de consument 

2.1 Inleiding
Bij actieve participatie van consumenten op de elektriciteitsmarkt komt 

een aantal ontwikkelingen in de elektriciteitssector en in de energievoor
ziening samen. Centraal daarbij staat de verplichting om de energievoor
ziening te verduurzamen.12 Verduurzaming is noodzakelijk om de uitstoot 
van broeikasgassen te verminderen teneinde de klimaatverandering tegen 
te gaan en om de afhankelijkheid te verkleinen van schaarse fossiele brand
stoffen, vaak uit politiek instabiele landen. Door de verduurzaming zal de 
elektriciteitsvoorziening een ingrijpende verandering doormaken. Actieve 
participatie van de consument kan bij deze veranderingen een belangrijke 
rol spelen. Hieronder wordt de positie van de consument besproken in het 
licht van deze veranderingen. 

2.2 Toename van duurzame opwekking
Duurzaamheid houdt in dat elektriciteit voor een aanzienlijk deel wordt 

geproduceerd uit duurzame(r) bronnen, zoals wind, zon, warmtekracht
koppeling en afvalinstallaties. Actieve consumenten spelen daarbij een rol 

12  Zie de bijdrage van S. Pront-van Bommel, ‘De elektriciteitsconsument centraal?’, in deze bundel, 
par. 2.2. 
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omdat zij zelf duurzame elektriciteit kunnen opwekken met bronnen als 
zon, wind of warmtekrachtkoppeling en omdat zij warmte, die vrij komt bij 
de productie, kunnen gebruiken.

2.3 Elektrificatie verwarming en vervoer
Duurzaamheid houdt ook in dat de maatschappij elektrificeert. Bij het 

gebruik van de elektrische verwarming (warmtepomp) en elektrisch vervoer 
worden de fossiele brandstoffen olie en gas vervangen door elektriciteit. 
Consumenten gaan dus meer elektriciteit verbruiken. Ze worden ook flexi
beler in het verbruik. Het gebruik van elektriciteit voor verwarming en 
vervoer kan vaak in de tijd verschoven worden zonder verlies van comfort. 
Voor het opladen van de auto kan een hele nacht beschikbaar zijn. Een 
warmtepomp kan eerder worden aangezet. Het is ook mogelijk om de 
werking tijdelijk te onderbreken zonder een grote afname van het comfort. 
De elektrificatie bevordert de flexibiliteit in het systeem. Om dat te bereiken, 
zijn prikkels nodig om het gedrag van consumenten te beïnvloeden. Het 
prijsmechanisme is een marktconforme prikkel. 

2.4 Flexibiliteit om duurzame elektriciteit in te passen
Duurzaamheid leidt ertoe dat flexibiliteit in de voorziening essentieel 

wordt. Het kenmerk van opwekking met duurzame bronnen is dat ze inter
mitterend zijn, ze zijn alleen beschikbaar als de natuurlijke omstandig
heden het toelaten. Windenergie is beschikbaar als het waait, zonneenergie 
als de zon schijnt. Omdat opslag van elektriciteit niet goed mogelijk is, 
moet deze elektriciteit zoveel mogelijk worden geconsumeerd op het 
moment van productie. Kolen en kerncentrales kunnen dit nauwelijks 
verhelpen doordat deze niet flexibel op of afgeschakeld kunnen worden, 
zij vormen een basislast die altijd op, min of meer, hetzelfde vermogen 
moet draaien. Naarmate er meer elektriciteit komt uit intermitterende 
duurzame bronnen die niet op afroep beschikbaar zijn, wordt het lastiger 
om de vraag en aanbod op ieder moment op elkaar aan te passen. Het is 
wel mogelijk om dit op te vangen met een reserve aan gascentrales die 
worden opgeschakeld als de duurzame elektriciteit niet beschikbaar is, 
maar dat is duur en milieuonvriendelijk. Een goedkoper alternatief is dat 
de vraag naar elektriciteit het aanbod volgt. Als verbruikers het gedrag 
aanpassen en minder verbruiken als er geen wind is, is er minder reserveca
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paciteit noodzakelijk.13 Dit is een breuk met het verleden, waarin het 
systeem zodanig werd uitgerust dat het aanbod de vraag op ieder moment 
van de dag kon volgen. 

Actieve consumenten kunnen flexibiliteit leveren, als zij met moderne 
technologische hulpmiddelen productie of verbruik verschuiven in de tijd, 
en dit aanpassen aan de beschikbaarheid van elektriciteit uit grootschalige 
of kleinschalige duurzame bronnen. Door elektriciteit te gebruiken als het 
geproduceerd wordt en vice versa, dragen consumenten bij aan het noodza
kelijke evenwicht tussen vraag en aanbod. Ze helpen zo aan de balans
handhaving, waaronder hier wordt verstaan de zorg dat de productie van 
elektriciteit op ieder moment gelijk is aan de consumptie. Op een volledig 
vrije markt worden consumenten beloond voor het leveren van flexibiliteit, 
net zoals grote producenten en grootverbruikers.

2.5 Variabele prijzen om flexibiliteit te belonen
Duurzaamheid houdt in dat elektriciteit uit intermitterende bronnen 

ook daadwerkelijk ingepast wordt en dat, zoals hierboven aangegeven, de 
vraag het aanbod volgt. In de vrije markt is het prijsmechanisme het instru
ment om vraag en aanbod in evenwicht te brengen. De overheid kan dan 
op afstand blijven. Elektriciteit is dan goedkoop als het overvloedig 
aanwezig is  bijvoorbeeld omdat het waait  en duur bij schaarste, bijvoor
beeld omdat de vraag het aanbod overtreft. Dit betekent dat elektriciteit 
op ieder moment van de dag (bijvoorbeeld per kwartier of per minuut) een 
andere prijs heeft omdat de verhoudingen tussen vraag en aanbod op ieder 
moment veranderen. Voor consumenten is dit een groot verschil met de 
huidige situatie, waarin de prijzen gedurende het etmaal (met uitzonde
ring van het dag/nachttarief), gedurende de maand en ook gedurende het 
jaar, min of meer gelijk zijn.

Variabele prijzen voor consumenten vormen een verandering voor het 
systeem. Als de prijzen variabel zijn, is het bijvoorbeeld niet meer goed 

13  Taskforce Intelligente Netten, Op weg naar intelligente netten in Nederland, discussiedocument 
van de Taskforce Intelligente Netten van het Ministerie van Economische zaken, juli 2010, p. 
43. Volgens de Taskforce Intelligente Netten vermindert vraagrespons de noodzaak tot back-up 
capaciteit (p. 43). Met 20% vraagrespons kan 15-25% op investeringen in netwerken worden 
bespaard en 30-40% op back-up capaciteit. Voor Nederland zou dit neerkomen op circa 13 
miljard euro.
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mogelijk om in een oogopslag de prijzen van verschillende consumenten te 
vergelijken, of om de prijzen per jaar te vergelijken. Het wordt individueel, 
het is dan goed mogelijk dat de ene consument in een jaar bij het gebruik 
van eenzelfde hoeveelheid elektriciteit veel meer geld kwijt is dan het jaar 
daarvoor en een andere consument juist veel minder. De rekening hangt 
dan niet meer vooral af van de hoeveelheid elektriciteit die is gebruikt of 
geproduceerd, maar van het moment waarop deze is gebruikt. 

2.6 Gebruik van warmte in lokaal initiatief 
Duurzaamheid houdt ook in dat de warmte, die vrijkomt bij de productie 

van elektriciteit, zoveel mogelijk wordt gebruikt. Bij conventionele centrales 
gaat deze nu verloren. Actieve consumenten die zich verenigen in lokale 
gemeenschappen, werken vaak samen op het gebied van de gehele energie
voorziening, waarbij zij onderling elektriciteit, warmte en gas uitwisselen. 
Meestal wordt gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen, zoals 
wind, zon, warmtekracht of afvalinstallaties. De warmte die vrijkomt, kan 
nuttig worden gebruikt. Bovendien blijkt uit de praktijk dat partijen, die 
zijn aangesloten bij een lokaal initiatief, meestal energie besparen. Door 
actief te participeren zijn de partijen zich beter bewust van het gebruik. 
Met de intelligente netten, die noodzakelijk zijn om het samenwerkings
verband gestalte te geven, wordt besparen ook gemakkelijker.

2.7 Participatie bij actief beheer van distributiesystemen 
Bij actieve participatie van consumenten worden de distributiesystemen 

tweewegsystemen waarbij elektriciteit op ieder punt ingevoed of 
afgenomen kan worden. Dit heeft ook gevolgen voor de systeemdiensten. 
Vroeger waren de elektriciteitsstromen op het netwerk vooral eenrichtings
verkeer, de elektriciteit werd vervoerd van hogere spanningsniveaus naar 
de consumenten. Het leveren van systeemdiensten kon daarbij worden 
overgelaten aan Tennet, de landelijk netbeheerder, die vraag en aanbod op 
het hoogspanningsnet in evenwicht bracht. Als er op het distributienet 
sprake is van tweerichtingsverkeer kunnen de beheerders van distributie
systemen actief worden en zelfstandig systeemdiensten uitvoeren. Het 
principe ‘fit and forget’, waarbij consumenten een aansluiting krijgen en 
waarbij deze verder passief kunnen blijven, wordt dan verlaten. Consu
menten krijgen de gelegenheid om actief participeren bij het leveren van 
systeemdiensten, bijvoorbeeld ten behoeve van het handhaven van de 
frequentie, het leveren van reservecapaciteit en het bijdragen aan de 
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balanshandhaving. Lokale producenten en consumenten worden in het 
controlesysteem van het netwerk geïntegreerd. Ze kunnen dan alleen, of in 
groepen of via tussenpersonen, tegen een beloning deelnemen aan het 
verlenen van systeemdiensten. Onderdelen van het netwerk kunnen 
zodanig worden ingericht dat deze, indien dat nodig is, als eiland functio
neren, waardoor de betrouwbaarheid van het netwerk wordt bevorderd. 
Dit wordt in de literatuur omschreven als actief beheer van netwerken 
(Active Network Management, ook wel ANM genoemd). Onderzoek heeft 
uitgewezen dat actieve beheerders van distributiesystemen ongeveer drie 
keer meer lokaal productievermogen in het netwerk kunnen opnemen, dan 
passieve netbeheerders.14 Bovendien zijn uitbreidingen van het netwerk 
minder noodzakelijk.15 

Een actief beheer van distributienetten is, op dit moment, niet 
opgenomen als wettelijke taak van de beheerders van de openbare distri
butienetten. De regulering zou op dit punt aangepast kunnen worden. 
Netbeheerders zijn geen leveranciers en mogen in beginsel niet handelen 
in elektriciteit. Wel zouden zij  net als de netbeheerder van het hoogspan
ningsnet  energiecontracten kunnen afsluiten met lokale producenten, 
consumenten, leveranciers en andere netbeheerders om een goede balan
cering mogelijk te maken (systeemdiensten of ondersteunende diensten). 
Bij de inkoop dienen de beheerders nondiscriminatoir te werk kunnen 
gaan. Bijvoorbeeld door de diensten via een veiling in te kopen bij de 
consumenten. Dat consumenten op dit moment niet of nauwelijks de 
mogelijkheid hebben om een actieve rol te spelen bij het beheer van de 
distributiesystemen en bij het leveren van systeemdiensten, is een toetre
dingsbelemmering. Zij kunnen deze diensten niet tegen betaling verrichten, 
alhoewel deze technisch mogelijk zijn. Kostenbesparingen in het systeem 
worden niet gerealiseerd omdat prikkels ontbreken om deze te bewerk
stelligen.

Op dit moment hebben regionale netbeheerders een wettelijk monopolie 
voor de voorziening in het gebied. Het uitgangspunt daarbij, is dat de 
behoeften van de verschillende consumenten min of meer gelijk zijn, ‘one 
size fits all’. Naarmate consumenten actiever participeren, zullen hun 

14  J. McDonald, Adaptive intelligent power systems: Active distribution networks, Energy Policy, 
Volume 36, Issue 12, December 2008, pp. 4346-4351.

15  Taskforce Intelligente Netten, juli 2010, p. 34. De Taskforce stelt dat de komende tien jaar cruciaal zijn 
in de keuze tussen meer flexibiliteit op decentraal niveau en het alternatief van netverzwaring. 
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behoeften meer van elkaar verschillen. Zo willen consumenten in lokale 
initiatieven productie en consumptie lokaal op elkaar kunnen afstemmen, 
hetgeen gemakkelijker wordt als bepaalde technieken worden geïnstal
leerd. Bij lokale initiatieven ontstaat mogelijk de behoefte aan particuliere 
netwerken, waarbij het netwerk en het actieve beheer daarvan specifiek 
wordt toegesneden op de bijzondere situatie16. Deelnemers aan het initia
tief kunnen er dan voor zorgen dat de inrichting of het beheer van het 
netwerk voldoet aan specifieke technische of organisatorische eisen. Mede 
volgens bestaande nationale wetgeving, bieden deze particuliere netten 
meer mogelijkheden om productie, onderlinge levering van restenergie, 
bewaken van de balans en overige dienstverlening voor energieefficiëntie, 
bijeen te brengen. Een actieve beheerder van het systeem ligt daarbij voor 
de hand. Op dit moment biedt de wetgeving beperkte mogelijkheden tot 
het instellen van een particulier netwerk.

 
2.8 Conclusie
De elektriciteitsvoorziening zal naar verwachting de komende jaren 

ingrijpend veranderen, vanwege de transitie naar een duurzame energie
voorziening. Actieve participatie van consumenten kan een bijdrage leveren 
aan de overgang naar een duurzame(re) voorziening tegen de laagste 
kosten. Zoals in deze paragraaf reeds werd aangestipt, ontvangen consu
menten op dit moment meestal geen beloning als zij maatregelen treffen 
om de kosten van de voorziening te verlagen. Hierdoor ontvangen zij niet 
de juiste prikkels en worden zij belemmerd in hun toegang tot de markt. 
De bestaande belemmeringen dienaangaande, en mogelijke oplossingen 
worden later aan de orde gesteld in deze bijdrage. 

3. Maatschappelijk belang van participatie 

3.1 Inleiding
Dat de transitie naar een duurzaamheid tegen de laagste kosten plaats

vindt, is in het algemeen maatschappelijk belang. Zoals hierboven 
beschreven, kan actieve participatie van consumenten daaraan een bijdrage 
leveren. Op dit moment participeren consumenten nog maar weinig.

16  S. Pront-van Bommel, Particuliere elektriciteitsnetten onder communautair vuur?, SEW 2009, pp. 
244-252.
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Hoe belangrijk deze participatie is, valt op dit moment moeilijk in te 
schatten. Er is nog geen uitgebreid onderzoek gedaan. In een gefundeerde 
kosten/batenanalyse of in een economisch model kan wel al duidelijkheid 
worden verkregen over de maatschappelijke baten, die het gevolg kunnen 
zijn van participatie van consumenten. In een kosten/batenanalyse worden 
alle maatschappelijke kosten en baten onderscheiden, gekwantificeerd en 
vervolgens toegewezen aan de partij die deze veroorzaakt. De kosten en 
baten van participatie van de consument worden daarbij vergeleken met 
een uitgangssituatie zonder participatie. Deze paragraaf bespreekt 
elementen die van belang zijn bij een kosten/batenanalyse. Dat zijn de 
kosten en baten van de productie van elektriciteit, de kosten en baten van 
flexibiliteit bij productie en verbruik, de kosten van de aanleg en exploi
tatie van netwerken, de kosten en baten van netverliezen en congestie, van 
het intelligent maken van de netten, van betrouwbaarheid en van bespa
ringen.17  Bij iedere post zal worden aangegeven of de kosten en baten ook 
neervallen bij de partij die deze veroorzaakt. Dit is belangrijk omdat de 
concurrentie wordt verstoord als dat niet het geval is.

3.2 Productie
Zolang consumenten de door hen geproduceerde elektriciteit niet vrije

lijk en tegen variabele, onderhandelde prijzen kunnen verkopen aan wie zij 
wensen, is niet duidelijk wat de maatschappelijke waarde daarvan is. Om de 
waarde te bepalen moeten allereerst de kosten en de baten van hun productie 
worden vergeleken met die van andere vigerende productiemethoden, 
bijvoorbeeld met de kosten van een kerncentrale, een gascentrale of van 
wind op zee. Het betreft alle kosten, waaronder de totale investeringskosten 
en de kosten van onderhoud en van exploitatie, inclusief de brandstofkosten. 
De kosten van externe effecten, zoals van milieuverontreiniging, moeten 
ook worden toegewezen. Een HReketel produceert bijvoorbeeld minder 
efficiënt dan een grootschalige kolen of gascentrale, maar deze heeft als 
voordeel dat de warmte nuttig wordt gebruikt.18 Dit kan worden gekwanti
ficeerd. Uit de vergelijking blijken de maatschappelijke kosten en baten van 

17  Taskforce Intelligente Netten, juli 2010, p. 39. De Taskforce onderscheidt vier soorten potentiële 
meerwaarde: aan de gebruikerskant, binnen het netbeheer, voor het bredere energiesysteem en 
tenslotte voor de samenleving als geheel.

18  European Commission Directorate-General for Energy and Transport, Market and regulatory in-
centives for cost efficient integration of DG in the electricity system, IMPROGRES project, final 
report, May 2010, <http://www.ecn.nl/docs/library/report/2010/o10006.pdf>. Laatstelijk geraad-
pleegd op 20 december 2010.
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iedere productiemethode, zonder dat rekening wordt gehouden met de 
flexibiliteit. Deze wordt in de volgende subparagraaf besproken.

3.3 Flexibiliteit bij productie en verbruik
Actieve consumenten kunnen flexibiliteit leveren, waardoor elektriciteit 

uit duurzame bronnen beter ingepast kan worden en zodat pieken in de 
vraag verlaagd worden. Consumenten kunnen in de piekuren extra produ
ceren of het gebruik terugdringen. Hierdoor worden de pieken in de vraag 
lager, zijn er minder (inefficiënte) reservecentrales noodzakelijk en worden 
prijsverhogingen gedempt.19 Omgekeerd kunnen consumenten bij pieken in 
het aanbod, het gebruik opschroeven, zodat elektriciteit uit duurzame 
bronnen geabsorbeerd wordt en de prijsverlaging wordt gedempt. Boven
dien kunnen consumenten deelnemen aan het leveren van systeemdiensten 
voor netbeheerders. In een kosten/batenanalyse worden deze voordelen 
gekwantificeerd. Daarbij wordt ook geschat in hoeverre deze voordelen zich 
zullen voordoen, als consumenten de markt vrijelijk kunnen betreden. Op dit 
moment kan een aantal consumenten technisch wel flexibiliteit leveren, 
maar ze ontberen de juiste informatie en worden hiervoor niet beloond. 

3.4  Kosten van aanleg en beheer van netwerken
Actieve participatie van consumenten heeft ook gevolgen voor de 

kosten van netwerken. Daarbij gaat het om de kosten van uitbreiding en 
beheer van de netwerken. De kosten van transportverliezen en de kosten 
van congestie, die ook tot de kosten van het beheer van de netwerken 
behoren, worden hieronder in aparte subparagrafen behandeld.

Als consumenten bij het verbruik of de productie rekening houden met 
eventuele capaciteitstekorten in het netwerk, is uitbreiding minder snel 
noodzakelijk. Een voorbeeld daarvan is een wijk waarin veel elektrische 
auto’s of veel warmtepompen zijn. Als alle consumenten tegelijk daarvan 
gebruik maken, is de capaciteit van het netwerk onvoldoende. Als zij om de 
beurt laden, kan het netwerk dat aan.

19  Volgens schattingen, gedaan in Denemarken, zouden demand response contracten met consu-
menten de piek in de winter met ongeveer 5 tot 6% omlaag kunnen brengen. Zie J. Torriti, M.G. 
Hassan, M. Leach, Demand response experience in Europe, policies programmes and implemen-
tation, Energy, Volume 35, Issue 4, April 2010. Zie verder: G. Strbac, Demand side management, 
benefits and challenges, Energy Policy Volume 36, Issue 12, December 2008, pp. 4419-4426. 
Volgens Faruqui c.s, oktober 2010,  wordt 5 tot 8% van de geïnstalleerde productiecapaciteit in 
de meeste delen van Europa maar 1% van de tijd gebruikt. 
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Dat consumenten rekening houden met de capaciteit van het netwerk is 
een nieuwe ontwikkeling. Tot nu toe wordt de elektriciteitsvoorziening 
gezien als nutsvoorziening, waarbij alle consumenten op ieder moment 
zoveel elektriciteit mogen gebruiken als zij wensen. Het netwerk wordt zo 
gedimensioneerd, dat gelijktijdig gebruik op ieder moment mogelijk is. De 
netwerken zijn hierdoor als het ware over gedimensioneerd. Internationaal 
is de bezetting van de netwerken gemiddeld 50%.20 Bij actieve participatie 
van consumenten worden de netwerken intensiever gebruikt. Een 10% 
efficiënter gebruik van de netten zou volgens de Taskforce Intelligente 
Netten leiden tot een besparing van 4,2 miljard euro.21 Dit verhogen van de 
efficiëntie gebeurt bij een actief beheer van distributiesystemen, als consu
menten geïntegreerd worden in het systeem van coördinatie.22

Volgens Frias en anderen, stijgen de kosten (kapitaalkosten, CAPEX en 
operationele kosten, OPEX) van het beheer van het distributiesysteem als 
het percentage lokale opwekking ten opzichte van de lokale consumptie, 
meer dan 15  20% bedraagt.23 Is het percentage lager, dan stijgen de kosten 
niet. De mate van stijging hangt mede af van het type opwekking (constant 
of intermittent) en van het soort netwerk (stad of platteland). Tegenover 
de stijging van de kosten van het distributiesysteem bij een hoog percen
tage lokale opwekking, staat echter een daling van de kosten van de 
netwerken van een hoger spanningsniveau, omdat deze minder intensief 
gebruikt worden. Ook hier slaan de kosten en baten vaak neer bij anderen 
dan degenen die ze veroorzaken. Waar ze neerslaan, hangt ook af van de 
wijze van regulering van de netbeheerders. Dit is een complexe materie, 
die hier verder niet behandeld wordt. Van belang is dat in een kosten/
batenanalyse precies wordt uitgerekend welke kosten en baten veroor
zaakt worden door participatie van de consumenten en dat deze in de 
analyse aan hen worden toegewezen.

20  Zie Goran Strbac, December 2008.
21  Taskforce Intelligente Netten, juli 2010, p. 43.
22   Volgens Art. 25, lid 7, Richtlijn 2009/72/EG dienen beheerders van de distributienetten lokale 

productie in overweging te nemen als alternatief voor uitbreiding van de netwerken. 
23  P. Frias, T. Gomez, R. Cossent, J. River, Improvements in current European network regulation 

to facilitate the integration of distributed generation, International Journal of Electrical Power & 
Energy Systems, Volume 31, Issue 9, October 2009, pp. 445-451.  
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3.5 Kosten van netverliezen 
Actieve participatie van de consument heeft ook gevolgen voor de 

netwerkverliezen. De totale netwerkverliezen worden internationaal 
meestal geschat op ongeveer 5 tot 10% van de totale productie. Bij het 
distributienetwerk wordt het percentage vaak geschat op 5%.24 

Op dit moment geven netbeheerders in Nederland in totaal 350 tot 400 
miljoen euro uit aan netwerkverliezen.25 Deze kosten worden verwerkt in 
de transportkosten.26 Netwerkverliezen worden gedragen door de beheer
ders van de netwerken. Afhankelijk van de methode van regulering, kunnen 
zij deze doorberekenen aan de gebruikers van het netwerk. 

Bij productie op of dicht bij de locatie van het gebruik hoeft de elektri
citeit niet of nauwelijks vervoerd te worden. Hierdoor nemen de transport
verliezen af bij het distributienetwerk en bij de netwerken van een hoger 
spanningsniveau. Bij een hoge concentratie lokale productie nemen de 
transportverliezen op het distributienetwerk toe, maar in de netwerken 
van een hoger spanningsniveau blijven ze dalen.27

In de pieken zijn transportverliezen hoger. Het afvlakken van pieken is 
daarom gunstig voor het verminderen van de netwerkverliezen. Voorts 
dalen netverliezen als beheerders van distributienetten hun netwerken 
actief beheren. 

 
 3.6 Kosten van congestie 
Congestie ontstaat als de capaciteit van een netwerk onvoldoende is om 

de gewenste transporten uit te voeren. Het houdt in dat marktpartijen 
meer elektriciteit via een bepaald onderdeel van het netwerk willen trans

24   In Nederland worden de verliezen over de gehele keten geschat op 7% tot 8%; zie EnergieNed 
(1996), Elektriciteitsnetten, Kluwer Techniek Elektro/Elektronica.

25   N.N. Croes, Impact of Distributed Generation on Energy Loss, Finding the Optimal Mix, Master 
Thesis Operation Research. In de Uitzending van Tros Radar van 12 November 2010 wordt aan-
gegeven dat het gaat om 350 miljoen euro in 2009.

26   Dat Tros Radar op 12 november 2010 een deel van de uitzending wijdde aan netverliezen, doet 
vermoeden dat de hoogte van de elektriciteitsrekening van consumenten méér in de belangstel-
ling komt. Volgens dit programma moeten consumenten betalen voor netverliezen die zij niet 
veroorzaken. Terwijl zij 20% van de elektriciteit verbruiken zouden zij 80% van de netverliezen 
betalen. De Minister van EZ heeft daarop toegezegd dat de NMa een onderzoek zal doen omdat 
hij vindt dat de kosten betaald moeten worden door degenen die ze veroorzaken.

27  Zie ook: M.J.J. Scheepers & A.F. Wals, New approach in Electricity network regulation: An issue 
on effective integration of Distributed Generation in electricity supply systems, Technical Report 
ECN-C03-107 (Energy Research Centre of the Netherlands), 2003.
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porteren dan het netwerk aan kan. Als alle transporten tegelijkertijd uitge
voerd zouden worden, zou het netwerk kunnen uitvallen. Het is immers 
niet mogelijk om elektriciteit in een file te laten staan, zoals bij het wegver
keer. Als congestie dreigt, moet daar steeds een oplossing voor worden 
gevonden, bijvoorbeeld door het transport te verleggen. De kosten van 
congestie op het hoogspanningsnet vallen onder de transportafhankelijke 
kosten die voornamelijk worden toegerekend aan de verbruikers. Produ
centen aan het hoogspanningsnet zijn vrijgesteld van betaling. 28 Onlangs 
werden de kosten van congestie geschat op ongeveer 3047 miljoen euro 
per jaar.29 Een rapport over congestiekosten geeft aan dat Tennet deze 
schat op 100 miljoen euro per jaar in 2012, wat neer zou komen op een 
bedrag van 15 euro per huishouden per jaar.30  Volgens dit rapport is het 
overigens lastig om congestiekosten in te schatten en het bedrag van 100 
miljoen euro is dan ook onzeker. Bovendien kunnen ze in een korte periode 
sterk oplopen, zoals in het VK waar ze verdubbelden tussen 2005 en 2007.

Een toename van de productie aan distributienetwerken kan deze 
congestie op het hoogspanningsnetwerk verkleinen. Maar, ook op het 
distributienetwerk is congestie mogelijk, zeker in de toekomst als het 
verbruik en de productie op dat netwerk toenemen. Als verbruikers een 
actieve rol spelen als congestie dreigt, door het verbruik of de lokale 
productie te verhogen of juist te verlagen, dragen ze bij aan een verminde
ring van de congestie. In het buitenland is hiermee ervaring opgedaan. 
Grootverbruikers kunnen nu al deelnemen aan het systeem van balance
ring van Tennet. Consumenten zouden dat ook kunnen doen. De kosten 
van congestie kunnen hierdoor dalen. 

3.7 Kosten van het intelligent maken van de netwerken
Actieve participatie van consumenten vergt investeringen in het intelli

gent maken van het distributiesysteem, de elektriciteitsmeters en de 
apparatuur bij de consumenten thuis. De kosten van het intelligent maken 
van de distributienetwerken en de meters worden in het algemeen door de 
beheerders van de distributiesystemen gedragen en vervolgens – voor zover 

28 Zie hiervoor paragraaf 6.3.
29  Zie voorlichting Raad van State met betrekking tot wetsvoorstel Kamerstukken I 2010/11, 31904, 

nr. H, p. 3.
30  The Brattle Group en D-cision!, A system for congestion management in the Netherlands, Assess-

ment of the options, juni 2009, p. 20, <http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/
rapporten/2009/11/16/rapport-d-cision-en-brattle-group-a-system-for-congestion-manage-
ment-in-the-netherlands.html>, geraadpleegd op 20 december 2010.
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de regulering dat toelaat doorberekend aan de gebruikers. De kosten van 
het intelligent maken van de apparaten in de huizen worden privaat 
gedragen.

De Taskforce Intelligente Netten heeft de kosten van investeringen in 
intelligentie geschat op 5,8 miljard euro.31 Daarbij gaat het om 1 miljard 
euro in hoogspanningsnetten en nog eens 1 miljard euro in middenspan
ningsnetten, 1 miljard voor een glasvezelnet in heel Nederland en 2,8 
miljard euro voor investeringen in laagspanning, waaronder de slimme 
meters. Het glasvezelnet kan overigens vanzelfsprekend ook gebruikt 
worden voor vele andere doelen dan een slimme elektriciteitsvoorziening.

3.8 Kosten van betrouwbaarheid
Actieve participatie van consumenten kan bijdragen aan de betrouw

baarheid van de netwerken, waarbij storingen uitblijven. Zoals hierboven 
uiteengezet dienen netwerken intelligent gemaakt te worden, als de 
actieve participatie van consumenten toeneemt. Met intelligente netwerken 
kan de elektriciteitsvoorziening op alle plaatsen in het distributiesysteem 
worden gemeten. Hierdoor is sneller duidelijk wanneer er knelpunten zijn 
of storingen optreden. Er kan dan preventief worden afgeschakeld. Als 
consumenten actief participeren, kunnen zij bijdragen aan het handhaven 
van de voorziening door systeemdiensten te leveren. Een lokale, duurzame 
energievoorziening kan onder bepaalde voorwaarden als eiland blijven 
functioneren, waardoor de consumenten aan dit netwerk voorzien blijven 
van stroom, terwijl deze in de omgeving is uitgevallen. Vervolgens kan, met 
behulp van dit eilandbedrijf, de voorziening gemakkelijker worden 
opgestart. Aan de andere kant kan een toename van de ICT zelf weer 
verstoringen veroorzaken. ICT kan immers ook uitvallen.

3.9 Besparingen 
Consumenten die actief participeren, meten hun elektriciteitsverbruik 

en hierdoor zijn zij zich beter bewust van hun gedrag. De ervaring leert dat 
actieve consumenten gemiddeld 5 tot 15% van het energiegebruik 
besparen. Dit wordt uitgebreider besproken onder paragraaf 5.2.

31 Taskforce Intelligente Netten, juli 2010, p. 44.
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Zo gaat de Taskforce er bijvoorbeeld van uit, dat een gemiddeld gezin 
anno 2010 met een elektriciteitsrekening van ongeveer 900 euro per jaar 
tot een jaarlijkse besparing van 140 euro zou kunnen komen.32 In 20 jaar 
tijd is dat een besparing van 10 miljard euro. Daarbij werd geen rekening 
gehouden met eigen productie, de elektrische auto en dergelijke.

KEMA heeft geschat dat Nederlandse huishoudens bij directe feedback 
via een display in de woning, een gemiddelde besparing van 6,4% op 
elektriciteit kunnen realiseren. Bij gebruik van indirecte feedback, via 
bijvoorbeeld een website, wordt een gemiddelde besparing verwacht van 
3,2%. Deze getallen betreffen specifiek de huishoudens. Ondernemingen 
kunnen ook besparen als zij actief participeren.33 

3.10 Innovatief vermogen
Actieve participatie van consumenten is pas kort mogelijk. Voor consu

menten is het realiseren daarvan op dit moment technisch ingewikkeld. Er 
zijn tal van nieuwe producten en diensten denkbaar om deze participatie 
te vergemakkelijken. Daarbij gaat het onder meer om ontwikkelingen in de 
ICTindustrie, een sector waarin Nederland zeer actief is. Gedacht kan 
worden aan ICTvoorzieningen die de handel bevorderen en het onderling 
afrekenen beter mogelijk maken, aan goede displays met nieuwe toepas
singen, aan voorzieningen voor de communicatie tussen apparaten in de 
woning en ten behoeve van de bewoners. Daarbij gaat het om hardware en 
software. Als de participatie in Nederland goed op gang komt, zullen 
sectoren als de ICTsector daarvan kunnen profiteren, zeker wanneer binnen 
Europa een koppositie verworven kan worden.

3.11 Conclusie
De maatschappelijke baten van actieve participatie door consumenten 

zijn op dit moment onbekend. Een eerste inventarisatie van mogelijke 
kosten en baten wekt de verwachting dat actieve participatie van consu
menten, zoals hiervoor beschreven, tot een verlaging van de kosten van de 
(totale) elektriciteitsvoorziening kan leiden. 

32 Taskforce Intelligente Netten, juli 2010, p. 41.
33  Kamerstukken II 2010/11, 31374, nr. 37; KEMA, Intelligente meters in Nederland, Herziene  

financiële analyse en adviezen voor beleid, juli 2010.
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Vervolgonderzoek is urgent. Via een maatschappelijke kosten/baten
analyse kan immers inzicht worden verkregen in de daadwerkelijke waarde 
van actieve participatie. Bovendien geeft deze analyse nader inzicht in 
kosten en baten die bij andere partijen neerslaan dan bij de partijen die 
deze veroorzaken. Juist in deze onevenwichtige verdeling ligt een belang
rijke belemmering besloten voor vrije concurrentie en is er debet aan dat 
de markt tot inefficiënte resultaten leidt.

4. Het belang van vrije toetreding voor de consument

4.1 Inleiding
Deze paragraaf gaat in op het belang van een vrije toetreding tot de 

markt en formuleert de eisen waaraan voldaan moet worden, teneinde de 
vrije toetreding van consumenten te realiseren.

4.2 Werking van de vrije markt; economische basisprincipes
Nederland kent een vrije markt voor de productie en de levering van 

elektriciteit, althans dat is het uitgangspunt van de Europese en nationale 
wetgeving. Dit is een gevolg van de introductie van concurrentie in de 
voorziening die werd gerealiseerd in de Elektriciteitswet 1989. Dit past ook 
bij de uitgangspunten van het Europese recht, waarbij een vrije concur
rentie bij de productie en de consumptie centraal staan.

Een grondbeginsel van vrije concurrentie is dat alle partijen een vrije en 
gelijke toegang hebben tot de markt. Ze mogen niet belemmerd worden 
om toe te treden. Voor de elektriciteitssector houdt dat in dat iedereen een 
elektriciteitscentrale mag bouwen en exploiteren, en de geproduceerde 
elektriciteit kan verkopen aan andere marktpartijen. Omgekeerd houdt het 
in dat gebruikers volledig vrij zijn en dat zij, op hun beurt, elektriciteit 
kunnen kopen bij wie zij willen tegen de prijzen die zij daarvoor afspreken. 
Daarnaast kunnen (groot)handelaren toetreden tot de markt, die als tussen
persoon fungeren tussen producenten en consumenten. Zij kopen elektrici
teit in en verkopen dat weer. Nieuwe en innovatieve dienstverleners kunnen 
vrijelijk toetreden. Zo zijn er in de VS de zogenaamde Curtail Service Provi
ders ontstaan, die afspraken maken met grote aantallen consumenten over 
het tegen betaling en op afroep leveren van flexibiliteit. 
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Een vrije markt leidt tot een efficiënt resultaat. Consumenten kopen bij 
producenten, die tegen de laagste kosten produceren en/of die de beste 
service bieden. Producenten die onnodig duur zijn of een slechte service 
bieden overleven niet bij gebrek aan klanten. Overheidsingrijpen is, in  
een vrije markt, nodig bij marktfalen. In de elektriciteitssector zijn twee 
vormen van marktfalen belangrijk, de externe effecten en het natuurlijk 
monopolie.

Milieuverontreiniging is een belangrijk extern effect dat optreedt bij de 
verbranding van fossiele brandstoffen. Optreden van de overheid is noodza
kelijk om dit te internaliseren. Een marktconform instrument bij milieuver
ontreiniging is het doorberekenen van de kosten van milieuschade aan 
degenen die deze veroorzaken, bijvoorbeeld door het gebruik van fossiele 
brandstoffen te belasten of door emissierechten uit te geven. 

Een andere vorm van marktfalen dat speelt bij de energievoorziening is 
het natuurlijk monopolie. Bij een natuurlijk monopolie zijn de kosten het 
laagst als er slechts één aanbieder is. Het netwerk van elektriciteit wordt als 
zodanig bestempeld en de overheid reguleert de toegang tot het netwerk 
om te voorkomen dat de exploitant zijn monopoliepositie uitbuit. Belang
rijk is dat de toegang tot het netwerk voor alle partijen gelijk is. 

Als er verder geen sprake is van marktfalen en alle partijen onder gelijke 
voorwaarden de markt kunnen betreden, zal de vrije markt zorg dragen 
voor een efficiënt resultaat. Andere maatregelen van de overheid kunnen 
de resultaten dan niet verbeteren. 

Gelet op deze economische basisprincipes, zouden consumenten een vrije 
toegang behoren te hebben tot de markt, zodat zij de elektriciteit kunnen 
verkopen aan een ieder die dat wil kopen tegen onderhandelde prijzen. Echter, 
juist aan gelijkheid schort het voor de actief participerende consument. Hij 
ervaart belemmeringen voor toetreding. Deze zijn in veel gevallen in het leven 
geroepen om de consument te beschermen. Tot voor kort was de consument 
immers een ‘aangeslotene’: iemand die elektriciteit gebruikte en verder geen 
enkele invloed kon uitoefenen op de voorziening en de kosten daarvan. Bij dat 
systeem behoort dat de kosten van de voorziening gelijkelijk worden 
omgeslagen over de consumenten, die toch allemaal gelijk zijn en deze niet 
kunnen beïnvloeden. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de indeling van de 
meer dan zeven miljoen huishoudens in slechts twee tariefgroepen: vast tarief 
of dag en nachttarief. Andere variaties zijn niet mogelijk. 
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Deze situatie is veranderd nu consumenten de kosten van de voorzie
ning wel kunnen beïnvloeden. Ze zijn niet meer aangewezen op leveran
ciers om elektriciteit te kopen, maar kunnen dat ook bij hun buurman doen. 
Ze hebben niet meer allemaal eenzelfde gebruikspatroon, maar er zijn 
grote individuele verschillen. Consumenten kunnen zelfstandig de markt 
betreden. Regels die dat belemmeren, raken hen in hun vrijheid in het 
economisch verkeer. Uiteraard kunnen consumenten ook nu beschermd 
worden als ze dat nodig hebben. Deze bescherming dient dan op een 
minder ingrijpende, marktconforme wijze plaats te vinden, zoals ook 
gebruikelijk is bij andere producten en diensten.

Ingrijpen van de overheid om milieuverontreiniging tegen te gaan, blijft 
in de elektriciteitssector noodzakelijk. Een marktconforme wijze van 
ingrijpen is, zoals hierboven aangegeven, het belasten van degenen die de 
verontreiniging veroorzaken. Dit dient, bij voorkeur, te gebeuren via 
generieke maatregelen, zoals een heffing op de uitstoot van broeikas
gassen, of via de handel in emissierechten. Als dezelfde verontreiniging in 
alle sectoren op dezelfde wijze wordt belast, wordt de concurrentie het 
minst verstoord. De concurrentie wordt wel verstoord als voor iedere 
handeling in de economie een aparte regeling wordt ontworpen om 
externe effecten tegen te gaan, bijvoorbeeld als bij de ene producent het 
veroorzaken van verontreiniging wordt belast terwijl een andere produ
cent, een concurrent, speciale stimuleringssubsidies krijgt omdat hij niet 
verontreinigt, en er voor een derde producent in het geheel geen belasting 
of subsidie geldt. 

Dit is ook het probleem bij het feedin tarief, waarbij consumenten een 
gegarandeerde, hoge vergoeding krijgen voor duurzaam geproduceerde 
elektriciteit. Deze vergoeding kan de markt op verschillende manieren 
verstoren, bijvoorbeeld omdat het lastig is te bepalen welke hoogte deze 
moet hebben bij de verschillende productiemethoden, omdat ze niet afhan
kelijk is van tijd en plaats en omdat de vergoeding vaak gefinancierd wordt 
door het collectief, dus zowel door degenen die duurzame elektriciteit 
gebruiken als door degenen die elektriciteit uit vervuilende bronnen 
betrekken. In de overgangstijd, nu consumenten nog niet vrij kunnen parti
ciperen op de markt, kan dit een goede tussenstap zijn. Voor de langere 
termijn zijn generieke maatregelen beter, omdat ze de markt minder 
verstoren, zoals een belasting op elektriciteit uit fossiele brandstoffen die 
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de schade door de toegebrachte verontreiniging reflecteert en die betaald 
wordt door degenen die ze gebruiken. Duurzame elektriciteit kan dan 
tegen marktprijzen worden verkocht. Consumenten moeten dan wel de 
vrijheid hebben om het aan eenieder te kunnen verkopen. 

De vrije markt leidt tot een efficiënt resultaat als de overheid ingrijpt bij 
marktfalen. Dat is hierboven besproken. Daarnaast is het essentieel dat 
partijen een onbelemmerde toegang hebben tot de markt.34 Hierover gaat 
de volgende paragraaf. 

4.3  Eisen voor vrije toetreding van de consument
Voor een daadwerkelijke vrije toetreding van consumenten tot de 

elektriciteitsmarkt moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden. In 
de eerste plaats, consumenten kunnen elektriciteit kopen en verkopen 
tegen flexibele prijzen die het gevolg zijn van de vraag en aanbodverhou
dingen op de markt. Voorts is nodig dat zij toegang hebben tot het trans
portsysteem onder gelijke voorwaarden als andere marktpartijen. Onder 
gelijke voorwaarden wordt hier ook verstaan dat de prijzen in overeen
stemming zijn met de veroorzaakte kosten. Verder is belangrijk dat consu
menten elektriciteit kunnen inkopen of verkopen bij/aan de marktpartijen 
die zij wensen. Deze eisen worden in de volgende paragrafen behandeld.

5. Elektriciteitsprijzen voor de consument 

5.1 Inleiding
Participatie door consumenten houdt in dat consumenten bij de inkoop 

en de verkoop van elektriciteit marktprijzen (kunnen) betalen die de 
waarde van de elektriciteit op dat moment weergeven. Bij variabele prijzen 
kunnen zij, tegen betaling, flexibiliteit leveren, net zoals producenten en 
grootverbruikers. Verder worden zij in staat gesteld om, net als grootver
bruikers en producenten, systeemdiensten te leveren aan de netbeheerder. 
Naarmate het aandeel van intermitterende duurzame bronnen groter 

34   Taskforce Intelligente Netten, juli 2010, pp. 51-58. De Taskforce signaleert een aanzienlijk aantal 
belemmeringen, zoals de tariefstructuur die consumenten onvoldoende prikkels biedt hun ver-
bruik aan te passen, de regelgeving die innovatie niet stimuleert en netbeheerders niet toestaat 
‘slimme oplossingen’ aan te bieden en tenslotte randvoorwaarden zoals privacy en standaardi-
satie waaraan nog niet is voldaan.
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wordt, wordt deze flexibiliteit belangrijker.
Op een vrije markt wordt het leveren van flexibiliteit beloond. Dit 

betekent dat elektriciteit variabele prijzen heeft, al naargelang de vraag 
en aanbodverhoudingen van het moment. Dat consumenten variabele 
prijzen kunnen hebben, betekent overigens niet dat ze er altijd voor zullen 
kiezen. Uiteraard blijft het op de vrije markt mogelijk voor consumenten 
om elektriciteit af te blijven nemen tegen vaste prijzen, waarbij de risico’s 
van volatiliteit zijn afgekocht. Consumenten zijn immers niet verplicht om 
te participeren.

Deze paragraaf gaat in op het ontbreken van variabele prijzen voor 
consumenten en de maatregelen die genomen kunnen worden om deze 
tot stand te brengen.

5.2 Flexibele prijzen
Een belangrijke voorwaarde voor een volwaardige deelneming aan de 

markt is dat consumenten, net zoals grootverbruikers en grote produ
centen, kunnen profiteren van de temporele prijsverschillen op de markt. 
De markt geeft een efficiënte uitkomst, als prijsverschillen aan alle deelne
mers worden doorgegeven en als iedereen daarop kan reageren. Deze 
reacties hebben bovendien op hun beurt weer een stabiliserend effect op 
de prijzen.

Bij schaarste aan elektriciteit in de piekuren stijgen de prijzen, omdat de 
vraag het aanbod anders overtreft. Als de vraag wordt afgeremd, stijgen de 
prijzen minder snel dan anders het geval zou zijn. De piek wordt dan 
afgevlakt. Dit afvlakken van de piek is voordelig voor de verbruikers, omdat 
de kosten van inkoop dalen. Een lagere piek is nadelig voor grote produ
centen die handelen op de APX, omdat juist in de piekuren de opbrengsten 
van de centrales hoog zijn. 

Als er een overschot is aan elektriciteit, bijvoorbeeld omdat het waait, 
dalen de prijzen. Verbruikers kunnen tegen lagere prijzen inkopen. Als het 
verbruik dan toeneemt, slinkt het overschot aan elektriciteit zodat de 
prijzen minder hard dalen dan anders het geval zou zijn. Omdat overschotten 
aan elektriciteit vooral worden veroorzaakt door windenergie, is het in het 
belang van de exploitanten van windmolens dat de gehele markt reageert 
op een prijsverlaging. De prijzen van windenergie blijven dan hoger dan 
anders het geval zou zijn.
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Grote producenten en grote afnemers profiteren van prijsverschillen 
door direct te handelen op de beurs, op de onbalansmarkt van Tennet en 
op de markt voor systeemdiensten. Voor consumenten, zoals (kleine) 
bedrijven en huishoudens kan het belastend zijn om toegang te krijgen tot 
deze markten, omdat het administratief omslachtig is.35 Dit zou geen 
probleem zijn als de prijsverschillen via tussenpersonen (leveranciers, 
handelaars) aan hen werden doorgegeven. Dat zou ook verwacht worden 
in een markt met volledige concurrentie, waar prijzen de uitkomst zijn van 
onderhandelingen tussen aanbieders en vragers. Dat gebeurt echter niet. 
Consumenten moeten elektriciteit kopen bij leveranciers, die een vergun
ning hebben voor de levering. Uit de praktijk blijkt dat deze leveranciers 
gewoonlijk werken met contracten met vaste prijzen gedurende de gehele 
periode, of met een dag en nachttarief. Dat geldt ook voor de (terug)
leveringscontracten, waarmee lokale producenten elektriciteit invoeden op 
het netwerk. Ze verkopen de elektriciteit tegen vaste prijzen aan de leveran
cier van wie ze ook inkopen. De geleverde elektriciteit kunnen ze tot een 
bepaalde hoeveelheid salderen met de ingekochte elektriciteit.36

In Nederland is er niet geëxperimenteerd met variabele prijzen, behalve 
dan met het dag en nachttarief. Het lag hier mogelijk voor de hand, omdat 
onze elektriciteitsvoorziening flexibel is doordat er zoveel gascentrales zijn. 
In andere landen, zoals in de VS, onder meer in Californië of in Frankrijk, is 
de voorziening minder flexibel en de nood hoger. 

De vaste prijzen vormen een toetredingsbelemmering, ze beletten 
consumenten immers om flexibiliteit te leveren. Bovendien nemen consu
menten, op grond van onjuiste veronderstellingen beslissingen, om te 

35  European Commission Directorate-General for Energy and Transport, Assessment of interactions 
between the economics of distributed generators, distribution system operators and markets, 
IMPROGRES project, February 2009, Deliverable 3, WP 2, p. 64. <http://www.improgres.org/
fileadmin/improgres/user/docs/D3_Final2.pdf.> De eisen die gelden om te handelen op de APX-
Endex kunnen voor kleine bedrijven te belastend zijn. Ze staan overigens niet op diens website. 
Er zijn slechts 340 full trading members die handelen op de beurzen in Nederland, België en het 
VK.

36  Dat is nu tot 3000 kWh. Op het moment van het schrijven van dit artikel is het wetsvoorstel 
tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (31904)  in behandeling door de Eerste Kamer. In dit 
voorstel wordt de hoeveelheid verhoogd tot 5000 kWh. Bovendien ontvangen in het voorstel 
terugleverende afnemers een ‘redelijke’ vergoeding over hetgeen zij boven de salderingsgrens 
terugleveren. Kamerstukken II 2010-11, 32500 XIII, nr. 158, p.  8: Beantwoording vragen naar 
aanleiding van het wetgevingsoverleg energie op 6 december 2010.
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investeren in lokale productiecapaciteit of in apparatuur om het tijdstip 
van het verbruik te kunnen beïnvloeden. Ze gaan ervan uit dat de waarde 
van elektriciteit constant is in de tijd, terwijl deze in werkelijkheid op ieder 
moment van de dag en op iedere dag anders is. Dat geldt ook voor de 
terugleververgoedingen. Consumenten kunnen met hun eigen productie 
ook bijdragen aan flexibiliteit. 

De vraag kan gesteld worden waarom er nog steeds geen flexibele 
prijzen op de consumentenmarkt worden aangeboden. Levering van 
elektriciteit is immers vrij. Zijn er dan geen handelaren die inspringen op 
deze niche in de markt door dergelijke contracten aan te bieden? Er zijn tal 
van redenen te bedenken voor dit hiaat. Mogelijk worden geen contracten 
met variabele prijzen aangeboden, doordat consumenten nog onvoldoende 
technische mogelijkheden hebben om de prijzen te observeren en om 
daarop te reageren. Ook aan de kant van de aanbieders is alles technisch 
gericht op vaste contracten met twee gebruiksprofielen, een vast tarief of 
dag en nachttarief. De slimme meter kan hiervoor een oplossing bieden. 
Daarbij dient overigens opgemerkt te worden dat in Frankrijk en in het VK 
dynamische prijsschema’s bestaan zonder dat afnemers de beschikking 
hebben over moderne slimme meters. Andere factoren kunnen ook de 
oorzaak zijn van het ontbreken van contracten met dynamische prijzen, 
zoals onvoldoende inzicht bij marktpartijen in de waarde van flexibiliteit, 
een gebrek aan concurrentie op de markt van de levering van elektriciteit 
of door de omstandigheid dat leveranciers weinig belang hebben bij varia
bele prijzen. Als consumenten de markt vrij kunnen betreden en hun 
productie kunnen afzetten tegen onderhandelde prijzen, worden ze een 
rechtstreekse concurrent van de gevestigde producenten en leveranciers. 
Marktmacht is in de elektriciteitssector een hardnekkig probleem. Partici
patie van consumenten kan deze marktmacht verzachten, waardoor de 
prijzen in de voorziening lager worden.37

5.3 Remedies: Demand Response en Demand Side Management
In veel landen is al uitgebreid geëxperimenteerd met variabele prijzen 

voor consumenten. Onder Demand Response (DR), of ook wel Demand 
Response Resources (DRR) genoemd wordt verstaan, de (opzettelijke) 
verandering van consumenten (of eindgebruikers) in hun normale consump

37  Zie het in noot 34 genoemde Improgresreport, p. 68.
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tiepatroon van elektriciteit.38 De consument gebruikt dus opzettelijk meer 
of minder elektriciteit. De verandering vindt vaak plaats onder invloed van 
prijsprikkels. De literatuur onderscheidt drie verschillende vormen van 
demand response. In de eerste vorm brengen consumenten hun gebruik 
terug in piekperioden, zonder dat het gebruik in andere perioden te veran
deren, bijvoorbeeld wanneer ze de verwarming tijdelijk wat lager zetten. 
Uiteindelijk gebruiken ze dus minder elektriciteit. Bij een tweede vorm van 
DR verschuiven consumenten het gebruik van elektriciteit in de tijd, bijvoor
beeld door de wasmachine niet gedurende de piekuren te laten draaien, 
maar gedurende de daluren. Het totale verbruik blijft dan hetzelfde. De 
derde vorm van demand response betreft gedragsveranderingen bij consu
menten als zij elektriciteit produceren. Ze produceren dan bijvoorbeeld 
speciaal in de piekuren als de vraag het grootste is.

Introductie van de slimme meter in Nederland zal de mogelijkheden voor 
demand response doen toenemen. Het gebruik van elektriciteit kan dan 
immers, dat is technisch mogelijk, ieder kwartier worden gemeten. Hierdoor 
kunnen ook prijsschema’s worden aangeboden met variabele prijzen en 
kunnen consumenten ook gemakkelijker reageren op de prijzen. Faruqui e.a. 
acht flexibele prijsschema’s met het oog op besparing en demand response 
essentieel om de kosten van de slimme meters terug te verdienen.39

De term Demand Side Management (DSM) betreft de ontwikkeling van 
programma’s door energiebedrijven of onafhankelijke derden om het gedrag 
van consumenten te beïnvloeden, dus om Demand Response uit te lokken.40 

38  “DR includes all intentional electricity consumption pattern modifications by end-use customers 
that are intended to alter the timing, level of instantaneous demand, or total electricity consump-
tion”. International Energy Agency, The Power to Choose—Demand Response in Liberalized 
Electricity Markets, OECD, Paris (2003). 

39  A. Faruqui, D. Harris, R. Hledik, Unlocking the €53 billion savings from smart meters in the EU: 
How increasing the adoption of dynamic tariffs could make or break the EU’s smart grid invest-
ment,  Energy Policy, Volume 38, Issue 10, October 2010, pp. 6222-6231.

40  DSM is “the planning, implementation, and monitoring of utility activities designed to encourage 
consumers to modify patterns of electricity usage, including the timing and level of electricity 
demand. It refers to only energy and load-shape modifying activities that are undertaken in 
response to utility-administered programs. It does not refer to energy and load-shaped changes 
arising from the normal operation of the marketplace or from government-mandated energy-
efficiency standards. Demand-Side Management covers the complete range of load-shape objec-
tives, including strategic conservation and load management, as well as strategic load growth”, 
EIA, Glossary, US Energy Information Administration, Independent Statistics and Analysis, 2010. 
<http://www.eia.doe.gov/glossary/glossary_d.htm>).
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Vooral in de Verenigde Staten ontwikkelen energiebedrijven DSMprogram
ma’s, zoals dynamische prijsschema’s voor consumenten. Soms zijn energie
bedrijven zelfs verplicht om dat te doen (bijvoorbeeld in Minnesota en Iowa). 
In de VS waren er in 2008 ongeveer 3300 organisaties die DRprogramma’s 
aanboden, waaronder elektriciteitsbedrijven, handelaren of onafhankelijke 
partijen, de zogenaamde ongereguleerde aanbieders van DRprogramma’s.41 
Daaronder vallen de onafhankelijke dienstverleners die groepen consu
menten samenbrengen om gezamenlijk deel te nemen aan de groothandels
markten of aan de balancering, zoals de eerder genoemde Curtail Service 
Providers die met consumenten afspreken dat zij, op afroep, hun verbruik 
terugbrengen. Alle consumenten samen, vertegenwoordigen een behoorlijk 
vermogen, dat op de markt voor balancering wordt ingebracht. De consu
menten ontvangen een vergoeding voor deze beschikbaarheid. Dit is een 
succes in verschillende staten in de VS. Consumenten kunnen daar meedoen 
aan programma’s voor balancering en voor het leveren van capaciteit in 
noodsituaties.42

Demand Side management kan technisch op verschillende wijzen 
geregeld worden. Het is mogelijk dat de consumenten na een signaal 
(bijvoorbeeld Sms’je) zelf het gebruik terugbrengen. Het kan ook gaan met 
radiosignalen. 

Er bestaan vele verschillende dynamische prijsschema’s om consumenten 
te prikkelen het energieverbruik af te stemmen op de productie en het 
evenwicht op de netwerken. 

Bij Time of Use Pricing variëren prijzen in de tijd, maar weten klanten 
van tevoren de prijzen in iedere periode. In Nederland bestaat een dag en 
nachttarief. 

Een andere tariefstructuur, die in de VS en Frankrijk gebruikt wordt, is 
het zogenaamde Critical Peak Pricing. Alleen bij plotselinge tekorten aan 
elektriciteit gaan de prijzen dan omhoog. De criteria, die bepalen wanneer 

41  Zie P. Cappers, C. Goldman, D. Kathan, Demand response in US electricity markets, empirical 
evidence, Energy, Volume 35, Issue 4, April 2010, pp. 1526-1535.

42  R. Walawalkar, S. Fernands, N. Thakur, and K. Reddy Chevva,  Evolution and current status of 
demand response (DR) in electricity markets: Insights from PJM and NYISO, Energy, Volume 35, 
Issue 4, April 2010, pp. 1553-1560.
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hogere prijzen gelden, worden van tevoren vastgesteld. Klanten worden 
gewaarschuwd (bijvoorbeeld 24 uur tevoren) dat de prijzen hoger zullen 
zijn. Deze vorm van beprijzing is populair in de VS om het verbruik terug te 
dringen bij dreigende tekorten als gevolg van bijvoorbeeld een hittegolf. 
In de VS zijn er soms tekorten aan elektriciteit als het zeer warm is. In Frank
rijk worden zo tekorten voorkomen in koude perioden, als er veel elektrisch 
verwarmd wordt.

Bij Realtime Pricing reflecteren prijzen op ieder moment de markt
prijzen. Deze prijzen variëren per tijdseenheid. Realtime pricing bestaat nu 
op elektriciteitsbeurzen, zoals de APX. 

Bij Direct Load Control kunnen dienstverleners of nutsbedrijven direct 
apparaten aansturen bij consumenten, bijvoorbeeld de pompen van 
zwembaden of de koelkast. De dienstverlener kan zo een aanbieding doen 
op de markt voor balancering voor vele consumenten tegelijk.

In het VK is er, op dit moment, aandacht voor direct load control, omdat 
de kosten van balancering van de netten de afgelopen jaren verdubbeld zijn 
vanwege de inpassing van windenergie. De verwachting is dat ze verder 
stijgen, als de consumptie niet meebeweegt met het aanbod. Zo heeft 
premier Brown bij een toespraak in 2009, bij het World Economic Forum in 
Davis, dynamische vraagprogramma’s genoemd als behorend bij een koolstof
arme economie.43 Bij begrenzers kan de hoeveelheid elektriciteit, die naar 
huizen wordt getransporteerd, beperkt worden. Vervolgens kan de consu
ment zelf kiezen welke apparaten hij al dan niet gebruikt. Ook hier is het 
mogelijk dat energiebedrijven (netbeheerders, leveranciers) of onafhanke
lijke bemiddelaars contracten met consumenten sluiten over de begrenzers.

Een overzicht van demand side management programma’s in Europa is 
te vinden in Toriti c.s. Zij laten zien dat in Frankrijk bijvoorbeeld ervaring is 
opgedaan met het Tempo Tarief van Électricité de France, waarop 350.000 
consumenten en 100.000 kleine bedrijven waren aangesloten. Bij dit tarief, 
waarbij dagen een verschillende kleur hebben, en de kleur van de dag de 
tarieven bepaalt, spaarden consumenten 15% op de consumptie op 
zogenaamde ‘rode’ dagen en zelfs 45% op ‘witte’ dagen. Zo bespaarden zij 
gemiddeld 10% op de elektriciteitsrekening.44 Experimenten in Noorwegen 

43  Zie <http://www.dynamicdemand.co.uk>, laatstelijk geraadpleegd op 19 augustus 2010.
44  J. Torriti, M. G. Hassan, M. Leach, Demand response experience in Europe: Policies, programmes 

and implementation, Energy, Volume 35, Issue 4, April 2010, pp. 1575–1583.



De consument en de (on)vrije elektriciteitsmarkt 125

en Denemarken wijzen ook uit dat de piek met 6 tot 10% verlaagd kan 
worden en dat consumenten met programma’s 15% kunnen besparen. In 
het VK is er het Economy Seven tarief, dat is ontwikkeld om de consumenten 
te stimuleren om storage heaters in de nacht aan te zetten.

Dynamische prijsschema’s verlagen de kosten van de voorziening, omdat 
de piek lager wordt. Volgens Faruqui c.s. gaat het in veel gevallen om een 
vermindering van ongeveer 5%, maar soms ook om percentages van 20 tot 
30%. Dit zijn internationale cijfers (VS, Canada, Noorwegen, Frankrijk, 
Australië). Hoe groter de prijsverschillen, des te scherper de reactie van 
consumenten. Faruqui c.s. schat de opbrengsten van het terugdringen van 
de pieken voor huishoudens en een beperkt aantal midden en kleinbe
drijven voor heel Europa in op 67 miljard euro (gemeten over 20 jaar).45 

In de VS zijn ook veel experimenten gedaan waarbij consumenten een 
bijdrage kunnen leveren aan het handhaven van de balans op de netwerken 
en aan de systeemdiensten. Er zijn daar nieuwe dienstverleners ontstaan, 
de zogenaamde Curtail Service Providers, die de vraag en/of het aanbod 
van consumenten bundelen en dat aanbieden op de markt voor balance
ring of systeemdiensten. 

5.4 Conclusie
Daadwerkelijk participatie van consumenten, houdt in dat zij tegen 

betaling flexibiliteit kunnen leveren en afnemen. Flexibiliteit is essentieel 
bij de transitie naar een duurzame voorziening. Ze komt alleen onder 
marktconforme omstandigheden tot stand als het wordt verwerkt in de 
elektriciteitsprijzen. Dit betekent dat ze gedurende het etmaal variëren, al 
naar gelang de verhoudingen tussen vraag en aanbod. Internationaal is er 
al uitgebreid geëxperimenteerd met variabele prijzen voor consumenten. 
Nederland kent voor consumenten alleen het dag en nachttarief. Dit 
belemmert de actieve participatie van consumenten. Een mogelijke reden 
voor het ontbreken van variabele prijzen is dat gevestigde partijen daar 
weinig belang bij hebben en ook dat de markt technisch gezien nog niet 
rijp is. Internationaal hebben overheden vaak programma’s ontwikkeld 
teneinde variabele prijzen door te voeren. 

45  A. Faruqui, D. Harris, R. Hledik, October 2010, pp. 6222-6231.
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6. Tarieven voor transport 

6.1 Inleiding
Voor actieve consumenten betekent vrije toetreding tot de markt ook 

vrije toetreding tot de transportfaciliteiten.46 Onderdeel van deze toetre
ding is het tarief voor het transporteren van elektriciteit. Dit tarief is het 
resultaat van de verdeling van de kosten van het transport over alle gebrui
kers van de transportfaciliteiten. De tarieven voor het transport van elektri
citeit zijn gereguleerd in wet en regelgeving. Deze bepaalt dat de totale 
kosten van de aanleg en de exploitatie van de netwerken via verdeelsleu
tels worden toegedeeld aan alle marktpartijen. De Energiekamer houdt 
daarop toezicht.47 De transportkosten van elektriciteit zijn relatief hoog. 
Vaak maken ze 20 tot 30% uit van de totale rekening.

Het tarief voor het transport van elektriciteit dient, volgens voormelde 
economische basisprincipes hetzelfde te zijn voor consumenten, grootver
bruikers en producenten. Tarieven worden hier bestempeld als ‘hetzelfde’ 
wanneer deze in overeenstemming zijn met de door het specifieke trans
port veroorzaakte kosten. Partijen die veel kosten veroorzaken zouden 
hogere tarieven moeten betalen dan anderen die nauwelijks gebruik maken 
van het transportsysteem en dus ook weinig kosten veroorzaken. Als 
partijen die veel kosten veroorzaken, deze kunnen afwentelen op derden, 
dan staat er geen rem op dat gedrag. Het systeem wordt dan onnodig duur. 
De partijen die maar weinig kosten veroorzaken maar toch veel moeten 
betalen, hebben een concurrentienadeel. 

Deze paragraaf stelt aan de orde of de toegerekende transportkosten aan 
consumenten in overeenstemming zijn met de door hen veroorzaakte kosten. 
Dit wordt toegespitst op twee elementen van de transportkosten: capaciteit 
als criterium voor toerekening van de transportonafhankelijke kosten van de 
aanleg en exploitatie van de netwerken en het cascadestelsel voor het bepalen 
van de hoogte van de kosten. Andere onderdelen van het transporttarief, 
zoals het aansluittarief, worden hier buiten beschouwing gelaten. 

46  De bijdrage van S. Pront- van Bommel in deze bundel gaat nader in op rol van de consument in 
de uitrol van slimme netwerken (par. 2.3).

47  Zie Tarievencode Elektriciteit, gewijzigd vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NMa bij 
besluit van 24 februari 2009, nr. 102466/23, <http://www.energiekamer.nl/images/TarievenCo-
de_Elektriciteit_v24022009_tcm7-125174.pdf>, geraadpleegd op 20 december 2010.
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6.2 Capaciteit als criterium voor transportafhankelijke kosten
De transportafhankelijke kosten vormen het overgrote deel van de 

transportkosten die consumenten verschuldigd zijn. Deze kosten worden 
toegerekend aan kleinverbruikers via het zogenaamde capaciteitstarief. Dit 
tarief is afhankelijk van de doorlaatwaarde van de aansluiting (de maximale 
capaciteit die daar doorheen kan). Het is onafhankelijk van de daadwerke
lijk verbruikte hoeveelheid elektriciteit, of van het tijdstip van verbruik. 
Woningen hebben doorgaans een beperkte elektriciteitsaansluiting, 
maximaal 3*25 A en het capaciteitstarief daarvoor ligt  afhankelijk van de 
netbeheerder  tussen de 125 en de 170 euro per jaar (dus grofweg tussen 
de 10 en 14 euro per maand).48 Voor een huishouden vormt dit tarief een 
niet te verwaarlozen onderdeel van de elektriciteitsrekening. Het kan 
bijvoorbeeld 25% zijn van de totale rekening.49 Voor consumenten met een 
zwaardere aansluiting dan 3*25 A is het capaciteitstarief fors hoger, ze 
kunnen  afhankelijk van de netbeheerder  oplopen tot 750 euro per jaar 
(dus tot meer dan 60 euro per maand, alleen voor het transport).50 Een 
dergelijke aansluiting komt tegenwoordig in woningen vaker voor door de 
toepassing van warmtepompen, liften en de toenemende vraag naar 
elektrische apparatuur, waaronder elektrisch koken (bijvoorbeeld door 
consumenten met stadsverwarming met zogenaamde allelectric aanslui
tingen). Van overheidswege zijn daar bepaalde tegemoetkomingen voor 
vastgesteld. 

Het tarief is een vast bedrag per jaar en wordt alleen bepaald door de 
hoeveelheid elektriciteit, die een consument tegelijkertijd zou kunnen 
afnemen. Het staat los van de vraag of die elektriciteit daadwerkelijk wordt 
afgenomen of op welke tijdstip er wordt afgenomen. 

48  <http://www.consuwijzer.nl/Uitgelicht/Capaciteitstarief_op_uw_energierekening>, geraadpleegd op 
4 aug. 2009.

49  Gemiddeld betaalt een consument voor elektriciteit – afhankelijk van het aantal personen in de 
huishouding- tussen de 31 en 89 euro per maand. Het gemiddelde voor een tweepersoonshuis-
houden is 51 euro per maand, voor een vierpersoonshuishouden 73 euro per maand. Zie Nibud, 
<http://www.nibud.nl/uitgaven/wat-kost/energie.html>, laatstelijk geraadpleegd op 17 augustus 
2010.

50  Zie SenterNovem, Memo capaciteitstarief kleinverbruikers, 21 januari 2009, <http://www.
senternovem.nl/mmfiles/Memo%20elektriciteit%20kleinverbruikers%20%202009%20 
(SenterNovem)%20.doc_tcm24-303262.pdf>, geraadpleegd op 4 augustus 2010.
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Capaciteit als criterium is historisch verklaarbaar. Het is een uitvloeisel van 
de gedachte dat het aanbod de vraag altijd moet volgen en dat de capaciteit 
van het netwerk voldoende moet zijn om altijd te kunnen voldoen aan de 
(maximale) vraag van alle gebruikers. Dus als iedereen in de piekuren tegelij
kertijd volop elektriciteit wil gebruiken, dan moet dat ook getransporteerd 
kunnen worden. Hierdoor moest het netwerk overgedimensioneerd worden. 
De kosten daarvan werden omgeslagen over alle gebruikers.

Stel dat bewoners van huizen in een wijk met elkaar afspreken dat zij 
het energieverbruik op elkaar afstemmen. In sommige huizen komen 
warmtepompen en in andere HReketels.51 De bewoners met de ketels 
houden elektriciteit over als ze het huis verwarmen. De overtollige elektri
citeit kunnen ze leveren aan de bewoners met warmtepompen, die meestal 
op hetzelfde moment extra elektriciteit nodig hebben. Het systeem zou 
zodanig geconfigureerd kunnen worden dat er geen noemenswaardige 
extra belasting optreedt voor de rest van het netwerk en er dus geen extra 
kosten zijn. Als deze consumenten zijn verbonden met het openbare 
netwerk, dan moeten de huishoudens met de warmtepompen het hogere 
capaciteitstarief behorend bij een hogere capaciteit betalen. Ze moeten 
betalen alsof productie en consumptie niet lokaal wordt afgestemd en alsof 
ze de openbare netwerken in de piekuren zwaar belasten. Transportta
rieven die afhankelijk zijn van plaats, tijd en afstand vormen een betere 
afspiegeling van de kosten die worden veroorzaakt voor het transportsys
teem.52

Door een transporttarief op te leggen dat alleen afhankelijk is van de 
capaciteit van de aansluiting, ondervinden consumenten geen prikkel om 
rekening te houden met capaciteitsbeperkingen op het netwerk. Het 
leveren van flexibiliteit ten behoeve van het netwerk wordt niet beloond. 
Dit is een toetredingsbelemmering voor consumenten. Het belemmert 
bovendien de overgang naar een duurzame energievoorziening, bijvoor
beeld door te investeren in milieuvriendelijke warmtepompen. 

51  Formeel mogen consumenten niet aan elkaar leveren, zie hiervoor de bijdrage van S. Pront-van 
Bommel, ‘De elektriciteitsconsument centraal?’, in deze bundel, paragraaf 4.2.

52  Zie ook SEO rapport , Hoge stroomprijzen voor Nederlandse industriële grootverbruikers, 2006, 
<http://www.seo.nl/nl/publicaties/rapporten/2006/882.html>, geraadpleegd op 20 december 
2010.
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6.3 Cascadetarief
Het capaciteitstarief bepaalt het criterium voor toerekening van de 

transportafhankelijke transporttarieven. Het systeem, waarmee de hoogte 
van dit tarief wordt bepaald, wordt ook wel het cascadetarief genoemd. 
Dit werkt als volgt: voor de berekening van de tarieven worden verbruikers 
ingedeeld in groepen, al naar gelang het netwerk waarmee zij verbonden 
zijn (hoogspanning, middenspanning, enzovoorts). Vervolgens worden per 
netwerk de totale kosten berekend (dus hoogspanning, middenspanning 
en laagspanning). Verbruikers van netwerken aan een lager spanningsni
veau betalen de kosten van het netwerk van het eigen spanningsniveau, en 
bovendien de aan dat netwerk toegerekende (proportionele) kosten van 
de netwerken van hogere spanningsniveaus. Een gebruiker van het 
hoogspanningsnet betaalt alleen mee aan de kosten voor het gebruik van 
dat net, terwijl een gebruiker van het distributienetwerk betaalt voor de 
kosten van het eigen distributienetwerk en de (proportionele) kosten van 
de netwerken van hogere spanningsniveaus. Uitgangspunt van het casca
detarief is dat alleen verbruikers van elektriciteit moeten betalen. Produ
centen aan het hoogspanningsnetwerk zijn vrijgesteld van het betalen van 
deze transportkosten.

Dit systeem van toerekening is verklaarbaar vanuit het verleden. In die 
tijd vond vrijwel alle productie plaats aan het hoogspanningsnet, en deze 
werd getransporteerd naar de verbruikers aan het distributienet. Uiteinde
lijk moesten de verbruikers toch betalen voor al die kosten, zo was de 
redenering.53 De situatie is veranderd. Het is niet langer zo dat alle elektri
citeit via een cascade tot de consumenten komt. Consumenten produceren 
zelf. Het gehele elektriciteitsnet wordt een tweeweg(en)systeem, waaraan 
producenten en verbruikers gekoppeld zijn, die allen op hun netwerk 
kunnen invoeden of daarvan af kunnen nemen. Deze partijen kunnen 
allemaal rekening houden met de capaciteit op het netwerk en flexibiliteit 
leveren. Een goede afstemming verlaagt de totale kosten van het transport 
omdat minder transportcapaciteit noodzakelijk is, de pieken worden 

53  Zie R.T.F. Aalbers, D.L.F. Bressers, E. Dijkgraaf, P.J. Hogendoorn, S.C. de Klerk, 1999, Tariefsysteem 
met verkeerde prikkels, ESB 1999, p.232-234. Zij berekenden destijds dat de transportkosten, 
als kleinverbruikers elektriciteit afnemen van het distributienetwerk,  2,3 cent bedragen, terwijl 
ze voor dezelfde hoeveelheid  6,1 cent betalen als ze het afnemen van het hoogspanningsnet. 
Doordat het tariefsysteem er geen rekening mee houdt, betalen kleinverbruikers altijd 5,6 cent.  
Zie ook: A. Huygen, Regulering bij concurrentie, de Nederlandse Elektriciteitssector, DSWO-press 
1999, p. 112.
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afgevlakt, er minder congestie is en er ook minder transportverliezen zijn. 
Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de lokale initiatieven waarbij consumenten 
productie en verbruik lokaal op elkaar afstemmen. De partijen in een lokaal 
initiatief maken relatief weinig gebruik van het distributienetwerk en 
vrijwel nooit van de netwerken van een hoger spanningsniveau. De 
voordelen daarvan worden nu niet doorgegeven aan deze consumenten, 
als ze verbonden zijn aan het openbare netwerk. Dat vormt een toetre
dingsbelemmering.

Producenten aan de extra hoogspannings en de hoogspanningsnetten  
(EHS en HS) behoeven geen transportafhankelijke tarieven te betalen. Het 
Landelijk Uniforme Producenten transporttarief (LUP) is voor hen op nul 
gesteld.54 Dit betekent dat de kosten van deze netwerken volledig worden 
toegerekend aan de verbruikers. Hierdoor worden producenten aan 
genoemde netwerken in een voordeliger positie gebracht dan producenten 
aan het distributienetwerk, die wel deze transportkosten betalen.55 Deze 
benadeling is bijvoorbeeld zichtbaar bij de uitbreiding van de transport
netten ten behoeve van nieuwe kolencentrales, die onder meer ook 
gebouwd worden voor de export. De exploitanten van deze centrales 
hoeven niet mee te betalen aan de bijbehorende kosten van de uitbreiding 
en de instandhouding van de netwerken. Deze kosten komen uiteindelijk 
terecht bij de verbruikers in Nederland, waaronder de prosumenten aan 
het distributienetwerk.

6.4 Conclusie
Een vrije toegang van consumenten tot de markt, vereist dat zij betalen 

voor de transportkosten die zij daadwerkelijk veroorzaken. De verdeling 
van de kosten van het transport over de marktpartijen voldoet niet aan dat 
beginsel. Door het capaciteitstarief kunnen consumenten niet beloond 
worden als zij flexibiliteit leveren, waardoor de kosten van het netwerk 
omlaag gaan. De baten van de geleverde flexibiliteit vallen volledig neer 

54  Zie NMa, noot 44, art. 3.4,1a waarin het transportafhankelijke tarief voor producenten aan het 
net van EHS-niveau en HS-niveau op nul wordt gesteld. Aan de verbruikers wordt 100 procent 
van de transportafhankelijke kosten van deze netten toegerekend.  

55  Dat producenten aan het hoofdtransportnet hetzelfde voor het transport zouden moeten beta-
len als kleine producenten, wordt ook in de literatuur benadrukt. Zie R. Cossent, T. Gomez, P. 
Frias, Towards a future with large penetration of distribution generation: Is the current regulation 
of electricity distribution ready? Regulatory recommendations under an European perspective, 
Energy Policy Volume 37, Issue 3, March 2009, pp. 1145-1155. 
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bij andere partijen dan de consumenten. Daarnaast betalen consumenten 
voor het gebruik van alle netwerken, ook als ze alleen maar gebruik maken 
van het distributiesysteem. Dit is nadelig voor de ontwikkeling van lokale 
initiatieven, waarbij productie dicht bij de consumptie plaatsvindt en 
waarbij het distributiesysteem en andere netwerken nauwelijks worden 
gebruikt. Een transporttarief dat samenhangt met tijd en plaats reflecteert 
de kosten beter.

Omdat centrale producenten in het geheel geen transportafhankelijke 
kosten behoeven te betalen en lokale producenten wel, wordt deze laatste 
groep in een nadelige positie gebracht. 

7. Vrijheid van handelen op de markt

Actieve participatie van consumenten betekent dat zij elektriciteit 
kunnen leveren aan wie zij wensen tegen de prijzen die zij daarbij overeen
komen. Op dit moment is dat niet mogelijk. Consumenten zijn beschermd. 
Onderdeel van deze bescherming is dat alleen leveranciers aan hen elektri
citeit mogen leveren. Deze leveranciers moeten voldoen aan allerlei eisen, 
zoals de eis van een leveringsvergunning.56

Deze bescherming vormt ook een belemmering om tot de markt toe te 
treden. Consumenten kunnen niet aan elkaar leveren, tenzij zij zich verenigen 
en voldoen aan de eisen om een officiële leverancier te zijn, wat zeer 
omslachtig is. Als ze dat niet doen, zijn ze gedwongen om hun elektriciteit, 
als ze deze produceren, te leveren aan een officiële leverancier of aan groot
verbruikers. Onderhandelingen tussen een individuele consument en een 
leverancier zijn lastig vanwege de verschillen in omvang. Consumenten 
ontvangen daarom meestal een standaardbedrag van de leverancier.

Het ontbreken van de mogelijkheid om elektriciteit aan elkaar te 
leveren, is een belemmering voor het ontstaan van lokale, duurzame initia
tieven, waarbij verschillende consumenten gezamenlijk de energievoorzie
ning optimaliseren. Een marktplaats of prikbord, waarbij consumenten 
onderling elektriciteit verhandelen, is op dit moment ook niet mogelijk. 
Elektriciteit die consumenten produceren, kunnen ze salderen met de 

56  Zie verder S. Pront-van Bommel in haar bijdrage deze bundel, ‘De elektriciteitsconsument  
centraal?’, paragraaf 4.2.
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afgenomen elektriciteit. Het overschot kunnen ze verkopen aan hun 
leverancier. Het systeem is er, op dit moment, niet op ingesteld dat zij deze 
verkopen aan derden, zoals de groothandelsmarkt, de APX of op de markt 
van systeemdiensten. 

Als consumenten de bevoegdheid krijgen om elektriciteit te leveren aan 
andere consumenten, kan dat ook een impuls opleveren voor dynamische 
prijsschema’s. Consumenten kunnen dan onderling contracten afsluiten 
met variabele prijzen

8. Conclusie

Technisch hebben consumenten de mogelijkheid om volwaardig te 
participeren op de elektriciteitsmarkt. Net zoals grote producenten en 
verbruikers kunnen zij hun productie en verbruik aanpassen op de vraag, 
het aanbod of de beschikbare transportcapaciteit. Zo kunnen zij flexibiliteit 
leveren. Deze flexibiliteit wordt in de toekomst steeds belangrijker omdat 
er meer elektriciteit afkomstig is van intermitterende duurzame bronnen, 
die getransporteerd en geconsumeerd moet worden op het moment van 
productie.

Op dit moment maken consumenten weinig gebruik van de mogelijk
heden tot participatie. Allerlei redenen kunnen daarvoor worden aange
voerd, bijvoorbeeld technische problemen door het ontbreken van meters 
die per tijdsinterval van een kwartier of realtime meten. Een minimale 
voorwaarde voor participatie is in ieder geval dat consumenten een vrije 
toegang hebben tot de elektriciteitsmarkt, anders komt het niet van de 
grond, ook niet met de goede meters. Over de vrije toetreding gaat deze 
bijdrage aan de bundel. Geconcludeerd wordt dat er toetredingsbelemme
ringen zijn voor consumenten die actief willen participeren. De concur
rentie wordt hierdoor verstoord. De maatschappelijke voordelen van 
participatie kunnen zich hierdoor niet voordoen.

De belemmeringen zijn de volgende: allereerst worden consumenten 
beperkt in de kring van personen, waaraan zij elektriciteit kunnen leveren 
of bij wie zij elektriciteit kunnen kopen.  Zij kunnen bijvoorbeeld niet aan 
elkaar leveren. Daarnaast zijn er voor consumenten nauwelijks variabele 
prijsschema’s voor de levering en de teruglevering. De tarieven die worden 
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aangeboden, zijn vast gedurende lange periodes. Hierdoor kunnen consu
menten niet reageren op prijsverschillen in de markt. Flexibiliteit leveren 
door het tijdstip van verbruik of van productie aan te passen aan de omstan
digheden, heeft daarom geen zin. Consumenten kunnen niet profiteren 
van wijzigingen in de marktomstandigheden. Investeringen in apparatuur 
om het gebruik aan te passen aan het aanbod kunnen daarom niet terug
verdiend worden. Terwijl flexibiliteit nodig is voor de inpassing van steeds 
meer intermitterende energiebronnen, blijft de levering daarvan zonder 
beloning, in elk geval voor consumenten. Het brengt hen bovendien in een 
nadelige positie ten opzichte van grotere producenten en grootverbrui
kers, die wel tegen betaling flexibiliteit kunnen leveren.

De tarieven voor toegang tot de transportnetten van elektriciteit zijn 
voor actieve consumenten relatief hoog. Deze vormen geen afspiegeling 
van de kosten die door hun transporten worden veroorzaakt. Het tarief is 
een vast bedrag per jaar, onafhankelijk van omvang of het tijdstip van het 
verbruik of van de getransporteerde afstand. Consumenten die nauwelijks 
gebruik maken van de netwerken betalen even veel als anderen die het 
netwerk intensief gebruiken. Bij een actief beheer van distributiesystemen 
kunnen, met medewerking van consumenten, besparingen gerealiseerd 
worden voor het gehele netwerk. Als een passende vergoeding voor de 
participatie van consumenten ontbreekt, zullen zij daar niet in investeren. 
Bovendien brengt het consumenten in een nadelige positie ten opzichte 
van grote producenten en grote verbruikers, die wel tegen betaling kunnen 
meewerken aan een efficiënt beheer van netwerken, bijvoorbeeld door het 
tegen betaling leveren van systeemdiensten. 

Ook het cascadestelsel voor de toerekening van transportkosten aan de 
gebruikers is nadelig voor consumenten die verbonden zijn aan het distri
butienetwerk. Zij moeten betalen voor de kosten van de netwerken van 
alle spanningsniveaus, terwijl gebruikers en producenten die verbonden 
zijn aan hogere spanningsniveaus minder hoeven bij te dragen. Lokale 
productie wordt bovendien in een nadelige positie gebracht ten opzichte 
van grootschalige productie aan het hoogspanningsnet, omdat deze laatste 
groep in het geheel niet hoeft mee te betalen aan de transportafhankelijke 
kosten, de kosten van de aanleg en het beheer van de netwerken.
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Dit alles belemmert ook het ontstaan van lokale, duurzame initiatieven 
voor de energievoorziening, waarbij geoptimaliseerd wordt met betrek
king tot gas, warmte en elektriciteit. De deelnemers aan lokale initiatieven 
maken maar weinig gebruik van het transportnetwerk, maar zij betalen 
tarieven alsof zij het intensief gebruiken. Bovendien is het bij lokale initia
tieven lastig als het openbare netwerk toegesneden moet worden op indivi
duele behoeften.

Volwaardige participatie van consumenten is technisch pas kort mogelijk. 
Het is een ingrijpende verandering voor de voorziening. Vanuit de historie 
is het begrijpelijk dat de voorziening nog niet is aangepast aan deze parti
cipatie. Voor een goede werking van de markt, is het belangrijk dat op 
korte termijn de institutionele belemmeringen worden weggenomen, 
zodat de technische mogelijkheden, die zich nu snel ontwikkelen, kunnen 
worden benut.
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1. Vernieuwbare energie: natuurlijke hulpbronnen

Hoewel de economie een belangrijke rol speelt in de energiewereld, 
leidt een dominant economisch perspectief bij de analyse van het energie
vraagstuk tot weinig realistische beelden. Dat geldt ook voor de vragen 
waarover het in deze inleiding zal gaan, namelijk hoe de inzet van vernieuw
bare energiebronnen in de elektriciteitsvoorziening verbeterd kan worden 
en welke rol de gebruikers van energie daarin kunnen spelen. Vernieuw
bare energie zal uiteindelijk in een belangrijk deel van onze energievraag 
moeten gaan voorzien, als we van zogenaamde low carbon economy scena
rio’s uitgaan (Jacobsson en Lauber, 2006). Dat wil zeggen van een energie
voorziening die zoveel mogelijk is losgekoppeld van de koolstofcyclus en in 
ieder geval per saldo geen nieuwe koolstofhoudende broeikasgassen in de 
atmosfeer brengt.  

Wanneer we ervan uitgaan dat we het aandeel vernieuwbaar in de 
energievoorziening sterk zouden moeten vergroten ten koste van fossiele 
brandstoffen, moeten we ons bezighouden met onderzoeksvragen als: 
‘Wat is de rol van consumenten daarin?’, ‘Hoe nemen consumenten beslis
singen ten aanzien van het gebruik van duurzame energie?’, ‘Op welke 
wijze kunnen consumenten bijdragen aan de inzet van duurzame energie 
in de energievoorziening?’ En, als consumenten ook in de opwekking een 
rol gaan spelen, zijn ze dan ook eigenaar en beheerder van de opwekkings
eenheden en de daarin opgewekte energie, of mogen ze alleen de ruimte 
ter beschikking stellen voor energiebedrijven die de eenheden beheren?

Een strikt economische benadering levert hier een zeer beperkte visie 
op. Het lijken op het eerste gezicht vragen over economisch gedrag van 
consumenten. Alleen al het gebruik van de term ‘consument’ suggereert 
dat we het hebben over mensen die in de energievoorziening alleen een rol 
als afnemer vervullen. Juist met betrekking tot inzet van vernieuwbare 
bronnen is dat aan het veranderen en in deze inleiding zal worden betoogd 
dat de rol van die consument als louter afnemer in de nabije toekomst sterk 
zal moeten veranderen om de inzet van vernieuwbare energie verder te 
kunnen vergroten. Er zal een benadering worden gekozen, waarbij de 
aandacht in de eerste plaats zal uitgaan naar de vraag hoe natuurlijke 
hulpbronnen geëxploiteerd kunnen worden op een zodanige wijze, dat ze 
optimaal worden benut en tegelijk op termijn in stand worden gehouden. 
Daarbij zal blijken dat het zinnig is om vooral te kijken naar de rol die 
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gebruikers van die hulpbronnen zelf vervullen bij het beheren van de 
hulpbronnen.

In december 2009 werd aan de Amerikaanse politicoloog Elinor Ostrom, 
tot grote verbazing en hier en daar ook tot woede van sommige economen 
– veel economen hadden nog nooit van haar gehoord – de Nobelprijs voor 
de economie uitgereikt. Ostrom heeft belangrijk onderzoek gedaan naar 
het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en vooral naar de manier waarop 
aanspraken op die hulpbronnen maatschappelijk kunnen worden geregu
leerd (Ostrom, 2010). Hoe kunnen het beheer én het gebruik van natuur
lijke hulpbronnen zo worden georganiseerd dat er sprake is van duurzaam 
gebruik? In een overzichtsartikel over dit onderwerp constateert Ostrom 
dat in de beleidswereld de antwoorden op deze vraag voornamelijk worden 
gezocht met benaderingen die sterk steunen op klassiek economische 
benaderingen die uitgaan van transparante situaties met volledige infor
matie voor alle deelnemers. Volgens haar zijn de uitgangspunten van deze 
benaderingen extreme assumptions die voor complexe besluitvorming in 
situaties van zeer beperkte informatie en grote onzekerheid over 
zogenaamde Common Pool Resources (CPR’s) volstrekt irreëel zijn (Ostrom, 
2010, p. 18).

De hedendaagse beleidsanalyse over bestuur van natuurlijke 
hulpbronnen, is veelal gebaseerd op drie aannames (Ostrom, 1999). De 
eerste aanname is dat de gebruikers van hulpbronnen normfree maximi
zers of immediate gains zijn. Ofwel: mensen handelen slechts hun eigen 
korte termijn belang najagend, dus als typische homo economicus. De 
tweede aanname is dat het relatief eenvoudig is om regels op te stellen om 
de prikkels te veranderen die het gebruik dat deelnemers in een common 
pool van natuurlijke hulpbronnen maken, in de gewenste richting bij te 
sturen. En ten derde gaan beleidsanalyses er vaak van uit dat de organisatie 
van een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen een centrale 
aanpak en centrale sturing vereist. Deze aannames hangen sterk samen 
met de dominantie van het gebruik van neoklassieke economische leerstel
lingen in beleidsanalyses. Echter, in haar overzicht van het wereldwijde 
empirische onderzoek naar hoe gemeenschappen het duurzame gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen hebben georganiseerd, concludeert Ostrom 
dat de werkelijkheid laat zien dat alle drie de aannames een slechte basis 
voor beleidsanalyse vormen. Zij poneert drie stellingen die elk een ontken
ning van de genoemde aannames zijn (Ostrom, 1999, p. 496). 
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1.  Mensen handelen bij de benutting en het gebruik van hun hulpbronnen 
niet voornamelijk zelfzuchtig, slechts hun eigen korte termijn 
maximale nut nastrevend.

2.  Beheerssystemen gericht op duurzaam gebruik zijn zelden eenvoudig 
in elkaar te zetten. 

3.  Centrale sturing is, in dergelijke systemen, in het algemeen inefficiënt 
en bovenal meestal buitengewoon contraproductief.

De vraag is natuurlijk hoe het dan wel moet. Het eerste antwoord 
daarop is altijd dat er eerst een goede analyse moet worden gemaakt van 
het sociaalfysische systeem waarin de hulpbron ontstaat, wordt gebruikt 
en beheerd (Dietz et al., 2003). Dergelijke systemen hebben zowel aan de 
natuurlijke als aan de maatschappelijke kant kenmerken die een enorme 
variatie kunnen vertonen. Veel natuurlijke hulpbronnen zijn vernieuwbaar 
en ze worden geregenereerd in natuurlijke systemen. Dit zijn veelal ecosys
temen, die voor het in stand houden van de hulpbron op termijn dus niet 
aangetast mogen worden. Een voorbeeld: voor de productie van biobrand
stof wordt gebruik gemaakt van ecosystemen die de kwaliteit van de 
bodem, die nodig is voor de verbouw van de energiegewassen, in stand 
houden. Bij de verbouwing van veel biobrandstoffen is de dreiging van 
bodemdegradatie een factor die deze, in principe vernieuwbare energie
bron, tot een problematische maakt als het om duurzaamheid gaat (Reijn
ders, 2008). 

Ecosystemen zijn er in allerlei soorten en maten, maar er zijn ook nog 
andere natuurlijke systemen die vernieuwbare hulpbronnen leveren. Bij zon 
en wind gaat het om natuurlijke systemen die niet primair op biologische 
processen zijn gebaseerd. Het zijn geen hulpbronnen die afhankelijk zijn van 
ecosysteemfuncties, maar de natuurlijke aanwezigheid van stromingbronnen 
zoals zon en wind en de toegang die in principe iedereen heeft tot de exploi
tatie van die bronnen, maakt deze vormen van vernieuwbare energie tot 
echte common pool resources. De drie aannames die Ostrom als algemene 
leidraad voor CPR beheer verwerpt, zijn daarom ook voor een goede 
maatschappelijke aanwending en een optimale benutting van deze natuur
lijke hulpbronnen waarschijnlijk geen goede uitgangspunten.

De beantwoording van de vraag hoe het beheer van CPR’s aangepakt 
moet worden is onder andere zo complex, omdat de systemen zo’n enorme 
variëteit vertonen, zowel wat betreft hun natuurwetenschappelijke kant 
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als wat betreft de maatschappelijke. Hoe ziet het sociaalfysische systeem 
eruit waarin de vernieuwbare energiebronnen optimaal en duurzaam 
worden benut? Het antwoord daarop is niet eenvoudig te geven, omdat 
een dergelijk systeem nog niet bestaat. Er bestaat echter wel een groeiend 
inzicht in hoe de maatschappelijke ontwikkeling van vernieuwbare energie
bronnen tot stand komt en welke factoren daarin belemmerend werken en 
op sommige punten ook welke factoren gunstig zijn. Internationale verge
lijking laat zien dat de realisatie van duurzame energie het beste tot stand 
komt in een systeem dat nieuwe spelers optimale kansen biedt en waarin 
burgers en nieuwe ondernemingen kunnen investeren in duurzame opwek
king. Om dat te illustreren kijken we daarom eerst naar factoren die bepalen 
in welke mate de maatschappij erin slaagt om windenergie als energiebron 
in te zetten.

2. Windenergie

De toepassing van windenergie voor elektriciteitsopwekking is een vorm 
van technische en maatschappelijke innovatie. De integratie in de 
maatschappij van nieuwe technologie, zoals stroomopwekking met behulp 
van windturbines, is geen zaak van eenvoudige toepassing van een nieuwe 
techniek, want per definitie is innovatie de succesvolle toepassing van 
nieuwe ideeën (Bijker en Law, 1998). Deze ideeën worden omgezet van 
producten, processen, en organisatievormen die met elkaar gecombineerd 
moeten worden om toepasbaar te zijn. Er is een serie van factoren in de 
sociale omgeving die de mogelijke toepassing mede bepaalt: sociale, econo
mische, culturele, kennis en technologische factoren. Voor windenergie 
zijn dat bijvoorbeeld de integratie van de nieuwe en afwijkende vorm van 
energieopwekking in het bestaande systeem van energievoorziening en 
energieverbruik, maar ook het verschijnen van grote aantallen moderne 
windturbines in het landschap en de opname van dergelijke systemen in de 
lokale en regionale gemeenschap en de lokale en regionale economie. 
Naast de technologische problemen kent de toepassing van windenergie 
daarom een paar sterke maatschappelijke componenten. Er zijn natuurlijk 
voor de hand liggende wetenschappelijke en technische vragen die beant
woord moeten worden, maar de geschiedenis laat zien dat goed ontwik
kelende wetenschappelijke kennis en techniek niet toereikend zijn om de 
toepassing van technologie te bevorderen. De literatuur over de factoren 
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die bepalen of en hoe het windenergie als innovatie maatschappelijk 
vergaat, gaat uit van het begrip ‘SociaalTechnisch Systeem’ (Jacobsson en 
Johnson, 2000).

Een sociaaltechnisch systeem is een systeem met zowel nieuwe weten
schappelijke en technische, als sociaaleconomische en organisationele 
componenten, die alle nieuwe ideeën en begrippen leveren aan het 
ontwerp van een dergelijk nieuw systeem (Geels, 2004). Deze benadering 
van een innovatie als sociaaltechnisch systeem sluit goed aan bij de common 
pool resources benadering van nieuwe systemen van energievoorziening 
die vernieuwbare energiebronnen zoveel mogelijk benutten. De stelling 
van Ostrom (1999) dat centrale sturing en gedragsbeïnvloeding en de inzet 
van eenvoudige beleidsinstrumenten met uniforme, op de markt gerichte 
prikkels, veelal niet bijdragen aan een goed beheer van hulpbronnen, 
wordt bevestigd in veel innovatieonderzoek en het onderzoek naar de 
maatschappelijke acceptatie van windenergie.

In een vergelijkend onderzoek in zes landen (Toke et al., 2008) is het 
windaanbod – de natuurlijke hulpbron – vergeleken met de hoeveelheid uit 
wind opgewekte elektriciteit (figuur 1). Waar de natuur de mogelijkheid 
biedt om wind te oogsten is goed bekend en inmiddels zijn er goede en 
betrouwbare windturbines, voor alle landen binnen de EU, op gelijk niveau 
beschikbaar. Met een goed nationaal beleid en heldere economische stimu
lering zou het toch mogelijk moeten zijn om die hulpbron in landen, waar 
die aanwezig is, optimaal te benutten. Dat gebeurt echter niet. Het blijkt dat 
het gebruik van de wind die de zes landen maken, vooralsnog niets te maken 
heeft met de fysieke omstandigheden; dat wil zeggen met de hoeveelheid 
beschikbare wind. Deze uitkomst wordt bevestigd door onderzoek in de 
Verenigde Staten, waarin de prestaties van staten zijn vergeleken (Bohn en 
Lant, 2009) en ook daar blijkt dat de hoeveelheid windvermogen die is gerea
liseerd, feitelijk geen relatie vertoont met de natuurlijke aanwezigheid van 
de bron. In de diverse landen blijkt die realisatie vooral afhankelijk te zijn 
van institutionele factoren. Met andere woorden, van de organisatie van de 
maatschappelijke kant van het sociotechnische systeem. Die instituties, de 
maatschappelijke regels en bestaande gedragspatronen, zijn bijvoorbeeld te 
vinden in de organisatie en het denken binnen de energiewereld, in het 
economisch beleid, in het milieubeleid, in sociaalculturele achtergronden, 
en in de ruimtelijke ordening. 
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Onder de Europese landen die in figuur 1 zijn vergeleken, doen vooral 
de landen die de bouw van windparken proberen te sturen met centrale 
planning en uniforme marktwerking (stelling 2 en 3 van Ostrom) het slecht. 
Sommige landen hebben die institutionele factoren redelijk succesvol 
weten bij te stellen. In Duitsland en Denemarken vindt de besluitvorming 
over bouw en investeren vooral op lokaal niveau plaats en in Spanje is dat 
vooral regionaal. In Nederland, Engeland en Schotland bestaat echter een 
sterke inhoudelijke inmenging vanuit het nationale bestuursniveau met 
hoe en waar de toepassing plaats moet vinden. In deze landen is het in 
vergelijking met Duitsland en Denemarken matig tot slecht gesteld met de 
ontwikkeling van windenergie. Dit is een zeer globale, grove conclusie, 
getrokken op basis van landenvergelijking (Toke et al., 2008). Om te 
begrijpen hoe het verschijnsel tot stand komt  dat het vermogen van 

Figuur 1: Elektriciteit opgewekt met wind in 2006 in Denemarken, 
Spanje, Duitsland, Schotland, Nederland en Engeland/Wales, vergeleken 
met een ruwe indicator voor de aanwezigheid van de hulpbron wind 
(gebied met gemiddelde windsnelheid > 5,5 m/s; in de figuur is zicht-
baar dat in Duitsland ook windenergie wordt ‘geoogst’ in gebieden met 
gemiddeld lagere windsnelheid) (Toke et al., 2008, p. 1129). 
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landen om landen om windenergie te ontwikkelen zo verschillend is  
moeten we naar het niveau kijken waar de werkelijke beslissingen over 
maatschappelijke implementatie worden genomen en door welke condities 
die beïnvloed worden. Dan komen we terecht bij het begrip ‘institutie’, dat 
ook centraal staat in de theorie over common pool resource management 
benadering.

3.  Instituties

Uitkomsten van een groeiende stroom van onderzoeken ten aanzien 
van duurzame energie, laten zien dat onder beleidsmakers, ontwikkelaars 
van energieprojecten en energiebedrijven een enorm onbegrip bestaat 
over wat maatschappelijke acceptatie van een innovatie, zoals windenergie, 
precies betekent. Ze begrijpen de essentie niet van de betrokkenheid van 
de lokale gemeenschap bij de implementatie van die natuurlijke 
hulpbronnen en duurzame energievoorziening. Deze betrokkenheid is 
groot, omdat de duurzame energievoorziening vaak kleinschalig is en dicht 
bij de burger staat, zowel letterlijk (qua afstand) als figuurlijk (de opwek
king vindt binnen lokale gemeenschappen plaats; Walker et al., 2010). 
Duurzame energie opwekking is meestal niet grootschalig en op afstand, 
zoals de huidige conventionele energievoorziening. Hoewel gangbare 
windturbines inmiddels vaak 2 tot 3 MW groot zijn, is dat nog altijd relatief 
klein. Alleen de kunstgreep om ze in aantallen van meer dan 100 MW bij 
elkaar te willen zetten maakt het grootschaliger, maar dat is kunstmatig en 
voor de maatschappelijke benutting van de hulpbron irrelevant. Sterker 
nog, de drang om het grootschalig te maken komt vooral voort uit 
bestaande institutionele verhoudingen en voor een optimale benutting is 
het juist zinvol om die instituties ter discussie te stellen.

Zoals gezegd is innovatie succesvolle toepassing van nieuwe ideeën. Eén 
van de bestaande en zeer hardnekkige ideeën in de energiesector en het 
nationale beleid in bijvoorbeeld Engeland en Nederland, is dat doorgaans 
wordt aangenomen dat de problemen om werkelijke windenergieprojecten 
te realiseren vooral op lokaal niveau liggen, omdat daar de maatschappe
lijke weerstand zou zitten (Wolsink en Breukers, 2010). Een veel wezen
lijker probleem is echter het institutionele onvermogen op nationaal niveau 
dat in veel gevallen het in principe grote maatschappelijke potentieel 
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grotendeels onbenut laat en zo de inzet van vernieuwbare bronnen belem
mert. Instituties zijn denk en gedragspatronen die in de maatschappij 
bestaan, die vorm krijgen door the rules of the game (North, 1991, p.3). Die 
spelregels zijn de achterliggende maatschappelijke normen en regels in de 
vorm van wetten, van onderlinge afspraken, maar ook vaak van 
ongeschreven informele regels. Instituties zijn echter niet synoniem met 
uniforme, centraal afgekondigde regels. Ostrom zegt hierover dat centra
listisch denken vaak institutioneel is, waarschijnlijk omdat veel organisatie
vormen die wij kennen centralistisch en hiërarchisch zijn opgezet, met als 
gevolg dat: 

“Many scholars consider the very concept of organization to be closely 
tied to the presence of a central director who has designed a system to 
operate in a particular way. Consequently, the mechanisms used by 
organized systems that are not centrally directed are not well understood 
in many cases.” (Ostrom, 1999, p. 520).

Een schoolvoorbeeld van centralistische organisatie en daaraan 
verbonden centralistisch denken is de elektriciteitsvoorziening. Wij moeten 
duurzame energiebronnen, die wezenlijk anders zijn dan de conventionele, 
toepassen in een bestaand systeem van energieopwekking en distributie 
dat vol zit met starre organisatievormen, gebruiken en denkwijzen. Een 
voorbeeld van zo’n vast denkpatroon is dat de instituties zo sterk zijn dat 
ieder kind al leert dat stroom uit een ‘centrale’ komt. Dit centrale systeem 
van opwekken en distributie is feitelijk al jaren sterk op zijn retour, maar de 
bestaande organisaties en instituties in de sector zijn er nog voor een groot 
deel op gebaseerd. Een overgang naar een energievoorziening met gebruik 
van veel vernieuwbare bronnen betekent een heel andere vorm van 
energieopwekking. Die past niet zomaar binnen het bestaande systeem 
van organisaties, daarbij aangepaste regelgeving en bestaande denk en 
handelingspatronen. Het nieuwe sociaaltechnische systeem moet heel 
andere vormen van energieopwekking toepassen dan de oude, die vooral 
grootschalig en centraal zijn. Dat vereist grote aanpassingen, niet alleen 
technisch, want het gaat om een nieuw sociaaltechnisch systeem. Dit 
vereist grote veranderingen in bestaande instituties: nieuwe denkwijzen, 
nieuwe handelingspatronen en nieuwe regels die dat mogelijk maken en 
ondersteunen. Deze nieuwe instituties moeten oude vervangen, maar het 
veranderen van instituties is meestal buitengewoon moeilijk.
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4. Duurzame energie: dicht bij de burger

Duurzame energie is nog steeds relatief duur. Als de bij conventionele 
opwekking optredende milieukosten op de een of andere manier in rekening 
worden gebracht en de kooldioxide ontlasting elders in de energievoorzie
ning wordt meegerekend (hetgeen in beleid en in de markt overigens nog 
altijd maar in beperkte mate gebeurd) is windenergie inmiddels in veel 
gevallen concurrerend (Ostergaard, 2009). Echter, hoewel de zonnepanelen 
voor directe conversie van zonnestraling in elektriciteit (PV: Photovoltaïsche 
opwekking) snel goedkoper worden, is PV nog lang niet concurrerend. Om 
die reden moet er op een of andere manier nog extra financiering bij. Een 
standaard reactie daarop vanuit het beleid is dat er dan dus subsidie moet 
worden verstrekt, maar in de meeste klassiek economische visies is subsidie
verstrekking niet populair. Het wordt meestal als een verstoring van de markt 
gezien en als notoir inefficiënt, omdat de overheid niet in staat is om de 
juiste prijs te bepalen (Baumol en Oates, 1988). Dat is wel een zinnig 
argument, maar tegelijk ook een heel beperkte, institutioneel bepaalde 
manier van kijken. De focus op de vrije marktprijs en op kosteneffectiviteit is 
in feite irrelevant als er (nog) geen vrije markt bestaat en als de vernieuw
bare bronnen moeten concurreren met andere vormen van opwekking, die 
door het beleid weliswaar als minder wenselijk worden gezien, maar waarvan 
de maatschappelijke meerkosten niet in rekening worden gebracht. 

Een veel minder bekend, maar minstens even belangrijk, denkpatroon 
rond de economische stimulering van vernieuwbare energie is dat de sterkte 
van de prikkel die uitgaat van de hoogte van de subsidie het belangrijkste 
element is. De simpele sterkte van de prikkel (‘incentive’) speelt wel een rol, 
maar het is maar een klein deel van het verhaal. Deze manier van denken 
past bij de tweede aanname over de beïnvloeding van gedrag van actoren 
in CPR die Ostrom van tafel veegt (betreffende de relatieve eenvoud om 
regels op te stellen om prikkels te veranderen). Alleen al het idee dat finan
ciële stimuleringsmaatregelen alleen de vorm van subsidies kunnen 
aannemen, of dat alle manieren van financiële ondersteuning als subsidies 
moeten worden gekenmerkt, vormt een bestaand denkpatroon dat bij de 
implementatie van duurzame energie een belemmering oplevert.

Duurzame energie kan financieel op verschillende wijzen worden gesti
muleerd, maar de effecten van die methoden zijn zeer verschillend. In 
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Duitsland en Engeland wordt globaal ongeveer evenveel uitgegeven aan 
stimulering van windenergie. In Engeland wordt dit gedaan in de vorm van 
Renewable Portfolio Standards (RPS), een regeringssubsidie in combinatie 
met een cap and trade systeem. Binnen dit systeem worden Renewable 
Obligation Certificates (ROC’s) gegenereerd. Dit zijn verhandelbare certifi
caten die onder voorwaarden worden afgegeven voor aangewezen vormen 
van energieopwekking, zoals windenergie. Daarnaast worden, bij voorkeur 
voor grote windparken, door de centrale overheid tenders uitgeschreven 
waarop energiemaatschappijen in concurrentie kunnen inschrijven. De sterk 
ideologisch bepaalde filosofie daarachter is dat dit marktwerking oplevert, 
maar niets is minder waar. Het systeem bevoordeelt zeer grote investeerders 
en feitelijk kunnen er op die markt maar een heel klein aantal grote energie
maatschappijen actief participeren (Toke en Lauber, 2007). Het gevolg is dat 
er vrijwel geen nieuwe partijen in windenergie kunnen investeren.

In Duitsland is gebleken dat de sterke groei juist gerealiseerd wordt 
door een grote variatie aan nieuwe partijen. In dit zeer succesvolle land 
bestaat feitelijk helemaal geen subsidiesysteem. De financiële stimulering 
loopt geheel buiten de overheid om. Er worden ook geen bedragen aan 
investeerders verstrekt die uiteindelijk door de belastingbetalers worden 
opgebracht. Daar gaat het door middel van een feedin tarief dat werkt via 
de energierekening. Voor door windenergie (en tegenwoordig ook PV) 
opgewekte elektriciteit wordt, door het energiebedrijf dat uiteindelijk aan 
de klant levert, een voor een langere periode vastgelegde prijs per geleverde 
eenheid betaald, bij levering aan het openbare net. De verdiensten voor de 
energieopwekker hebben dus niet direct met de hoogte van de investering 
te maken en die wordt ook op geen enkele manier gesubsidieerd. De 
verdiensten zijn afhankelijk van hoeveel en hoe efficiënt er energie wordt 
opgewekt en geleverd. De vernieuwbare energie wordt daar dus niet door 
de burger betaald, maar door de energieconsument. Natuurlijk zijn dat 
grotendeels dezelfde mensen, maar het systeem werkt geheel anders en de 
uitkomst is dan ook heel anders dan in Engeland. Met globaal dezelfde 
kosten heeft Duitsland daarmee heel veel windvermogen gerealiseerd, en 
bovendien ook nog tamelijk kosteneffectief (Krewitt en Nitsch, 2004). 
Engeland heeft met ongeveer evenveel geld zeer weinig tot stand gebracht 
en dat moet dus, ondanks de hooggehouden illusie dat de stimulering via 
marktwerking verloopt, aanzienlijk minder kosteneffectief zijn dan in 
Duitsland (Toke en Lauber, 2007).
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De enorme opkomst van windenergie in Duitsland sinds 1991  vooral in 
het nog relatief kleinschalige begin  bestond vooral uit grote hoeveelheden 
lokale projecten. Het Duitse systeem is vooral zo succesvol omdat het de 
bestaande grote behoefte onder burgers om te investeren in duurzame 
energie aanspreekt. Dat was ook de bedoeling, want dat had men afgekeken 
van het succes dat in Denemarken al in de jaren ‘80 werd geboekt. Het 
belangrijkste element in het systeem is niet zozeer de omvang van de prikkel, 
hoewel een hoger tarief natuurlijk wel iets meer stimuleert dan een lager. 
Twee andere factoren zijn veel essentiëler (Mitchell et al., 2006). Dat is ten 
eerste de toegang voor iedere duurzame energieproducent tot het net met 
het recht energie te leveren, waardoor het potentieel in de maatschappij van 
alle burgers, organisaties en innovatieve bedrijven wordt aangesproken. De 
tweede factor is dat het systeem stabiliteit creëert, omdat van tevoren voor 
investeerders in windenergie te verwachten opbrengst, veel beter is in te 
schatten. Dat maakt het risico voor de investeerders veel overzichtelijker. 
Waar in Engeland alleen enkele grote energiemaatschappijen met elkaar 
concurreren op door de overheid uitgeschreven tenders, kan in Duitsland 
iedereen zich organiseren en toegang krijgen tot de markt. Dat hebben de 
Duitse burgers dan ook in grote aantallen gedaan. Vrijwel geen één groep 
van burgers of van boeren heeft het kapitaal voor de investering in windtur
bines zo klaarliggen, maar de vrije toegang met verzekerde prijs heeft de 
onzekerheid rond de investering sterk gereduceerd en daardoor is het veel 
beter mogelijk om krediet van een bank te krijgen. Een niet te onderschatten 
factor is bovendien dat de Duitse overheid het systeem van de Erneuerbare 
Energien Gesetz en de Stromeinspeisungsgesetz heeft gehandhaafd vanaf 
1991, daarmee ook stabiliteit creërend. Deze betrouwbaarheid is ook een 
grote tegenstelling met veel andere landen, zoals Nederland, waar telkens 
de ondersteunende steun en subsidiesystemen werden afgeschaft en in het 
gunstigste geval vervangen door nieuwe die na een paar jaar ook weer 
werden afgeschaft (Agterbosch en Breukers, 2008).

Door de verplichte toelating van duurzaam opgewekte elektriciteit tot 
het net krijgt deze energie in feite prioriteit en is de totstandkoming van 
windvermogen ook niet langer afhankelijk van bestaande energiebedrijven 
(Lauber, 2004). Daarmee wordt de grote potentiële acceptatie onder 
groepen van allerlei aard in de maatschappij aangesproken en vindt echte 
innovatie plaats omdat er vele nieuwe actoren (cooperaties, Bürgerinitia
tieve, private bedrijven enzovoorts) zich aandienen om aan het systeem van 
energievoorziening te gaan deelnemen. Vooral nieuwe actoren, die rond 
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hun nieuwe activiteiten vaak ook nieuwe bedrijfjes oprichten, zijn een 
drijfveer achter innovatie, meer dan grote bestaande bedrijven (Johnstone 
et al., 2009) hebben dat aan de hand van patenten rond vernieuwbare 
energieinnovatie laten zien en ook in hun studie is Duitsland de succes
volle casus. Daar heeft de burger in allerlei rollen mogelijkheden gekregen 
om aan duurzame energieopwekking te gaan doen. Waar de burger in 
veel andere landen voornamelijk als de grootste barrière voor de totstand
koming van windparken wordt gezien (Wolsink, 2007; DevineWright, 2005) 
blijkt deze onder de juiste institutionele voorwaarden juist een drijvende 
kracht achter de opkomst van vernieuwbare energie. Toen de mogelijk
heden in Duitsland voor burgers werden geopend bleek het maatschappe
lijk potentieel in de vorm van de behoefte om te investeren in windenergie 
enorm. Niet onbelangrijk is ook, dat waar in landen als Nederland en 
Engeland veelvuldig geroepen wordt om centrale sturing door de overheid, 
onder andere als reactie op de vermeende barrière die door de burgers zou 
worden gevormd (Ellis et al., 2009), de Duitse Federale en landelijke 
overheid zich eigenlijk niet met de besluitvorming over de projecten zelf 
bemoeit (hoe, wat, waar enzovoorts). Dat wordt overgelaten aan het lokale 
bestuur en het maatschappelijke initiatief, hetgeen weer in overeenstem
ming is met de derde stelling van Ostrom over de onwenselijkheid van 
centrale sturing.

De andere kant van de zaak, die tevens de weerbarstigheid van 
bestaande instituties illustreert, is dat de zeer effectieve stimulering in 
Duitsland door de gevestigde energiebedrijven tot het uiterste wordt 
bestreden. Via een gang naar het hoogste Duitse gerechtshof en daarna 
naar de Europese rechter hebben ze geprobeerd het systeem te torpederen 
(PreussenElektra, zaak C379/98). Dat is niet gelukt, maar het geeft wel aan 
dat voor een effectieve innovatie bestaande institutionele kaders letterlijk 
doorbroken moeten worden. In Duitsland hebben de energiebedrijven dit 
verloren, maar nog steeds wordt er door de energiebedrijven op Europees 
niveau gelobbyd om de feedin systemen (naast Denemarken en Duitsland 
bijvoorbeeld ook in Spanje) via Europese regelgeving af te schaffen ten 
gunste van een in de hele EU geldend uniform RPS systeem (Jacobsson et 
al., 2009).
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5. Opwekking door gemeenschappen van consumenten

De vergelijking van de institutionele context in de diverse landen (Toke 
et al., 2008) laat zien dat de realisatie van duurzame energie het beste tot 
stand komt in een systeem waarin burgers en nieuwe ondernemingen 
kunnen investeren in duurzame opwekking. Consumenten, die in een 
andere maatschappelijke rol ook burgers zijn, blijken een belangrijke rol te 
spelen in de initiatieven om duurzaam opwekkingsvermogen te realiseren. 
De beslissingen over investeringen in vernieuwbare energie, als ook over de 
keuze van de locatie voor de installaties, vinden op het niveau van lokale 
gemeenschappen plaats. Cruciaal is daarom dat naast de mogelijkheid tot 

Figuur 2: Deelname vanuit (lokale) gemeenschappen in duurzame  
energie. Horizontaal: deelname in de uitkomst van het project.  
Verticaal: deelname in het proces van besluitvorming over het project 
(Walker en Devine-Wright, 2008, p. 498). 
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deelname aan de projecten de besluitvorming over het hoe, waar en 
waarom van de projecten ook lokaal is en dat burgers daarbij betrokken 
zijn. Dit vergroot de maatschappelijke acceptatie.

De Engelse geografen Walker en DevineWright (2008) hebben het 
belang voor acceptatie van betrokkenheid van lokale gemeenschappen in 
beide dimensies schematisch weergegeven (figuur 2). De grootste kans op 
het slagen van duurzame energieprojecten vinden we rechts boven, waar 
zowel de mogelijkheid voor lokale collectieve deelname in het project als 
de mogelijkheden voor participatie en beïnvloeding van de besluitvorming 
maximaal zijn. De initiatieven, de investeringen en de deelneming in grote 
windmolenparken en andere grote energieprojecten zijn vaak niet lokaal, 
zeker niet als ze door energiebedrijven worden opgezet. De gemeenschap 
heeft weinig invloed op dergelijke projecten, met als gevolg dat ze minder 
hoog scoren als het gaat om maatschappelijke acceptatie (in figuur 2 de 
‘utility wind farm’). De minister van Economische Zaken refereerde in haar 
toespraak (ter gelegenheid van de opening van het Centrum voor Energie
vraagstukken van 27 januari 2010) aan haar zogenaamde ‘NIMBYdossiers’. 
Dit zijn gevallen waarin ontwikkelaars van projecten tegen bezwaren 
aanlopen bij de realisatie van hun duurzame energieprojecten. Dat wordt 
dan weer ‘verklaard’ als het resultaat van een Not In My Backyard  (NIMBY) 
opstelling. Hiervan zou sprake zijn in het geval dat mensen zich verzetten 
tegen windturbines ‘in hun achtertuin’, terwijl ze het gebruik van 
windenergie op zichzelf wel steunen en dus ook de plaatsing van turbines 
in de ‘achtertuin’ van een ander. 

Het idee dat mensen zich verzetten tegen ontwikkelingen die hen raken, 
niet vanwege het feit dat ze zelf geen invloed hebben op wat er over hun 
omgeving wordt beslist, maar alleen omdat hun achtertuin betreft, is 
buitengewoon hardnekkig. Het is verbonden aan bestaande institutionele 
denkkaders; in feite is het gebruik van de ‘NIMBYtaal’ een manifestatie 
van bestaande denkpatronen en dus van instituties (Wolsink, 2007). Er 
wordt automatisch van uitgegaan dat energieprojecten gerealiseerd 
moeten worden door externe, niet vanuit de gemeenschap afkomstige 
initiatiefnemers en investeerders. Dit bestaande denkpatroon is echter in 
het geval van vernieuwbare energie buitengewoon contraproductief. Al 
het onderzoek, zowel nationaal als internationaal, waarin het bestaan van 
het fenomeen van het lokale verzet is onderzocht, laat zien dat deze veron
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derstelde achtertuinmotivatie eigenlijk op geen enkele manier een verkla
rende factor is voor de problemen van realisatie van windenergie 
(DevineWright, 2005; Wolsink, 1996, 2006). Het is een term die vooral 
verbonden is met het denkpatroon van conventionele energiebedrijven en 
centrale overheden en deze benadering van het probleem is dus institutio
neel verankerd. Het gebruik van deze terminologie en het institutionele 
denkpatroon dat erachter zit, leidt onder andere tot de overtuiging dat de 
realisatie van duurzame energieprojecten met centralistische maatregelen 
moet worden opgelegd. Dat is echter een ernstig misverstand, want net als 
bij de bevindingen van Ostrom ten aanzien van common pool resources 
blijkt ook uit het internationale onderzoek over duurzame energieontwik
keling, dat centralistische planning meestal een contraproductieve werking 
heeft (Cf. DevineWright, 2011).

Voor het vergroten van de kansen op geslaagde duurzame energiepro
jecten is het nodig het grote potentieel aan te spreken dat bestaat onder 
burgers om hieraan een bijdrage te leveren. Helaas zijn onze instituties niet 
gericht op deze deelname van burgers en de lokale gemeenschap aan de 
energievoorziening. Dat is een groot probleem, omdat de rol van lokale en 
functionele gemeenschappen (maatschappelijke organisaties; bedrijven 
e.d.) in de energievoorziening waarschijnlijk cruciaal is als het gaat om de 
realisatie van vernieuwbare energieopwekking.

   

6. Smart grids

In de literatuur wordt kleinschalige opwekking met duurzame energie, 
ook wel micro of decentrale opwekking genoemd, aangeduid als ‘distri
buted generation’ (Ackerman et al, 2001). Deze geografisch verspreide en 
over grote aantallen verschillende maatschappelijke actoren verspreide 
opwekking heeft als belangrijk fysiek kenmerk dat de productie van energie 
niet de vraag volgt, maar het natuurlijke aanbod van zon, wind, getijden
stromen, enzovoorts. Het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod is 
daarom voor de integratie van nieuwe energiebronnen cruciaal (Charles, 
2009). Het is in principe mogelijk kleinschalige opwekking te combineren 
met microoptimalisatie in de vorm van een slim netwerk (smart grid). Dit 
kan in de vorm van microgrids, kleine lokale netten (eventueel privaat of 
los van bestaande energie of netwerkbedrijven) die aan elkaar zijn gekop
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peld tot een groot netwerk. Dergelijke netten zullen op termijn waarschijn
lijk van groot belang voor de opwekking van duurzame energie blijken, 
omdat de haalbaarheid van de nieuwe opwekkingseenheden sterk afhan
kelijk is van zoveel mogelijk directe afname. Directe afname door de 
opwekker levert de beste bijdragen aan zowel de financiële als de sociale 
haalbaarheid. En korte afstanden tussen de plaats van opwekking en 
gebruik betekenen altijd minder transportverlies en een beperking van de 
capaciteit van netten voor transport over grote afstand. Een smart grid 
bestaat eigenlijk nog nergens ter wereld (wel hier en daar kleine micro
grids). In figuur 3 is te zien hoe het er ongeveer uit zou kunnen komen te 
zien.

Figuur 3: Schematische voorstelling van het smart grid: vele diverse  
onderling  verbonden micro-grids met vooral verspreide opwekking 
(Marris, 2008, p. 571). ©Nature
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Het geïntegreerde smart grid bestaat uit vele kleine netwerken waarin 
een groep afnemers (consumenten maar ook wellicht bedrijven van verschil
lende aard) samenwerkt met een groep producenten. Zo’n micronet 
verbindt consumenten en producenten. Daarbinnen wordt energie 
opgewekt en gebruikt, in het geval van distributed generation veelal door 
dezelfde actoren: consumenten worden dan producenten voor hun eigen 
gebruik, maar via het micronet ook voor hun buren en anderen die aange
sloten zijn en deelnemen (op welke wijze dan ook) aan het micronet. 
Productie en gebruik worden met behulp van slimme meters en daarmee 
verbonden regelsystemen binnen het micronetwerk zoveel mogelijk op 
elkaar afgestemd. Hoe beter die afstemming slaagt, hoe kleiner de afhan
kelijkheid van de opwekkers en gebruikers is van het openbare net dat de 
diverse micronetten verbindt en van de centraal opgewekte energie. In 
principe moet het smart grid de mogelijkheid bieden om met een micro
netwerk los van de rest van het net te opereren (Islanding potential; Brown 
et al., 2010). In figuur 3 is die optie te zien als isolated microgrid. 

In figuur 3 is zichtbaar gemaakt dat de opwekking in relatief kleine 
eenheden plaatsvindt, overal waar dat maar kan, zo dicht mogelijk bij de 
gebruiker(s) en zoveel mogelijk afgestemd op hun vraag. Dat is in veel 
gevallen dus vlakbij of zelfs bij de consument zelf. Los van de fysiek korte 
afstand ligt het ook voor de hand om de maatschappelijke afstand daarom 
klein te maken, bijvoorbeeld in eigendom en beheer, omdat voor de inves
tering in en de plaatsing van de opwekkingseenheden de medewerking 
van de lokale gemeenschappen zo belangrijk is, zoals bij de implementatie 
van vernieuwbare energie is gebleken. Wanneer opgewekte energie zoveel 
mogelijk direct wordt gebruikt, door dezelfde consument/prosument of 
door andere gebruikers binnen het micronet, levert dat een verbetering 
op van zowel de financiële en economische haalbaarheid van de opwek
kingseenheden. Dat is van belang voor de marktacceptatie. Directe betrok
kenheid van de deelnemers, bij zowel de opwekking als de consumptie, 
creëert ook gunstige voorwaarden voor de maatschappelijke acceptatie 
van alle infrastructuur, zoals de gedecentraliseerde opwekkingseenheden 
en de meet en regelapparatuur.

Door het ontstaan van microgrids worden de vragen over eigendom, 
over beheer en over de afrekening boven het niveau van individuele gebrui
kers uitgetild. Om te beginnen kent een energievoorziening met een grote 
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hoeveelheid distributed generation nieuwe vragen, met betrekking tot de 
betrouwbaarheid van het totale systeem die medebepalend is voor de 
leveringszekerheid en over wie wat met wie moet afrekenen. Als de energie 
op of onder je eigen dak wordt opgewekt, waarom zou je die energie dan 
nog met een energiebedrijf moeten of willen afrekenen? Wanneer je samen 
met andere gebruikers en opwekkers een gemeenschap vormt die aan 
zichzelf en de andere leden van die gemeenschap energie levert via een 
micronet, dan wil je als gemeenschap waarschijnlijk alleen gezamenlijk 
met een energiebedrijf afrekenen. En bovendien alleen wat dat energiebe
drijf ook werkelijk levert en dat is de aanvulling van een eventueel tekort 
en afname van een eventueel overschot aan energie. Echter, er moet ook 
betaald worden voor de leveringszekerheid en naarmate die binnen het 
eigen micronet minder gerealiseerd kan worden, is de afhankelijkheid van 
een energiebedrijf groter en ook dat zal afgerekend moeten worden. 

Hoe dat moet is nog volstrekt onbekend. Er zijn echter wel compo
nenten waarvan nu duidelijk is dat ze belangrijk zullen zijn. Om te beginnen 
moeten er natuurlijk energiestromen tussen het micronet en het openbare 
net worden afgerekend en het is voor micronetten dus gunstig om die zo 
klein mogelijk te houden. Daarnaast is een belangrijke component van de 
afrekening, het vermogen dat het micronet op het moment van de 
piekvraag van het openbare net vraagt en ook wat het vermogen is dat het 
micronet levert op het moment van een piekaanbod. Dit bepaalt de capaci
teit van benodigde infrastructuur, maar ook de hoeveelheid vermogen die 
vanuit het net voor levering of opname paraat moet worden gehouden om 
de leveringszekerheid in stand te houden. In ieder geval is het voor de 
gemeenschap rond het micronet gunstig om zowel de energiestromen als 
de pieken en dalen in de vermogensvraag zo klein mogelijk te maken. 
Daarvoor is primair binnen de gemeenschap van belang dat op  efficiënte 
wijze vraag en aanbod van energie onderling worden afgestemd. Wanneer 
de opwekkingsinstallaties van het micronet veel energie genereren, moet 
dit zoveel mogelijk direct worden gebruikt. Als er weinig wordt opgewekt 
binnen het micronet zal er weinig moeten worden gebruikt. Dat is waarom 
deze micronetten samen een smart grid worden genoemd, omdat die 
onderlinge afstemming tussen vraag en aanbod en tussen de diverse 
deelnemers binnen het micronet geschiedt met behulp van ‘slimme meters’. 
Het idee van de slimme meter gaat daarbij echter wel veel verder dan wat 
binnen het bestaande beleid en bij energiemaatschappijen onder ‘slimme 
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meters’ wordt verstaan. Deze zien de slimme meters vooral als mogelijk
heid voor demand side management, en dat idee gaat nog volledig uit van 
het bestaande institutionele gecentraliseerde speelveld. In figuur 3 wordt 
terecht de term ‘smart appliances’ gebruikt, want het gaat nadrukkelijk 
niet alleen om slimme bemetering, maar ook om slim gebruik van regelap
paratuur op basis van de gegevens die deze meters leveren. Daarbij is ook 
wederom de vraag niet primair wat de technische specificaties van de meter 
zijn, maar door wie hij wordt geïnstalleerd, beheerd en voor wie hij werkt. 
Is dat voor de consument, die immers ook producent geworden is? Of levert 
de meter alleen gegevens over de consument aan een energiebedrijf, die 
deze gegevens in de eerste plaats voor eigen optimalisatiedoelen zal 
gebruiken?

7. Identiteit

Hoe het smart grid er ook uit zal zien, alle vernieuwingen die er deel van 
uitmaken moeten we als vernieuwbare energieinnovaties beschouwen. Het 
gaat om een nieuw sociaaltechnisch systeem waarin de realisatie van veel, 
zeer verspreide en diverse opwekkingseenheden op basis van vernieuwbare 
energiebronnen gekoppeld is aan nieuwe, nog grotendeels te ontwikkelen 
voorzieningen in het net. Zoals in de inleidende paragrafen is uitgelegd, zijn 
er al de nodige factoren bekend die gunstig zijn voor dergelijke innovaties, 
al dringt dit inzicht vaak maar moeizaam tot effectief beleid door. Hoe breng 
je een smart grid tot stand en welke institutionele innovaties zijn daarvoor 
nodig? Als we ervan uitgaan dat de nieuwe micronetten en het smart grid 
sociaaltechnische systemen zijn waarin het duurzaam gebruik van natuur
lijke hulpbronnen zo optimaal mogelijk moet plaats vinden, leveren de 
algemene inzichten van Ostrom wel een goede leidraad op. Om te beginnen 
is het, zeker gezien de grote onbekendheid met het fenomeen, in ieder geval 
niet raadzaam om centraal  dat wil zeggen op nationaal of EUniveau  
uniforme regels vast te stellen (stellingen 2 en 3). In tegendeel, het gaat om 
innovaties waarvan nog niemand weet hoe die er het beste uit kunnen zien 
en daarom moeten juist zo weinig mogelijk opties door regels worden 
afgesloten. Sterker nog, gezien de ervaringen bij de implementatie van 
vernieuwbare energie innovaties (Jacobsson en Johnsson, 2000; Wüsten
hagen et al, 2007) moeten vooral bestaande instituties opgespoord worden 
die voor institutionele lockin’s zorgen.
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Uit de vormen van decentrale vernieuwbare energie waar we inmiddels 
ervaring mee hebben opgedaan, komt in toenemende mate het inzicht 
voort dat vanwege de grote geografische variëteit in alle decentrale toepas
singen, de factoren die de identiteit van de sociaaltechnische systemen 
bepalen, van doorslaggevend belang zijn. Dat zijn fysieke factoren, zoals 
kenmerken van de gebouwde omgeving en het landschap ter plekke, maar 
met name ook sociale factoren, waarin de waardering en percepties van de 
lokale gemeenschap van die fysieke kenmerken een belangrijke categorie 
vormt. Geografen noemen dat ‘lokale identiteit’ en uit de omgevingspsy
chologie komen begrippen als ‘place identity’ en ‘place attachment’ voort 
(TwiggerRoss en Uzzell, 1996), waarvan het belang voor acceptatie van 
bijvoorbeeld windenergie is vastgesteld (DevineWright en Howes, 2010; 
Wolsink, 2011). De gemeenschapsacceptatie is sterk afhankelijk van de 
mate waarin de nieuwe installaties aansluiten bij het karakter en de identi
teit van de gemeenschap waar ze worden neergezet. Aangezien het om 
distributed generation gaat en de deelnemers in een micronet bijna per 
definitie een gemeenschap vormen, zal het belang van een goede aanslui
ting van het technische systeem bij de aard en vorm van de gemeenschap 
van opwekkers en gebruikers alleen maar groter worden. Het sleutelwoord 
bij het tot stand brengen van en het management van micronetten is dus 
de ‘identiteit’ van de gemeenschap en de deelnemers. Dit is de kern van de 
sociale component van het sociaaltechnische systeem.

Alvorens innovaties in regelgeving tot stand te brengen zijn er verschil
lende vragen die een antwoord nodig hebben. De antwoorden zijn afhan
kelijk van een aantal beleidskeuzes, maar vooral ook van veel onderzoek 
dat nog moet worden verricht. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende 
vragen:

•  Wie zullen de eigenaars of beheerders zijn van de installaties die de 
energie opwekken?

•  Wie heeft het eigendom, beheer en de zeggenschap over de smart 
meters?

•  Wie krijgt de controle over de gegevens die de smart meter levert?
•  Wie kan deze gegevens gebruiken, voor welk soort regulering, en met 

welk doel?
•  Op welke en wiens optimalisatie is die regulering afgestemd?
•  Wat is de rol van de publieke netbeheerder in een micro-net, zeker 
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wanneer de deelnemers in dat micronet allemaal privaat zijn?
•  Welke organisatievormen zijn er voor de gemeenschappen die door een 

micronet verbonden worden?
•  Hoe moet de afrekening van energie en daaraan gerelateerde diensten 

binnen micronetten geregeld worden?
•  Zijn de afrekeningen binnen micro-netten openbare transacties, of zijn 

het afleveringen binnen één actor (met bijvoorbeeld consequenties voor 
belastingheffing)?

•  Hoe moet de afrekening met het openbare net plaats vinden?
•  Wat zal de diversiteit worden in de toekomstige grote aantallen  

micronetten, zowel technisch als wat betreft de sociale constructie?

De antwoorden op deze vragen zijn weliswaar van belang, maar we 
moeten vooral niet te snel denken dat we ze al kennen. Er zal veel onder
zoek nodig zijn om vast te stellen wie de maatschappelijke actoren die aan 
smart grid ontwikkelingen kunnen deelnemen eigenlijk zijn, wat ze willen 
en kunnen bijdragen, en onder welke voorwaarden. 

Bij het invoeren van vernieuwingen spelen zogenaamde early adopters 
een rol. Uit de onderzoeken naar acceptatie van wind en zonneenergie 
weten we dat, zeker onder de early adopters, de economische overwe
gingen van individuele kosten en baten bij de aanschaf van een nieuw 
systeem of de deelname in een investering zeker niet op de eerste plaats 
komen, terwijl daar in het beleid toch vaak van wordt uitgegaan (Jacobsson 
en Johnson, 2000). De vragen van eigendom en beheer van de hardware, 
maar ook de vragen van eigendom, beheer en gebruik van de gegevens van 
de slimme meters, zijn overwegingen die deze potentiële deelnemers en 
investeerders in de diverse micronetten en vernieuwbare energie zullen 
laten meespelen in hun keuzes. Hetzelfde geldt echter voor de andere 
actoren die bij de smart grid ontwikkeling zijn betrokken. De opstelling van 
bestaande energiebedrijven ten aanzien van de slimme meter is bijvoor
beeld dat zij die gegevens het beste kunnen beheren. Waarbij ze het 
argument gebruiken dat ze de individuele gebruiker daarmee van dienst 
kunnen zijn door hem te informeren over beperking van de belasting op 
dure tijden of verhoging van het energiegebruik als de energie goedkoop 
is. Dit gaat onder andere uit van een individualistisch beeld van consu
menten. De consument als producent, eventueel optredend in een collec
tief met andere consumenten/producenten, komt in dat beeld niet voor. 
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Echter, zo’n individualistische benadering van de deelnemers in  common 
pool resources systemen is alleen zinvol als de consumenten zich niet identi
ficeren met hun gemeenschap (stelling 1 van Ostrom, 1999, p. 496). Zodra 
consumenten zich organiseren met het oog op het ontwikkelen van 
vernieuwbare energie, en dat hebben ze in diverse landen bijvoorbeeld 
gedaan om collectief windenergieprojecten tot stand te brengen, hebben 
we te maken met consumenten die zich wel identificeren met een gemeen
schap. Juist mensen die zich sterk met een gemeenschap identificeren 
blijken nauwelijks gevoelig voor financiële prikkels (Van Vught, 2002) en 
dat zijn mensen die belangrijk zullen worden bij het ontstaan van micro
netwerken.

Bovengenoemde vragen zijn verder waarschijnlijk allerminst uitputtend 
en bovendien zullen de antwoorden sterk afhankelijk zijn van veel ontwik
kelingen die nog gaande zijn. Zonder twijfel zal de toekomst van het 
elektriciteitsnet een steeds groeiend bouwsel worden van nieuwe techno
logieën. Er zullen nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden in kleinschalige 
energieopslag (bijvoorbeeld elektrische voertuigen) en dynamische beprij
zing. Behalve de meters zullen ook veel apparaten ‘smart’ worden, dat wil 
zeggen dat ze zichzelf aan of uit kunnen schakelen, in een slaapstand 
kunnen zetten, hun werking van de beschikbaarheid van goedkope, bijvoor
beeld door de consument zelf opgewekte energie afhankelijk maken, 
enzovoort. Dat kan mede op basis van gegevens geleverd door een smart 
meter, maar dan moet die wel onder de controle van de eigenaar van de 
apparatuur vallen of door de manager van het micronet kunnen worden 
gebruikt. Conclusie: als de ontwikkeling in de elektriciteitsvoorziening 
richting een smart grid gaat in de vorm van een net van geïntegreerde 
micronetten teneinde de inzet van zoveel mogelijk vernieuwbare energie 
mogelijk te maken, zal het hele net en de wijze waarop wij daarmee 
omgaan veranderen (Marris, 2008, p. 272). 

8.   Distributed generation

De belangrijkste verandering, als het om de bijdrage aan een duurzame 
energievoorziening gaat, is de integratie van micronetten en het integre
rende smart grid met distributed generation. Zowel de opwekkingseen
heden als de onderdelen die het net tot een smart grid maken (zoals de 
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meter en de belastingregelaars) zullen voornamelijk decentraal zijn. 
Volgens Brown et al (2010, p. 74) is het eerste kenmerk van een smart distri
bution system dat het “optimizes distributed assets”. Van de zeer verspreide, 
en op zeer gevarieerde wijze opgestelde infrastructuur zijn in figuur 3 wat 
betreft windenergie twee voorbeelden weergegeven: windturbines als 
onderdeel van een micronet, en een windpark als centrale opwekking dat 
aan het openbare integrerende net levert. Dat laatste ligt voor de hand als 
het om zeer grote windparken gaat op grote afstand van gebruikers, 
bijvoorbeeld op zee. Hetzelfde zou gelden voor grote zonnecentrales die in 
het noorden van Afrika gebouwd zouden worden. Een windpark dat voort
komt uit initiatieven en deelname vanuit de lokale gemeenschap, kan een 
belangrijke schakel vormen in een lokaal systeem. Dat laatste geldt nog 
meer voor installaties die als vanzelf een schaal hebben die gelijk is of 
kleiner dan de vraag van de gewone consument, zoals bij zonnepanelen 
voor Photovoltaïsche elektriciteitsopwekking. 

Voor dergelijke PV panelen, die zowel fysiek als qua energieproductie 
een stuk kleiner zijn dan een huishouden, hebben Sauter en Watson (2007) 
drie typen systemen onderscheiden die laten zien hoe zo’n installatie op 
verschillende manieren kan worden ingezet, die echter qua acceptatie door 
de consument sterk van elkaar zullen verschillen. Een PVsysteem kan onder 
company control staan. Een energiebedrijf is dan eigenaar van de 
PVsystemen die bijvoorbeeld op de daken van hun consumenten liggen. 
De vraag is of dit een wenselijk systeem is voor de consument. Voor de 
consument is volgens Sauter en Watson een plug and play systeem dat 
direct door de consument zelf kan worden aangesloten en eigendom van 
de consument is, veel aantrekkelijker. Op het moment dat er meer energie 
wordt opgewekt dan de consument zelf gebruikt, kan het overschot worden 
ingevoed op het openbare net. De derde mogelijkheid is dat het PVpaneel 
onderdeel uitmaakt van een micronet en dus onderdeel wordt van de 
diverse opwekkingcapaciteit van een aantal gebruikers. Dit kan bijvoor
beeld op wijkniveau waarin verschillende opwekkers met elkaar samen
werken door middel van slimme meters en dus ook direct wederzijds aan 
elkaar kunnen leveren. Deze zogenaamde ‘peertopeer’ levering wordt 
vanuit het bestaande centralistische systeem veelbetekenend levering 
‘achter de meter langs’ genoemd. In het smart micro grid zoals weerge
geven in figuur 3 zijn er tussen die aan elkaar leverende ‘prosumenten’ ook 
slimme meters geplaatst.
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Momenteel wordt er op zeer kleine schaal elektriciteit opgewekt met 
PV. Alleen de zogenaamde ‘early adopters’ maken hier gebruik van. Die zijn 
bepaald geen homo economicus, want zelfs met de subsidie is het zeer 
twijfelachtig of de installatie zich ooit terugbetaalt bij de huidige kosten. 
Momenteel is de opwekking van duurzame energie op kleine schaal, 
ondanks de subsidies, nog steeds een stuk duurder dan conventionele 
energie. Deze consumenten willen zich inzetten voor vernieuwbare energie, 
of vinden het leuk om bij de nieuwste ontwikkelingen betrokken te zijn. 
Feit is, dat er om uiteenlopende redenen tal van burgers of consumenten 
zijn die graag hierin zouden willen investeren, maar dat dit potentieel voor 
een groot deel onbenut blijft. De investeringssubsidies zijn iedere keer 
binnen één of twee dagen overschreven, hoewel de aanvragers het dus 
zeker niet om het geld zullen doen. De early adopters hebben geen aversie 
tegen hogere kosten, maar ze hebben wel een grote aversie tegen ‘onnodige 
hoge kosten’ en daarvan zijn er binnen de bestaande energievoorziening 
en het bestaande beleid veel. Enkele voorbeelden van dergelijke kosten 
zijn de hoge aansluitkosten op het openbare net, verplicht lidmaatschap 
van een vereniging van energieproducenten (waarvan het nut de leden 
over het algemeen ontgaat), en de enorme transactiekosten (vooral 
administratief) rond de aansluiting en de gecompliceerde subsidieaan
vraag.

Een andere problematiek rond distributed generation komt voort uit de 
processen van besluitvorming over en de regulering van de ruimtelijke 
inpassing van de infrastructuur. De infrastructuur van de micronetten en 
het daarbinnen op te stellen vermogen voor opwekking van vernieuwbare 
energie kost ruimte en deze ruimteclaim zorgt voor spanningen. De locatie 
van vrijwel alle distributed assets van het smart grid zal binnenshuis zijn, en 
mede daarom zal de acceptatie daarvan sterk afhankelijk zijn van de eigen
domsvraag van al die infrastructuur. De locatiekeuze van de opwekkings
eenheden vindt vooral buitenshuis plaats. De discussie over de moeizame 
planologie van windparken is al zeker twee decennia gaande (Ellis et al., 
2009), maar naast het vinden van locaties voor windturbines en dergelijke, 
zijn er ook nog andere ruimtelijke vragen verbonden aan installaties die in 
de gebouwde omgeving worden geplaatst. Om twee voorbeelden te 
noemen:
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•  Windturbines van welke omvang dan ook, hebben wind nodig. Zonnepa
nelen hebben vrije zoninstraling nodig. Hoe verhoudt de aanstroom van 
energie zich tot wat in de directe omgeving gebeurt? Bestaat er zoiets als 
‘recht op vernieuwbare hulpbronnen’, zoals het 16e eeuwse windrecht? 
(Vermeylen, 2010). Nieuwe bouwwerken kunnen de energietoevoer 
beïnvloeden, maar ook begroeiing kan dat. De opbrengst van een 
PVpaneel wordt zeer sterk negatief beïnvloed als er ook maar op een 
klein deel schaduw op valt. Een boom bij de buren die klein was toen de 
panelen werden gemonteerd, maar die door te groeien het dak waarop 
het paneel ligt begint te beschaduwen, heeft dan opeens grote invloed. 

•  Hoe gaan we om met andere functies van bestaande gebouwen dan het 
rechtstreekse gebruik? Een typisch voorbeeld daarvan is de culturele 
functie, in veel gevallen geregeld in de monumentale status van 
gebouwen. In welke mate leent zo’n omgeving zich voor de plaatsing van 
PVpanelen? (Henning, 2008). En als daaraan beperkingen zitten, wat is 
dan de consequentie voor de gebruikers van die gebouwen om deel te 
nemen aan toekomstige micronetten?

De controle en eigendomsvragen zullen in grote mate het proces en het 
succes van de nieuwe ontwikkelingen bepalen. De beperkingen zitten niet 
in de hoeveelheid aan beschikbare duurzame bronnen, maar in de schaarste 
aan ruimte voor de duurzame opwekinstallaties. Dat is bepaald geen triviale 
vraag. De hoeveelheid ruimte die nodig is om onze bestaande energievraag 
te dekken met wind, zon, waterkracht, biomassa, aardwarmte en getijden
energie is zo groot, dat bijna alle daken van woningen en andere gebouwen 
die in aanmerking komen, nodig zijn: windenergie zowel op zee als op land 
zal moeten worden benut. En dan nog zijn we er niet (zie voor een verge
lijkbare taxatie voor het Verenigd Koninkrijk: MacKay, 2009). Hoe gebruik 
je de ruimte om de beschikbare energie voor ons rendabel te maken en hoe 
moet die ruimte worden verdeeld? Dat zal bijvoorbeeld betekenen dat 
regels omtrent monumenten en welstand aangepast moeten worden, de 
vrije opvang van zonnestraling verzekerd moet kunnen worden, de recente 
centralistische landschapsplanning voor windenergie weer op de helling 
moet, enzovoorts. Dit levert veel interessante vragen op en de algemene 
juridische vraag is: welk reguleringssysteem levert goede condities op voor 
een zodanige samenwerking van prosumenten, dat er een optimale benut
ting van de natuurlijke hulpbronnen tot stand komt? Op die vraag valt nog 
geen antwoord te geven, omdat vrijwel alle vragen die eerder over smart 
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grids in combinatie met distributed generation gesteld zijn pas beantwoord 
kunnen worden na veel onderzoek.

9.  Conclusie en discussie 

Om het draagvlak onder burgers ten aanzien van duurzame energie 
optimaal te benutten moet het beleid zodanig zijn, dat de toekomstige 
systemen zoveel mogelijk aansluiten bij de identiteit van de gebruiker. Bij 
systemen die deel uitmaken van micronetten is dat dus per definitie ook de 
identiteit van de gemeenschap die samen het micronet vormt. Wat die 
identiteit van gebruikers is, wordt niet bepaald door de energiebedrijven, 
beleidsmakers, politici of netbeheerders. Het is de identiteit zoals de 
burgers/consumenten (en andere deelnemers in de micronetten, zoals 
bedrijven) die zelf zien. Alleen is er nog onvoldoende bekend over de deze 
identiteit, zeker wanneer de rol van consumenten verandert in die van 
‘prosument’, een consument die ook voor zichzelf en zijn directe omgeving 
energie produceert. En met de grote variëteit aan gemeenschappen die 
samen micronetten kunnen gaan vormen, zal er ook grote variëteit in 
identiteiten zijn. Het zijn de eigenschappen van deze ‘prosumenten’ en de 
microgrid gemeenschappen waarop moet worden ingespeeld. In de theorie 
over common pool resources wordt dan ook altijd gesproken over de 
noodzaak van adaptive management, dat wil zeggen van regulering en 
aansturing die maximale ruimte biedt aan de diversiteit van de systemen 
(Nelson et al., 2007).

Het smart grid met daarin zoveel mogelijk vernieuwbare energie
opwekkingsinstallaties, zit vol met innovaties die stuk voor stuk onderwerp 
van maatschappelijke acceptatie zullen zijn. De acceptatie van institutio
nele innovaties in hernieuwbare energie is een ingewikkeld en gelaagd 
probleem. Er kunnen drie dimensies in die maatschappelijke acceptatie 
worden onderscheiden: sociaalpolitieke acceptatie, gemeenschapsaccep
tatie, en marktacceptatie (Wüstenhagen et al., 2007). De grootste belem
meringen liggen bij sociaalpolitieke en marktacceptatie. Daar vinden we 
de voornaamste instituties die moeten veranderen om een goede gecombi
neerde ontwikkeling van duurzame energie en smart grids tot stand te 
brengen. Sociaalpolitieke acceptatie betekent bijvoorbeeld dat beleids
maatregelen die nodig zijn om het aanwezige potentieel te benutten, ook 
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genomen worden. De ervaring met windenergie in vele landen laat zien 
dat sociaalpolitieke acceptatie bepaald niet vanzelfsprekend is. Na de 
landelijke invoering in 1991 was van het Duitse systeem binnen twee jaar 
duidelijk dat het vele malen effectiever was dan het Nederlandse (Wolsink, 
1996). De hardnekkige weigering van Nederland om het succesvolle Duitse 
systeem van gegarandeerde openstelling van het net in combinatie met 
financiële ondersteuning via het elektriciteitstarief, is maar één voorbeeld 
van de beperkte sociaalpolitieke acceptatie van duurzame energie. De 
regering van NoordrijnWestfalen heeft in 1989 al besloten de energie
sector te dwingen om op deze wijze voorrang te verlenen aan duurzaam 
opgewekte energie, en in navolging daarvan de federale regering van de 
hele Bondsrepubliek in 1991. In Nederland is een soortgelijke dwang tot 
acceptatie, van veelal uit decentraal opgesteld vermogen afkomstige 
elektriciteit boven de conventioneel opgewekte elektriciteit (één element 
van het Duitse systeem), twintig jaar later nog in discussie.

Daarnaast is het van belang te kijken naar maatschappelijke definities als 
‘plug and play’ (Sauter en Watson, 2007; Brown et al. 2010) en de controle 
van energiebedrijven op de markt. Ook moet er onderzocht worden hoe 
invulling geven kan worden aan de slimme meter, met name wat betreft het 
eigendom en beheer en het gebruik van de gegevens. Moet het eigendom 
van de meter collectief of individueel geregeld worden, of wellicht een 
combinatie daarvan en welke juridische regels zijn hiervoor nodig? Bestaande 
regelgeving vormt vaak een belemmering in de totstandkoming van 
duurzame energievoorzieningen. Het is nog niet mogelijk om met buren 
collectief een opwekinstallatie in bedrijf te nemen en daarvan direct af te 
nemen en onderlinge levering binnen een micronet is feitelijk ook onmoge
lijk. Verder zullen er bij de opkomst van het smart grid nieuwe actoren 
ontstaan, zoals de organisaties van gebruikers die samen een micronet tot 
stand brengen en beheren. Waarschijnlijk ontstaan er bedrijven die tegen 
betaling het administratieve en technische onderhoud wel willen gaan 
leveren. Deze nieuwe actoren moeten zo snel mogelijk in de beleidsvorming 
betrokken worden, want hun perspectief ontbreekt nu nagenoeg. De ontwik
kelingen die de komende jaren gaan plaatsvinden, zullen grote consequen
ties hebben voor de huidige energiebedrijven en om die reden zullen ze ook 
de neiging hebben om de ontwikkeling naar hun eigen belang te willen 
beïnvloeden. Ook dat is een les die uit het acceptatieonderzoek naar 
vernieuwbare energie in diverse landen komt (Wüstenhagen et al., 2007).
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De consument en de andere kant van de elektriciteits markt

Europa en Nederland kennen in hun beleid en regelgeving de energieconsument verschil
lende posities toe. De energieconsument kan aanspraak maken op een redelijke elektriciteits
prijs, wel een die onderhevig is aan diverse ontwikkelingen, en krijgt te maken met splitsende 
en nieuwe energiebedrijven. Hij moet ook worden gestimuleerd om slim energie in te kopen, 
energieverbruik onderling met anderen af te stemmen en om zelf elektriciteit te gaan produ
ceren en deel uit te maken van een smart grid. 

Deze en andere kwesties met betrekking tot de energieconsument kwamen aan de orde 
op het openingscongres van het Centrum voor Energievraagstukken Universiteit van 
Amsterdam de dato 27 januari 2010 ‘De consument en de andere kant van de elektriciteits
markt’.
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bijdrage wordt ook een overzicht gegeven van de rechtswaarborgen voor de energieconsu
ment. Adrienne de Moorvan Vugt behandelt in haar bijdrage, mede op basis van een verge
lijking met het Europeaniseringproces in andere economische sectoren, wat de 
energieconsument mogelijk te wachten staat tengevolge van de Europeanisering in de 
energiesector. Annelies Huygen analyseert in haar bijdrage, op basis van economische basis
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