
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De verschillende gezichten van de energieconsument: naar een
gedragseconomische benadering van de regulering van de energiesector

Lavrijssen, S.

Publication date
2012
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Lavrijssen, S. (2012). De verschillende gezichten van de energieconsument: naar een
gedragseconomische benadering van de regulering van de energiesector. (Oratiereeks).
Vossiuspers UvA. http://www.oratiereeks.nl/upload/pdf/PDF-2238Weboratie_Lavrijssen.pdf

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/de-verschillende-gezichten-van-de-energieconsument-naar-een-gedragseconomische-benadering-van-de-regulering-van-de-energiesector(4b29372f-b718-4286-93e8-0d34ef408e60).html
http://www.oratiereeks.nl/upload/pdf/PDF-2238Weboratie_Lavrijssen.pdf


De verschillende gezichten van de
energieconsument



De verschillende gezichten van de
energieconsument1

Naar een gedragseconomische benadering van de
regulering van de energiesector

Rede

uitgesproken bij de aanvaarding van ter aanvaarding
van de leerstoel Consument en energie
aan de Universiteit van Amsterdam

op vrijdag  september 

door

Saskia Lavrijssen



Dit is oratie 451, verschenen in de oratiereeks van de Universiteit van Amsterdam.

Opmaak: JAPES, Amsterdam

© Universiteit van Amsterdam, 2012

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B
Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23
augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW
Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en
andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.



Mevrouw de Rector Magnificus,
Mijnheer de Decaan,
Leden van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam,
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1 Inleiding

Volgens de Europese energierichtlijnen moest de energieconsument sinds  juli
 formeel het recht hebben om zijn eigen energieleverancier te kiezen. In
Nederland had de energieconsument al sinds juli  formeel het recht op
vrije leverancierskeuze op grond van de Elektriciteitswet  en de Gaswet.

Sindsdien is de energiesector niet altijd positief in het nieuws geweest. Opdrin-
gerige verkopers op de deurmat of aan de telefoon, praktijken die tot gevolg
hebben dat consumenten ongemerkt een nieuw contract hebben gesloten en
slechte administratieve processen, zoals het nooit ontvangen van de eindafre-
kening. Deze malafide praktijken zijn funest voor het vertrouwen van de con-
sument in de energiemarkt en vormen een obstakel voor een actieve consu-
mentenparticipatie in de energiemarkt zoals wordt beoogd door de Europese
wetgever.

De Europese richtlijnen zijn oorspronkelijk gebaseerd op het traditionele
economische uitgangspunt dat de stimulering van concurrentie bijdraagt aan
keuzevrijheid voor de consument, te weten de zakelijke verbruikers en de huis-
houdens. Vrije leverancierskeuze voor consumenten is niet alleen één van de
doelstellingen van de energierichtlijnen. Zij heeft ook een instrumentele func-
tie. De hoop van de Europese wetgever was namelijk dat door de bevordering
van de mededinging en keuzevrijheid bij consumenten de efficiëntie van de
leveringsbedrijven zou verbeteren, hetgeen zou moeten worden vertaald in
een kwalitatief betere dienstverlening, een grotere variëteit aan energiecontrac-
ten en meer concurrerende en betaalbare energieprijzen. Daarbij geldt volgens
Potters en Prast de gedachte dat ‘als markten goed werken, de consument goed
geïnformeerd is en er een gelijk speelveld is, het individu de keuzes zal maken
waarmee hij gegeven de randvoorwaarden, zijn doelstellingen het beste be-
reikt’.
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Een nieuw perspectief, dat overigens niet onlosmakelijk is verbonden met de
liberalisering van de markt, is dat het derde pakket van Europese energiewet-
geving, bestaande uit twee richtlijnen en drie verordeningen (hierna: ‘derde
pakket’) en de recent gewijzigde Energie-efficiëntie richtlijn, ook de gedachte
bevatten dat de consument moet worden gestimuleerd om efficiënter met zijn
energieverbruik om te gaan. Aldus neemt de Europese wetgever aan, dat de
consument ook een actieve rol speelt bij de vermindering van de CO-uitstoot
en de realisatie van de milieu- en klimaatdoelstellingen van het Europese ener-
giebeleid.

Hoewel de wetgever hoge verwachtingen van de energieconsument heeft,
geven empirische onderzoeken naar het gedrag van de energieconsument ech-
ter indicaties dat de consument de rol als aanjager van de concurrentie in de
praktijk niet of maar beperkt vervult.  Een alarmerend rapport van de Euro-
pese Commissie concludeerde in , dat de retailmarkten voor energie tot de
slechtst werkende markten van de EU behoorden. In veel EU-landen was min-
der dan % van de consumenten overgestapt. Volgens het voorgaande on-
derzoek hadden Europese consumenten in totaal  miljard euro minder hoe-
ven te betalen aan energiekosten als zij andere keuzes hadden gemaakt. Een
laag overstappercentage kan dus aanwijzingen geven dat consumenten geen of
weinig gebruik hadden gemaakt van de mogelijkheid om op hun energiereke-
ning te besparen. Hier kan evenwel de kanttekening worden gemaakt, dat
overstappercentages niet altijd alles zeggen. Zij moeten worden bekeken in de
bredere context van de structuur van de markt, het gedrag van marktpartijen
en de consument. Immers, wanneer % van de consumenten kiest voor een
andere aanbieder en de voormalige monopolist als gevolg zijn tarieven naar
een meer concurrerend niveau verlaagt, kan de situatie van de overige %
van de consumenten, die niet is overgestapt, evengoed zijn verbeterd.

Ook bestaan indicaties dat de energieconsument nauwelijks uitvoering geeft
aan zijn rol om de CO-uitstoot te verminderen en niet of slecht gebruik
maakt van de mogelijkheden om energie te besparen. In  verscheen een
empirisch onderzoek, uitgevoerd aan de Universiteit van Tilburg, waarin werd
vastgesteld dat een groot deel van de Nederlandse energie-huishoudens (%)
zich niet bewust is van de hoogte van de maandelijkse energierekening en dat
% van deze groep niet in staat is om een rationele afweging te maken tussen
de korte en lange termijn kosten en baten van investeringen om het huis ener-
gie-efficiënter te maken. Zo blijkt een significant deel van de onderzochte huis-
houdens (ongeveer %) in de avond en nacht geen gebruik te maken van de
thermostaat om energie te besparen.

Bovenstaande onderzoeken leiden tot het centrale thema van deze oratie:
Kan en wil de energieconsument de rollen die de Europese wetgever hem heeft

      



toebedeeld in de praktijk waarmaken? Handelt hij wel op een wijze, die – naar
de verwachtingen van de wetgever – bijdraagt aan de realisatie van publieke
belangen zoals mededinging, economische groei en de bescherming van het
milieu? En zo nee, is dat omdat hij het niet kan of omdat hij het niet wil?
Voor de beantwoording van deze vraag komen economie, recht en psychologie
samen. Niet alleen onderzoekt deze bijdrage de juridische en economische as-
sumpties van de wetgever over de vraag wie de energieconsument is en hoe hij
wordt geacht zich te gedragen. Ook wordt bekeken welke psychologische fac-
toren – zoals o.a. cognitieve beperkingen, emoties, morele overwegingen, voor-
ingenomenheden, percepties en beslissingsvuistregels – het feitelijke keuzege-
drag van de energieconsument beïnvloeden. Voor de bestudering van de
psychologische invloeden op het gedrag van de energieconsument wordt ge-
bruik gemaakt van inzichten uit de gedragseconomie. Dit relatief jonge vakge-
bied in de economie gebruikt psychologische inzichten, gebaseerd op empi-
risch onderzoek en experimenten, om keuzes die individuen maken te
verklaren. Binnen de Amerikaanse en Britse regering, de Europese Commis-
sie en de nationale markttoezichthouders bestaat een groeiende belangstelling
voor gedragseconomisch onderzoek naar het gedrag van de huishoudelijke
energieconsument. Voordeel van een gedragseconomische benadering van
markttoezicht en regulering is, dat de consistentie tussen het rationele keuze-
model waarop de wetgever de assumpties over de consument baseert en de
wijze waarop de consument zich in de praktijk daadwerkelijk gedraagt, kan
worden verbeterd. Een nadeel is dat als het rationele keuzemodel wordt ge-
nuanceerd, het moeilijker voor de wetgever is om te voorspellen welke keuzes
de energieconsument maakt en hoe hij hierop kan anticiperen.

Deze bijdrage beperkt zich tot de verkenning van de vraag wat inzichten uit
de gedragseconomie kunnen betekenen voor de assumpties van de wetgever
over de rol van de energieconsument en de vormgeving van de regulering van
de energiesector. Ook wordt bezien welke implicaties gedragseconomische in-
zichten kunnen hebben voor de energietoezichthouders, die uitvoering moeten
geven aan de Europese energierichtlijnen. In Nederland is de Energiekamer
van de Nederlandse Mededingingsautoriteit belast met de uitvoering van deze
taken op grond van de Elektriciteitswet  en de Gaswet. In het bijzonder
wordt besproken wat de voor- en nadelen zijn van juridisch bindende instru-
menten, economische prikkels en psychologische vormen van sturing, zoge-
naamde duwtjes of nudges, die het consumentengedrag kunnen beïnvloeden.

De term nudge is geïntroduceerd door Thaler en Sunstein. Dit is een aspect
van de keuze-architectuur in een markt, die voor een belangrijk deel door de
overheid wordt ontworpen, en die consumenten een duwtje in de door de
overheid gewenste richting geeft. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van

6  



dwang, zoals de uitsluiting van bepaalde keuzes, of het beïnvloeden van econo-
mische prikkels. Het gaat om zachtere vormen van sturing, die inspelen op
psychologische factoren die een cruciale rol spelen bij beslissingsprocessen die
door consumenten worden doorlopen bij het maken van keuzes. Zo kan de
verandering van voorgeselecteerde standaardopties (default choices) leiden tot
drastische veranderingen op de markt. Thaler en Sunstein verwijzen naar het
klassieke voorbeeld dat een wijziging van een expliciete toestemming voor or-
gaandonatie in een veronderstelde toestemming, waarvan burgers kunnen af-
wijken, tot een significante stijging van orgaandonoren leidt.

De hierboven besproken nudges zouden mogelijk ook inzetbaar zijn in de
keuzearchitectuur van de energiemarkt, zoals bijvoorbeeld de instelling van
voorgeselecteerde keuzes voor contracten voor de levering van duurzaam op-
gewekte energie. Ook kan in de energiesector worden gewezen op de mogelijk-
heid van de oprichting van geavanceerde prijsvergelijkingsites, die de consu-
ment kennis verschaffen van en inzicht geven in de beste economische
aanbiedingen voor zijn verbruikssituatie. Hierdoor kan hij worden gestimu-
leerd om het voor hem meest gunstige energieleveringscontract af te sluiten,
zonder dat de overheid voor hem de keuze maakt.

2 De energieconsument en zijn verschillende rollen

2.1 Verschillende gezichten van de energieconsument

Voordat relevante gedragseconomische inzichten inzake het gedrag van de
energieconsument worden verkend, moet deze bijdrage eerst verhelderen wie
de energieconsument volgens het Europees recht is.

De energieconsument heeft verschillende gezichten in de Europese regelge-
ving. Allereerst onderscheiden de Europese energierichtlijnen verschillende
groepen consumenten, zoals grootafnemers, huishoudelijke afnemers, niet-
huishoudelijke afnemers en kwetsbare afnemers. Daarnaast kan de energie-
consument worden benaderd vanuit verschillende perspectieven, die overeen-
komen met de verschillende rollen die het Europees recht hem toebedeelt. De
consument kan deze rollen op actieve wijze en passieve wijze uitvoeren. Eerst
wordt stil gestaan bij de definities van de groepen van consumenten die het
Europees recht onderscheidt.

      



2.1.1 Huishoudelijke consumenten en gemiddelde consumenten

Volgens artikel twee, lid tien van Richtlijn //EG is de huishoudelijke
afnemer: ‘een afnemer die elektriciteit koopt voor eigen huishoudelijk gebruik
en niet voor commerciële of professionele activiteiten’. De huishoudelijke af-
nemer geniet extra bescherming op grond van de energierichtlijnen en maakt
aanspraak op universele dienstverlening, dat wil zeggen het recht op levering
van elektriciteit, en wanneer aangesloten, op levering van gas van een be-
paalde kwaliteit tegen redelijke, eenvoudig en duidelijk vergelijkbare, door-
zichtige en niet-discriminerende prijzen op hun grondgebied.

In het Europese consumentenbeschermingsrecht wordt bij de interpretatie
van het begrip consument, als niet-zakelijke afnemer, uitgegaan van de gemid-
delde consument. Dat is de consument, die gemiddeld geïnformeerd, omzich-
tig handelend en oplettend is. Duivenvoorde merkt ten aanzien van deze
standaard op, dat de consument vanuit het oogpunt van het Europees recht
wordt geacht rationeel te handelen gelet op de beschikbare informatie.Het
consumentenrecht biedt tot op zekere hoogte bescherming tegen bijvoorbeeld
misleiding, maar volgens Duivenvoorde rust ook een verantwoordelijkheid op
de consument om niet misleid te worden. Indirect stelt het recht dus via het
criterium van de gemiddelde consument een gedragsstandaard voor de consu-
ment. Het is de vraag of deze standaard van de gemiddelde consument één op
één van toepassing is op de energieconsument.

Geleidelijk aan hebben de Europese energierichtlijnen ten opzichte van de
algemene consumentenrichtlijnen aanvullende consumentenbeschermingsbe-
palingen opgenomen. Deze bepalingen lijken te impliceren dat bij de Europese
wetgever sprake is van een groeiend besef dat de energieconsument extra ad-
vies, transparante en gebruiksvriendelijke informatie over prijzen en voor-
waarden, actuele en frequente feedback over zijn energieverbruik en rechtsbe-
scherming nodig heeft om keuzes te maken die zijn welvaart bevorderen.

Bovengenoemde juridische ontwikkeling kan worden verklaard door twee
mogelijke, van elkaar te onderscheiden, problemen.

Het eerste probleem is, dat de consument niet voldoende informatie krijgt
om een optimale beslissing te nemen. De wetgever kan deze informatie-asym-
metrie corrigeren door de oplegging van aanvullende informatieverplichtingen
aan de energiebedrijven. Deze benadering trekt de rationele keuzetheorie niet
in twijfel. Ook de standaard economische theorie erkent al sinds de jaren vijf-
tig van de vorige eeuw dat de consument te maken heeft met beperkingen van
de rationaliteit (bounded rationality), in die zin dat hij niet de beschikking
heeft over de juiste informatie, te maken heeft met cognitieve beperkingen en
een beperkte tijd heeft om informatie te verwerken. Hoge zoekkosten kun-
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nen de consument doen besluiten om genoegen te nemen met een aanvaard-
baar alternatief in plaats van het meest optimale contract, vooral als de te be-
halen financiële voordelen beperkt zijn. In de lijn van de rationele keuzetheorie
kan het voor de consument gegeven de omstandigheden rationeel zijn om deze
keuze te maken.

Het tweede probleem is, dat de consument zelfs met de beschikking over de
juiste informatie vaak niet over het vermogen beschikt om tot een economisch
optimale beslissing te komen en fouten maakt. Hier komt de gedragsecono-
mie om de hoek kijken door de motivaties voor het op mispercepties en on-
juiste vooronderstellingen gebaseerde consumentengedrag nader te bestude-
ren. De overheid kan bij de uitvoering van het overheidsbeleid rekening
houden met en zelfs gebruik maken van de psychologische factoren die het
consumentengedrag beïnvloeden. Volgens laatstgenoemde benadering zou de
standaard van de gemiddelde energieconsument niet exact hetzelfde zijn als de
standaard van de gemiddelde consument die door het Hof van Justitie wordt
gehanteerd bij de interpretatie van het algemene Europese consumentenbe-
schermingsrecht.

2.1.2 Kwetsbare consumenten

De spanning tussen de standaard van de goed geïnformeerde, omzichtig han-
delende en oplettende consument en de gemiddelde energieconsument wordt
voorts blootgelegd door erkenning vanuit de energierichtlijnen dat voor som-
mige groepen huishoudelijke consumenten, namelijk de kwetsbare consumen-
ten, extra bescherming nodig is. De Lidstaten mogen maatregelen treffen voor
de bescherming van kwetsbare afnemers, maar het blijft een grijs gebied welke
consumenten wel en welke consumenten niet de status van kwetsbaarheid ver-
dienen. De Lidstaten hebben een aanzienlijke beleidsruimte bij de vaststelling
van de vraag welke afnemers kwetsbaar zijn. Het begrip kwetsbaarheid mag
in ieder geval naar energiearmoede verwijzen. Dit verwijst vervolgens naar de
situatie waarin een persoon moeilijkheden ondervindt om zich in zijn of haar
woonsituatie te voorzien van elementaire energiebehoeften. De wetgever
moet bij de invulling van het begrip kwetsbare consumenten rekening houden
met het gegeven, dat het niet om een afzonderlijke en statische groep van con-
sumenten gaat. De definitie moet ruimte bieden voor de weging van een reeks
van multidimensionele (persoonlijke en externe) factoren die bijdragen aan
het risico van kwetsbaarheid. Deze factoren leiden tot barrières voor sommige
consumenten bij het vergaren en verwerken van informatie, het verkrijgen van
toegang tot advies en ondersteuning bij het ontvangen van energiediensten en
het sluiten van contracten die voor hen het meest optimaal zijn.

      



2.1.3 Kleine ondernemingen

De aanspraak die huishoudelijke consumenten op universele dienstverlening
maken, kan volgens het Europees recht worden uitgebreid naar kleine onder-
nemingen. Dat zijn ondernemingen die minder dan  personen in dienst heb-
ben en met een jaaromzet of een financiële balans van ten hoogste  miljoen
euro. In Nederland is van deze optie gebruik gemaakt doordat kleine onderne-
mingen naast huishoudelijke consumenten onder de definitie van het begrip
kleinverbruiker vallen en daarmee aanspraak maken op de specifieke consu-
mentenbeschermingsregels uit de energierichtlijnen en de Elektriciteitswet
 en de Gaswet. Dit was volgens de wetgever (vooralsnog) gerechtvaardigd,
omdat kleine ondernemingen in een met de huishoudens vergelijkbare, zwak-
kere, economische positie kunnen zitten bij het sluiten van energieleverings-
contracten. In het kader van de evaluatie en de herziening van de Elektrici-
teitswet  en de Gaswet, onder de noemer van het project Stroom, wordt
geëvalueerd of deze extra bescherming voor de kleine ondernemingen nog
noodzakelijk is. Echter, de Europese Commissie en de energietoezichthou-
ders hebben tot op heden maar beperkt economisch onderzoek gedaan naar
het keuzegedrag van de laatstgenoemde groep van consumenten op grond
waarvan een deugdelijke beslissing inzake de bescherming van de positie van
kleine ondernemingen zou kunnen worden gemaakt.

Aangezien binnen de gedragseconomie de psychologie van het gedrag van
individuen het centrale onderwerp van onderzoek is, richt deze bijdrage zich
vooral op de positie van de individuele, huishoudelijke consument. Daarbij
wordt aangetekend, dat de factoren die een rol spelen bij het gedrag van de
individuele consumenten, zoals de complexiteit van de energieprijzen, moge-
lijk ook een rol spelen bij het beslissingsproces binnen kleine ondernemingen,
zoals zelfstandigen en vrije beroepsbeoefenaren. Dit zou de wetgever mee kun-
nen laten wegen in de herziening van de bescherming van kleine ondernemin-
gen.

2.2 De verschillende rollen van de energieconsument

Nadat de definities van verschillende groepen van consumenten zijn bestu-
deerd, wordt bekeken welke rollen de Europese regelgeving aan de energiecon-
sument toekent.

Sinds de aanname van de eerste elektriciteitsrichtlijn in  is de rol van de
huishoudelijke energieconsument in het Europees recht geëvolueerd. Volgens
Reisch en Micklitz kunnen drie belangrijke rollen worden onderscheiden van
de energieconsument. Zij verwijzen naar de consument als marktspeler, de
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consument als burger van de Unie en de consument als producent. Bij de ver-
schillende rollen horen specifieke regels en daaruit volgen verschillende rech-
ten en plichten. Hieronder worden de verschillende rollen nader geanalyseerd,
waarbij wordt geïllustreerd dat zij elkaar niet uitsluiten, maar (deels) kunnen
overlappen en elkaar aanvullen.

2.2.1 De consument als passieve marktspeler

Allereerst kan worden gewezen op de rol van de consument als marktspeler.
Dit is de rol waarin de consument, zowel de huishoudelijke als zakelijke con-
sument, energiecontracten afsluit en energie consumeert. In deze rol staat de
consument als eindverbruiker aan de andere kant van de energiemarkt dan de
producent. In de derde generatie energierichtlijnen wordt de huishoudelijke
consument in de eerste plaats als subject van rechtsbescherming gezien door
het belang van de handhaving en versterking van consumentenrechten in de
energiemarkt te benadrukken. De huishoudelijke consument geniet veel
rechten, die worden ontleend aan het algemene consumentenbeschermings-
recht, maar ook aan specifieke aanvullende bepalingen uit de energierichtlij-
nen. De Europese wetgever ziet de gemiddelde huishoudelijke energieconsu-
ment hier vooral als een passieve speler. De consument moet worden
beschermd tegen onredelijke contracten, contractuele overstapdrempels en
onredelijke prijzen die de energieleverancier onder invloed van informatie-
asymmetrie en mogelijk marktmacht – vormen van marktfalen volgens het
traditionele economische model – kan opleggen aan de consument. De Lid-
staten moeten ook voldoende maatregelen treffen om te waarborgen dat de
kwetsbare afnemers worden beschermd. Daarbij kan worden gedacht aan
maatregelen, zoals het opstellen van nationale energieactieplannen, het voor-
zien van steun in het kader van het socialezekerheidsstelsel om te waarborgen
dat kwetsbare afnemers van elektriciteit voorzien blijven, of het geven van
steun voor de verbetering van de energie-efficiëntie.

2.2.2. De consument als actieve marktspeler

De Europese wetgever ziet ook een actieve rol voor de gemiddelde energiecon-
sument. Deze rol is in essentie gebaseerd op de assumptie van de wetgever dat
de consument handelt volgens het rationele keuzemodel. De consument streeft
ernaar om zijn opbrengsten te maximaliseren door actief gebruik te maken van
zijn recht op een vrije leverancierskeuze, door de aanbiedingen van leveran-
ciers te vergelijken en op basis van voldoende beschikbare en transparante in-
formatie contracten te sluiten, die voor zijn persoonlijke situatie optimaal zijn.

      



In deze rol kan de consument ook bijdragen aan de bevordering van de con-
currentie tussen de energieleveranciers, meer betaalbare en concurrerende
energieprijzen, een betere dienstverlening en economische groei.

De derde generatie energierichtlijnen bevatten nieuwe bepalingen die de
Lidstaten verplichten om maatregelen te treffen die de huishoudelijke consu-
ment stimuleren om zich als actieve marktspeler op te stellen. Na de imple-
mentatie van de tweede generatie energierichtlijnen, die het recht op vrije le-
verancierskeuze voor huishoudens introduceerden, bleek dat nog maar een
kleine groep consumenten op een actieve wijze van dit recht gebruik maakte.
De Commissie was van mening dat het niet voldoende is om de consument te
beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken en misbruik van machtsposi-
ties door de energieleveranciers. De consument moet ook versterkt of em-
powered worden teneinde hem te bewegen op een actievere wijze in de ener-
giemarkt te participeren, zoals gewenst door de Europese wetgever. Daartoe
bevatten de derde generatie energierichtlijnen een aantal minimumbepalingen.

Consumer empowerment is een term die momenteel in de belangstelling
staat in het Europese consumentenbeleid, zowel in het algemene consumen-
tenrecht als het specifieke consumentenrecht in de energiesector. Het begrip
heeft geen vastomlijnde betekenis, maar het omvat in ieder geval verschillende
facetten. Het verwijst naar het versterken van de juridische, economische,
praktische en cognitieve middelen en mogelijkheden voor de huishoudelijke
consument om economische keuzes te maken, die optimaal zijn voor zijn situ-
atie. De energieconsument moet worden ondersteund door heldere, gebruiks-
vriendelijke informatie over zijn rechten, gebruiksgegevens, kosten van ener-
gielevering, effectieve geschil- en klachtenprocedures alsmede toegang tot
representatieve organisaties die consumentenbelangen behartigen. Consumer
empowerment stelt eisen aan de kwaliteit van de informatie die volgens het
Europees recht aan de energieconsument moet worden verstrekt. Het is niet
voldoende dat de energieconsument een jaarlijkse afrekening over zijn totale
energieverbruik krijgt. Hij moet volgens het Europees recht naar behoren wor-
den geïnformeerd over het daadwerkelijk elektriciteitsverbruik en de kosten
daarvan, zulks voldoende frequent om hen in staat te stellen zijn eigen elektri-
citeitsverbruik te regelen. Hij moet ook op zodanige wijze over verbruiksge-
gevens en de bijbehorende prijzen en servicekosten kunnen beschikken opdat
hij concurrenten kan uitnodigen een op deze gegevens gebaseerd aanbod te
doen.

Om ervoor te zorgen dat de energieconsument over actuele gegevens over
zijn energieverbruik en de bijbehorende kosten kan beschikken, stimuleren de
energierichtlijnen dat de Lidstaten slimme metersystemen invoeren die de ac-
tieve participatie van de consument in de markt voor de levering van elektrici-

12  



teit en gas ondersteunen. Een slimme meter is een digitale meter, die het
elektriciteitsverbruik bijna real time kan meten (in intervallen van een kwar-
tier) en op afstand uitleesbaar is. De uitrol van slimme meters werd al bevor-
derd door artikel  van Richtlijn //EG van het Europees Parlement en
de Raad van  april  betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en
energiediensten. Hoewel dit artikel als zodanig het woord slimme meters niet
gebruikt, worden slimme meters geacht te voldoen aan de eisen van ‘meters
die het actuele energieverbruik van de eindafnemer nauwkeurig weergeven en
informatie geven over de tijd waarin sprake was van een daadwerkelijk ver-
bruik’ alsmede noodzakelijk zijn voor de eisen inzake frequente facturering op
basis van daadwerkelijk verbruik.

De slimme meter wordt beschouwd als een enabler voor geavanceerde feed-
backsystemen waarbij de uitgelezen data via een display in de woonkamer of
via een website wordt teruggekoppeld aan de consument. Voorts wordt een
slimme meter gezien als een essentiële schakel in een slim net (smart grid),
waarbij een tweerichtingsverkeer tussen energiegebruikers onderling en pro-
ducenten bestaat. Door de uitrol van slimme netten nemen, onder meer, de
mogelijkheden voor demand response toe. Demand response omvat alle op-
zettelijke wijzigingen in de consumptiepatronen van de eindgebruikers van
elektriciteit die zijn gericht op de verandering van het moment van elektrici-
teitsverbruik, het niveau van het actuele elektriciteitsverbruik, of het totale
elektriciteitsverbruik. Een belangrijk doel van demand response is het ver-
minderen van energieverbruik in tijden van hoge elektriciteitsprijzen op de
groothandelsmarkten en netwerkbeperkingen door consumenten te laten rea-
geren op prijssignalen. Doordat de slimme meters het energieverbruik ieder
kwartier meten, kan het elektriciteitsverbruik aan prijsschema’s worden ge-
koppeld. Via een display kunnen prijzen worden doorgegeven aan de consu-
ment. Laatstgenoemde kan zo beoordelen of het voor hem gunstig is om min-
der elektriciteit te verbruiken of het verbruik in tijd te verplaatsen, waarbij
moet worden aangetekend dat momenteel nog grote onzekerheid bestaat over
de mate waarin consumenten reageren op prijsprikkels en nieuwe diensten ge-
koppeld aan slimme netten.

2.2.3 De consument als producent

Een andere rol van de consument is dat hij niet alleen als afnemer actief is op
de markt, maar ook als producent van elektriciteit, door sommigen ook wel
prosument genoemd. Deels onder invloed van stijgende energiekosten, het
goedkoper worden van technieken om zelf energie op te wekken en de ontwik-
keling naar smart grids, is te verwachten dat in de toekomst steeds meer huis-

      



houdelijke consumenten hun eigen energie opwekken, bijvoorbeeld door het
plaatsen van zonnepanelen of door te participeren in een energiecoöperatie
die een windmolen exploiteert. De consument kan de opgewekte energie
aanwenden voor eigen gebruik. Het overschot kan hij terugverkopen aan de
energieleveranciers, en afhankelijk van de (veelal nog beperkte/geclausuleerde)
wettelijke mogelijkheden aan zijn buurman. Huygen heeft mooi uiteengezet
dat het voor de prosument praktisch mogelijk is, dat hij flexibiliteit kan leveren
aan de energiebedrijven, onder meer door meer energie te leveren aan de leve-
ringsbedrijven in tijden van een tekort aan elektriciteit of door het distributie-
netwerk minder te belasten wanneer dit overbelast is, bijvoorbeeld door warm-
tepompen niet aan te zetten in tijden van piekbelasting.

De voorwaarden waaronder de consument zijn rol als producent kan ver-
vullen, door energie te verkopen en flexibiliteit te leveren aan de energiebedrij-
ven, zijn vooralsnog niet geregeld door de Europese richtlijnen en vallen onder
de beleidsvrijheid van de Lidstaten. Afhankelijk van de nationale wettelijke
regelingen, zal de prosument deels ook contractuele afspraken moeten maken
met de energiebedrijven of andere afnemers over de levering van de door hem
geproduceerde energie en de geleverde flexibiliteit, zoals over een redelijke
prijs voor de levering van energie. Daarnaast moet worden beoordeeld of be-
staande Europese en nationale algemene en sectorspecifieke consumentenbe-
schermingsregels, bijvoorbeeld regels inzake de levering van energie aan huis-
houdens, voldoende ruimte bieden aan voornoemde technologische
ontwikkelingen. Een diepgaande analyse valt buiten het bestek van deze bij-
drage. Niettemin kan worden gesteld, dat bij de beoordeling van de consu-
mentenbeschermingsbepalingen een balans moet worden gevonden tussen
voldoende bescherming voor de consument/producent enerzijds en voldoende
ruimte voor technologische en economische innovaties bij de productie en le-
vering van energie en het leveren van flexibiliteit anderzijds. Hier ligt een
enorme uitdaging voor het energierecht. De bestaande Europese en nationale
energiewetgeving is hoofdzakelijk gebaseerd op het specifieke technologische
model van een paar grote productiecentrales die voorzien in de energiebehoef-
ten voor alle energiegebruikers in een bepaald gebied. Beoordeeld moet wor-
den hoe het wettelijke kader zo kan worden aangepast dat op adequate wijze
rekening wordt gehouden met de ontwikkeling naar de steeds grotere rol voor
kleinschaligere lokale projecten voor de duurzame opwekking van energie.

2.2.4 De consument als burger

De consument als burger verwijst naar de ontwikkeling dat de huishoudelijke
consument door het nemen van zijn economische beslissingen op de markt,
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maar ook door gebruikmaking van burgerrechten, mede richting kan geven
aan de wijze waarop deze markt volgens hem zou moeten functioneren.

Zo kan de consument als burger, door gebruikmaking van het kiesrecht,
meebeslissen over de wetten die op de energiemarkt van toepassing zijn en
over de rol die de consument op deze markt kan innemen.

Ten tweede kan de consument als burger gebruik maken van zijn recht op
vrije leverancierskeuze en bij het maken van keuzes overwegingen inzake het
milieu mee laten wegen, door bijvoorbeeld te kiezen voor groene energie. Ove-
rigens moeten milieu-overwegingen niet te snel als niet-economisch worden
beschouwd. Jonge volwassenen die in hun twintiger jaren zijn, moeten als het
goed is nog zestig jaar energierekeningen betalen. Het is in hun eigen belang
om nu mee te betalen voor de opwekking van duurzaam energie, omdat zij
milieuschade willen voorkomen en in de toekomst ook verzekerd willen zijn
van een betaalbare energievoorziening.

De in paragraaf .. besproken uitrol van slimme meters, zoals gestimu-
leerd door de energie-efficiëntie richtlijn en de derde generatie energiericht-
lijnen, is niet alleen van belang voor de stimulering van de consument als ac-
tieve marktspeler. De gedachte van de Europese wetgever was in de eerste
plaats, dat voldoende regelmatig aan de consument verstrekte informatie over
de energiekosten een stimulans zal zijn voor energiebesparing aangezien de
consument hierdoor feedback krijgt over de effecten van investeringen in ener-
gie-efficiëntie en van gedragswijzigingen ten aanzien van het energiever-
bruik. Slimme meters, die onder meer het verstrekken van actuele informatie
over energieverbruik mogelijk maken, zullen volgens de Europese wetgever de
consument helpen om als burger bij te dragen aan de realisatie van milieu- en
klimaatdoelstellingen door efficiënter om te gaan met zijn energieverbruik.

Ten derde kan de consument bijdragen aan de bescherming van zijn rech-
ten, maar ook aan de interpretatie van deze rechten, door klachten in te die-
nen, geschillenprocedures te volgen en eventueel rechterlijke procedures te
starten, die de reikwijdte en betekenis van deze rechten voor de betreffende
burger en als gevolg ook voor anderen kunnen verhelderen. Voorts kan hij,
mits daarvoor de nodige procedurele waarborgen zijn gecreëerd, zijn rechten
(laten) vertegenwoordigen in reguleringsprocedures op Europees en nationaal
niveau, onder meer via consumentenorganisaties die opkomen voor de rech-
ten en belangen van de consument.

2.2.5 Observaties

Door economische, technologische en juridische ontwikkelingen, zijn de rollen
van de consument geëvolueerd in de Europese en nationale wetgeving. Onder

      



invloed van technologische ontwikkelingen, zoals de slimme meter die het mo-
gelijk maakt dat consumenten direct actuele en transparante informatie kun-
nen aflezen over hun energieverbruik, verwacht de wetgever meer van de ener-
gieconsument ten aanzien van zijn participatie in de energiemarkt. Ook lopen
de door de wetgever beoogde rollen van de consument als burger en als markt-
speler steeds meer in elkaar over en zijn zij twee zijden van dezelfde medaille.
Enerzijds wordt de consument geacht te fungeren als een aanjager van concur-
rentie door actief te kiezen voor het leveringscontract dat het meest optimaal is
voor zijn situatie. Anderzijds wordt hij geacht in deze beslissingen overwegin-
gen inzake milieu en energie-efficiëntie mee te wegen. Ook wanneer de consu-
ment zelf energie produceert is het mogelijk dat hij, vooral op de lange termijn,
profiteert van een meer betaalbare energievoorziening en zelfs winst kan ma-
ken door energie te verkopen aan energiebedrijven. Tegelijkertijd kan hij door
zelf te produceren bijdragen aan een vergroting van het aandeel van duurzaam
opgewekte energie in de totaal verbruikte energie in de EU en aan de realisatie
van de Europese milieu- en klimaatdoelstellingen.

Ook is een paradox geconstateerd. Enerzijds hebben de Europese en natio-
nale wetgevers hoge verwachtingen van de gemiddelde energieconsument bij
de realisatie van meer mededinging, economische groei, het waarborgen van
een schoon milieu en het reduceren van de CO-uitstoot. Anderzijds ontstaat
een groeiend besef bij de Europese wetgever dat de gemiddelde energieconsu-
ment empowered moet worden om de verschillende rollen op actieve wijze uit
te kunnen oefenen. De volgende paragrafen analyseren gedragseconomische
onderzoeken naar het gedrag van consumenten in de energiesector teneinde te
bezien wat de kenmerken zijn van dit gedrag en waar mogelijke knelpunten
bestaan bij de realisatie van de door de wetgever voorziene rollen.

3 De consument en keuzevrijheid

3.1 Econs or Humans?

In de woorden van Thaler and Sunstein is de traditionele (neo-liberale) econo-
mie en het recht, inclusief het energierecht, gebaseerd op de assumptie van de
rationele keuzetheorie, die inhoudt dat de meeste consumenten Homo Econo-
micus (Econs) zijn. Volgens deze theorie wordt de consument gezien als een
tekstboekvoorbeeld van een mens die op grond van rationele overtuigingen en
voldoende kennis en informatie economische beslissingen neemt, die zijn wel-
vaart maximaliseren. De rationale keuzetheorie, vormt tot op heden een be-
langrijke grondslag voor overheidsbeleid en wetgeving. In de praktijk blijken
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de meeste mensen echter homo sapiens (Humans) te zijn. Het menselijk keu-
zegedrag is vaak gebaseerd op verkeerde inschattingen van kosten en baten –
vooringenomenheid – en wordt sterk beïnvloed door contextuele factoren
zoals ‘de presentatie van goederen en productinformatie (Framing)’ waardoor
niet altijd keuzes worden gemaakt die de eigen opbrengsten maximaliseren.

Economen kunnen op twee manieren kijken naar deze verschijnselen. Ener-
zijds kunnen niet-optimale keuzes van de consument (deels) worden verklaard
vanuit de traditionele keuzetheorie. Anderzijds kunnen zij (deels) buiten deze
theorie worden geplaatst en worden verklaard vanuit een gedragseconomische
benadering. Beide manieren lijken mogelijk te zijn en zij sluiten elkaar niet uit.

Indien de verschijnselen met behulp van het traditionele keuzemodel wor-
den benaderd, kan worden aangesloten bij de theorie van beperkte rationaliteit
(bounded rationality). Deze theorie berust op de aanname dat mensen niet
irrationeel zijn. Zij zijn zich bewust van de informatiekosten voor de beoorde-
ling van economische keuzes en van de daarmee gepaard gaande transactie-
kosten. Soms nemen zij opzettelijk geen goed geïnformeerde keuze, op basis
van een afweging van de zoek- en informatiekosten. Wanneer een consument
bijvoorbeeld  euro per jaar kan besparen door een overstap te maken naar
een nieuw energiecontract, maar het hem een halve dag kost om uit te zoeken
wat de beste keuze is en hiermee veel rompslomp gemoeid gaat, kan hij beslui-
ten om bij de huidige aanbieder te blijven en zijn vrije tijd aan andere zaken
(vrienden, voetbalwedstrijd) te besteden. Deze keuze is niet in lijn met het
actieve gedrag dat de wetgever van de consument wenst, maar het is gegeven
de omstandigheden van de consument een rationele keuze. Maatregelen om
zoekkosten en transactiekosten voor consumenten te verminderen, passen ook
in de traditionele keuzetheorie. Hier kan worden gedacht aan eisen met be-
trekking tot de verschaffing van informatie over contracten, prijzen en voor-
waarden en de bevordering van snelle en gemakkelijke overstapprocedures.

Het boek Nudge van Thaler en Sunstein en het werk van Tvsersky en Kah-
neman volgt de tweede gedragseconomische benadering. Deze aanpak sluit
aan bij de psychologische werkelijkheid van het keuzeproces en ziet consu-
menten als wezens die vaak – zelfs al zouden ze het willen – niet een keuze
maken die voor hun situatie optimaal is. Volgens Van Dijk en Zeelenberg is
de gedragseconomie niet slechts kritisch ten aanzien van de assumpties van
het rationele keuzemodel, maar tracht bovenal beleidsmatige vooruitgang te
boeken door het psychologische beslissingsproces centraal te stellen. De
overheidsmaatregelen die kunnen worden genomen om de consument te sti-
muleren om de door de overheid gewenste keuzes te maken, zijn paternalis-
tisch en zouden niet volgens het rationele keuzemodel worden ingezet. Ge-
dacht kan worden aan meer pasklare, gebruiksvriendelijke informatie over de

      



kenmerken en het gebruik van producten en diensten, de vergelijking van keu-
zegedrag met het gedrag van buren of rolmodellen (herd effect) en het spelen
met standaardkeuzes.

Kahneman heeft mooi uiteengezet dat de werking van het menselijk brein te
vergelijken is met twee met elkaar communicerende systemen (The two sel-
ves). Het eerste deel betreft een onbewust, snelwerkend en automatisch deel
(Systeem I). Het tweede deel betreft een langzaam, inspanning vereisend men-
taal deel (Systeem II). Het automatische deel is permanent actief en zorgt dat
vaardigheden en heuristieken leiden tot associaties, indrukken, emoties en nei-
gingen, die vaak niet zijn gebaseerd op een realistisch beeld van de werkelijk-
heid. Zij kunnen leiden tot bevooroordeelde overtuigingen, houdingen, in-
tenties en intuïtieve oordelen, wanneer zij worden aangenomen via het
bewuste besluitvormingsproces dat door Systeem  wordt uitgevoerd. Dit heeft
als gevolg dat emoties en indrukken worden gerationaliseerd en in bevooroor-
deelde beslissingen worden omgezet. Systeem  levert aandacht en inspanning
om een oordeel te vormen, bijvoorbeeld door een vergelijking uit te voeren of
een moeilijke rekensom te maken. De capaciteiten van Systeem  zijn niet on-
beperkt. Mensen kunnen een verkeerde inschatting maken van een bepaalde
situatie bij het nemen van een beslissing.

Deze bijdrage heeft niet als doel een keuze tussen één van de bovenge-
noemde benaderingen te maken. Niettemin wordt beargumenteerd, dat vol-
doende aanknopingspunten bestaan voor beleidsmakers om rekening te hou-
den met de relativeringen met betrekking tot de rationele keuzetheorie door de
gedragseconomie. Korobkin en Ulen bepleiten, dat beleidmakers de rationele
keuzetheorie moeten nuanceren door meer rekening te houden met de feite-
lijke omstandigheden en psychologische factoren die verklaren waarom de
consument keuzes maakt die vanuit het perspectief van die consument niet
optimaal zijn, maar wel begrijpelijk en realistisch zijn gelet op de omstandig-
heden waarin de consument zich bevindt. De auteurs zijn van mening dat
deze gedragsmatige benadering ertoe leidt dat beleid en wetgeving beter kun-
nen worden afgestemd op de situatie-specifieke omstandigheden van het be-
treffende beleidsgebied en daardoor ook effectiever kunnen zijn voor de reali-
satie van de gestelde doelstellingen.

Verschillende onderzoeken van de Europese Commissie, de Nederlandse
Mededingingsautoriteit (NMa) en de Office for Gas en Electricity Markets
(OFGEM) in de energiesector geven indicaties, dat de energieconsument bij
het sluiten van contracten voor de levering van energie in veel gevallen niet de
keuzes maakt die voor hem het meest optimaal zijn wat betreft prijzen en kwa-
liteit. Deels is het beperkte overstapgedrag een gevolg van contextuele facto-
ren, zoals gebondenheid aan een meerjarencontract of structurele kenmerken
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van een markt. Een andere oorzaak komt voort uit psychologische factoren die
het keuzegedrag van de energieconsument beïnvloeden. De empirische onder-
zoeken zijn echter, niet altijd duidelijk over de vraag of de keuzes voor niet-
optimale contracten gegeven de omstandigheden (hoge zoekkosten en hoge
transactiekosten) rationeel waren of dat consumenten gewoonweg keuzes heb-
ben gemaakt die niet hun welvaart maximaliseren. Niettegenstaande deze
kanttekening geven de verschillende rapporten aanwijzingen over de psycho-
logische factoren die door de verschillende geografische energiemarkten in de
EU heen een rol spelen bij het keuzegedrag van de energieconsument. Pollitt
en Shaorshadze groeperen de punten waarop de traditionele aannames ten
aanzien van de rationaliteit van de energieconsument kunnen worden gerelati-
veerd in vier categorieën. Deze indeling zal worden aangehouden bij de hier-
navolgende bespreking van de psychologische factoren die inzicht geven in het
consumentengedrag in de energiesector.

3.2 Time-varying discounts

Ten eerste verwijzen Pollitt en Shaorshadze naar Time-varying discount ra-
tes. Dat is het fenomeen dat de preferenties van consumenten kunnen wis-
selen afhankelijk van de termijn waarbinnen zij bepaalde financiële voordelen
ontvangen. De wisselende preferenties van de consument zijn niet zijn geba-
seerd op een objectieve afweging van de kosten en baten van verschillende
beslissingen. Veelal zijn consumenten geneigd om korte termijn voordelen
zwaarder te laten wegen, dan voordelen die zich pas op de langere termijn
voordoen. Bijvoorbeeld, het komt voor dat consumenten bij de aanschaf van
een vaatwasser kiezen voor een goedkopere, minder energie-efficiënte vaat-
wasser. Consumenten nemen dan een korte termijn perspectief door de voor-
delen van de initieel lagere investeringskosten zwaarder te laten wegen dan het
gegeven dat zij op de langere termijn goedkoper uit zouden zijn met de aan-
schaf van een duurdere, efficiëntere vaatwasser als gevolg van een lagere ener-
gierekening. Dit inzicht verklaart waarom overheden soms consumenten een
beloning geven, bijvoorbeeld in de vorm van een aankoopsubsidie voor een
milieuvriendelijke vaatwasser, die de lange termijn voordelen van het duurdere
product naar voren haalt en reeds laat gelden op het moment van de aankoop-
beslissing. Voorts kunnen consumenten op de korte termijn de zoekkosten
naar de beste aanbieding voor een energiecontract zwaarder laten wegen, dan
de mogelijke financiële voordelen die zij op de langere termijn hiermee zouden
kunnen realiseren. Hierdoor zijn zij geneigd gebruik te maken van een aan-
bieding van hun huidige energieleverancier, zonder deze te vergelijken met
aanbiedingen van andere leveranciers.

      



3.3 Prospect theory

Ten tweede verwijzen Pollitt en Shaorshadze naar de zogenaamde prospect
theory. Volgens deze theorie nemen consumenten niet enkel beslissingen op
grond van de afweging van de te verwachten absolute kosten en baten van
bepaalde economische keuzes, maar beoordelen zij in hoeverre een keuze af-
wijkt van bepaalde referentiepunten (reference points). Het hebben van bezit is
een referentiepunt. Het referentiepunt van consumenten kan veranderen af-
hankelijk van of ze iets bezitten of niet en mensen zijn loss averse ten opzichte
van het referentiepunt. Loss aversion houdt in, dat consumenten sterk de voor-
keur hebben voor de voorkoming van potentiële verliezen in plaats van het
realiseren van potentiële winsten bezien vanuit een bepaald referentiepunt. In
het eerste geval vertonen zij meer bereidheid om risico’s te nemen.

Indien bezit het referentiepunt is, kan het endowment effect optreden. Dit
effect houdt in dat consumenten extra waarde hechten aan goederen of dien-
sten die zij reeds bezitten of ontvangen, hetgeen tot gevolg heeft dat het bespa-
ringsvoordeel dat zij moeten genieten om over te stappen naar een andere
leverancier navenant moet worden verhoogd. Het endowment effect vormt
één van de overstapdrempels voor consumenten in de Nederlandse energie-
markt. Uit onderzoek van de NMa blijkt, dat consumenten het pas de moeite
waard vinden om over te stappen naar een andere leverancier als zij gemiddeld
 euro per jaar kunnen besparen, terwijl zij verwachten dat zij slechts 

Euro kunnen besparen.

Ook de status quo is een referentiepunt ten opzichte waarvan consumenten
loss averse zijn. Als gevolg kan de ‘status quo bias ‘ en inertie optreden. Inertie
leidt tot het gevoel en de overtuiging bij consumenten, dat zij niet willen on-
derzoeken of het gunstig zou zijn om te kiezen voor een ander contract of een
andere leverancier en die hen weerhoudt van het maken van een overstap.

Empirische onderzoeken naar consumentengedrag in de energiesector geven
indicaties dat bij consumenten een voorkeur voor de status quo bestaat en dat
zij loss averse zijn. Energieconsumenten geven vaak aan tevreden te zijn met de
kwaliteit van de eigen leverancier, zonder dat daarbij de prijzen en kwaliteit
van deze leverancier zijn vergeleken met die van concurrenten. Voornoemd
gedrag verklaart waarom consumenten niet overstappen of gebruik maken van
door de leverancier ‘voorgeselecteerde’ keuzes (defaults), die niet per se het
meest gunstig zijn voor de betreffende consument. Daarbij is relevant dat con-
sumenten bang zijn om bepaalde voordelen, zoals betrouwbaarheid of een be-
paald niveau van dienstverlening, te verliezen. Zowel in het VK en Neder-
land hebben energieconsumenten aangegeven bang te zijn voor het moeten
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betalen van hogere prijzen en een slechtere dienstverlening bij de overstap
naar een andere leverancier.

Voorgaande inzichten verklaren waarom consumenten bij tevredenheid met
de huidige energieleverancier, niet snel bereid zijn over te stappen, op de enke-
le grond dat zij potentiële winsten kunnen maken door voor een andere leve-
rancier te kiezen. Indien daarbij sprake is van complexe tariefinformatie en
moeilijke vergelijkbaarheid van de tarieven, zal de status quo bias worden ver-
sterkt. De energieleverancier kan van deze wetenschap gebruik maken door
grote groepen consumenten hogere prijzen in rekening te brengen, dan de
relatieve kleine groep consumenten die actief zoekt naar de gunstigste aanbie-
ding. Zo toont onderzoek van Guilleti et al. aan, dat in de eerste jaren na de
liberalisering van de Britse gasmarkt in  een groot deel van de huishou-
dens (ongeveer %) bij de voormalige monopolist bleef voor de levering van
gas. Als gevolg betaalden de betreffende huishoudens prijzen die substantieel
hoger waren dan die van nieuwe markttoetreders. Anno , meer dan tien
jaar na de formele opening van de Engelse energiemarkt voor huishoudens,
speelt dit probleem nog steeds. OFGEM heeft een groot marktonderzoek ge-
publiceerd, waaruit blijkt dat een significant deel van energieconsumenten niet
overstapt. Deze consumenten, die niet alleen bestaan uit kwetsbare consumen-
ten, blijven hangen bij de leveranciers (sticky consumers). Laatstgenoemden
maken gebruik van de wetenschap door de markt te segmenteren en daarbij
hogere winsten te maken bij de levering van energie aan de niet-actieve con-
sumenten. Een non-discriminatie verplichting zou in theorie dergelijke
praktijken tegen kunnen gaan. In plaats van de voorkoming van discrimine-
rende praktijken, kunnen zij, echter, ook dergelijke praktijken versterken. Zo
kunnen non-discriminatie verplichtingen, bijvoorbeeld, inhouden dat leveran-
ciers consumenten een standaardcontract moeten aanbieden, met de mogelijk-
heid om naar een concurrerend aanbod over te stappen, dat vaak aantrekkelij-
ker is dan het standaardaanbod.

3.4 Versimpelde keuzestrategieën en beslissingsvuistregels

Consumenten zijn cognitief beperkt en ervaren belemmeringen bij het verwer-
ken van informatie, een fenomeen dat overigens ook in de theorie van boun-
ded rationality kan worden geplaatst. Volgens het rationele keuzemodel zul-
len consumenten bewust een afweging maken tussen de zoekkosten en de te
behalen voordelen. Binnen de gedragseconomische benadering geldt de as-
sumptie, dat consumenten deze afweging vaak niet maken, maar tot een intuï-
tief oordeel komen op basis van versimpelde keuzestrategieën en beslissings-
vuistregels, die niet noodzakelijkerwijs tot de meest optimale keuzes leiden.

      



Het veel geciteerde onderzoek van Iyengar en Lepper laat zien dat mensen
graag willen kunnen kiezen, maar niet noodzakelijk blijer worden van een gro-
ter keuze-aanbod. Zij kunnen zelfs ontevredener worden van het hebben van
een te goot keuze-aanbod (choice overload phenomenon). Als gevolg maken
consumenten veelal geen maximaal gebruik van informatie, door op een ge-
geven moment te stoppen met zoeken en te kiezen voor de eerste aanvaard-
bare optie die ze tegenkomen. In de energiesector wordt de complexiteit van
de tariefinformatie en de vele tariefopties in verschillende onderzoeken als be-
langrijke overstapdrempel genoemd. Hierdoor kunnen de consumenten
gaan voor een versimpelde keuzestrategie waarbij minimale inspanningen
worden geleverd voor het zoeken van een energieleverancier en een energie-
contract. Zij kiezen niet voor het meest optimale aanbod maar voor het
eerste aanbod dat ze tegenkomen met acceptabele voorwaarden en tarieven
voor de levering van energie. Ook kunnen zij besluiten om helemaal niet op
zoek te gaan naar een ander, gunstiger, energiecontract. Voorts kunnen con-
sumenten overoptimistisch zijn over bepaalde gebeurtenissen in de trant van
‘ik heb mijn energielevering goed geregeld’, waarbij het mogelijk is dat de ge-
percipieerde zoekkosten niet opwegen tegen de voordelen die ze kunnen beha-
len bij het sluiten van een nieuw contract.

Daarnaast hebben Tversky en Kahneman de grondslag gelegd voor de Heu-
ristics and Bias approach. Zij hebben aangetoond, dat mensen vaak gebruik
maken van bepaalde beslissingsvuistregels (heuristieken) om onzekerheden en
risico’s te evalueren en in hun beslissingen mee te wegen. Deze vuistregels,
zoals stereotypering en de beschikbaarheidsheuristiek die is gebaseerd op erva-
ringen met andere beslissingen, kunnen leiden tot emoties en gedachten die de
grond vormen voor mispercepties over het intreden van bepaalde gebeurtenis-
sen. Volgens de beschikbaarheidsheuristiek zou het bijvoorbeeld mogelijk
zijn dat consumenten niet overstappen naar een andere, gunstigere, energie-
leverancier, omdat zij in andere markten – zoals bij het kiezen van een andere
telecommunicatieaanbieder – een negatieve overstapervaring hadden en de in-
druk hebben dat nu weer zo’n negatieve ervaring zal optreden.

3.5 Prosociaal gedrag

Ten vierde, maakt een consument volgens de traditionele economische theorie
keuzes die in zijn eigen belang zijn. In gedragseconomische studies is aange-
toond dat het primaat en maximalisatie van de eigen opbrengsten niet altijd de
belangrijkste drijfveren zijn voor het menselijk keuzegedrag. Consumenten
zijn bereid tot het volgen van prosociaal gedrag, in die zin dat zij bij het nemen
van consumptiebeslissingen publieke belangen, zoals een schoon milieu, mee-
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wegen. Ook de energieconsument is bereid milieuoverwegingen mee te we-
gen in zijn consumptiebeslissingen. Dit blijkt uit het feit, dat steeds meer con-
sumenten overstappen naar groene energie en bereid zijn hiervoor meer te
betalen. Deze ontwikkeling kan overigens ook (deels) in het rationele keuze-
model worden geplaatst door te beargumenteren dat de voorkeuren van de
consument ook een schoon milieu kunnen omvatten, hoewel het niet altijd ge-
makkelijk is om de voorkeuren voor milieuvriendelijke producten en diensten,
evenals andere prosociale overwegingen, economisch te waarderen.

Daarbij rijst de vraag hoe consumenten kunnen nagaan of de energieleve-
rancier daadwerkelijk groene energie levert en/of welk percentage van de ge-
leverde energie groen is? Hier is van belang, dat de Europese energiericht-
lijnen een verplichting bevatten voor de energiebedrijven om informatie te
verschaffen aan de consument over de milieueffecten, tenminste wat betreft
CO-emissies en radioactief afval, die het gevolg zijn van de elektriciteit ge-
produceerd door de totale brandstofmix van de leverancier gedurende het
voorafgaande jaar. In Nederland worden deze verplichtingen geïmplemen-
teerd door bepalingen uit de Ewet  inzake stroometikettering. Hoewel
het stroometiket volgens een bepaald format moet zijn opgesteld, hetgeen
de vergelijkbaarheid van de stroometiketten vergroot, is de onderliggende be-
rekeningsmethodiek van de milieueffecten niet vastgelegd. In beginsel staat het
elke leverancier dus vrij om zijn eigen berekeningsmethodiek te hanteren, on-
der de voorwaarde dat de NMa deze kan verifiëren. Het gebruik van ver-
schillende methodieken leidt tot een verminderde vergelijkbaarheid van de uit-
eenlopende stroometiketten en onduidelijkheid voor de consument ten
aanzien van de duurzaamheid van verschillende energiecontracten.

3.6 Observaties

Uit de hiervoor besproken onderzoeken blijkt dat vele energieconsumenten
niet altijd de meest optimale keuzes maken bij het sluiten van een energiecon-
tract. Aldus handelen zij niet op een rationele wijze, zoals dit werd gewenst
door de Europese wetgever. Als gevolg wordt de concurrentie tussen leveran-
ciers op de retailmarkt niet op effectieve wijze gestimuleerd en profiteert de
consument minder goed van concurrerende energieprijzen en gunstige leve-
ringsvoorwaarden.

Een grote groep consumenten stapt niet over naar een voordeliger contract,
waardoor zij financiële en kwalitatieve voordelen mislopen. Ook kan het zijn
dat zij wel overstappen, maar uitkomen bij een contract dat hen in een slech-
tere positie brengt dan de vorige situatie. Voorts bleek uit een onderzoek dat
voor de Europese Commissie werd uitgevoerd, dat consumenten die relatief

      



weinig energie verbruikten, hogere prijzen betaalden dan consumenten die re-
latief veel energie verbruikten. Een ontwikkeling die lijnrecht indruist tegen
het Europese beleid om energie-efficiëntie bij consumenten te bevorderen.
Verder is ook aangetoond dat consumenten neigen om de betrouwbaarheid
en kwaliteit van de huidige leveranciers overmatig te waarderen omdat zij loss
averse zijn ten opzichte van de status quo en/of dat zij last hebben van het
choice overload phenomenon en niet omdat zij een gedegen vergelijkend on-
derzoek hebben gedaan naar verschillende leveranciers en contracten.

De redenen waarom energieconsumenten niet altijd de meest optimale keu-
ze maken bij het kiezen van een energieleverancier of zelfs helemaal niet over-
stappen, zijn enigszins voorspelbaar. Deze redenen kunnen verschillen en
moeten door de wetgever en toezichthouders worden begrepen bij het maken
van beleid dat gericht is op een meer actieve consumentenparticipatie in de
energiemarkt. Sommige redenen kunnen deels worden gerelateerd aan de the-
orie van bounded rationality. Zo zal de overstapdrempel van de complexiteit
van de tariefinformatie (complexiteit van de tariefstructuren en de veelheid
aan tariefopties) en daaruit volgende zoek- en transactiekosten, deels kunnen
worden aangepakt met aangescherpte transparantievereisten voor de leveran-
ciers. Echter, een verbeterde informatieverstrekking zal niet tot het door de
overheid gewenste effect leiden, wanneer consumenten vanwege andere, vaak
onbewuste en intuïtieve, redenen niet-optimale keuzes maken, zoals versim-
pelde beslissingsstrategieën of beslissingsvuistregels, de status quo bias, het en-
dowment effect of wisselende preferenties. Voorts werd duidelijk dat vanwege
de genoemde factoren het voor de wetgever niet realistisch is om te verwach-
ten dat consumenten zullen overstappen naar een nieuw energiecontract, wan-
neer zij slechts beperkte financiële voordelen kunnen realiseren.

Voor zover de overheid het bevorderen van consumentenparticipatie in de
energiemarkt van belang acht voor het realiseren van beleidsdoelstellingen,
waarbij wordt herhaald dat overstappercentages niet alles zeggen over het
functioneren van de markt, zal de overheid voor de bovengenoemde gedrags-
kenmerken een innovatievere aanpak moeten bedenken dan het enkel regule-
ren van de informatieverstrekking door de energieleveranciers. Voorts bestaan
aanwijzingen dat bij bepaalde consumenten, de kwetsbare afnemers, meer
gronden voor mispercepties en cognitieve belemmeringen aanwezig zijn dan
bij andere groepen van consumenten. Als gevolg bestaat bij de groep van
kwetsbare consumenten een verhoogd risico tot het betalen van ongunstige,
hoge energieprijzen en het ontstaan van financiële problemen.

Hierbij moet worden aangetekend dat de verschillende onderzoeken geen
diepgaand inzicht geven in de wijze waarop binnen de groep van huishoude-
lijke consumenten een differentiatie kan worden aangebracht op basis van ver-
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schillende gedragskenmerken. Ook is meer onderzoek nodig naar de vraag of
interactie bestaat tussen de verschillende gedragskenmerken van de energie-
consumenten. Bijvoorbeeld wordt het fenomeen van loss aversion bij consu-
menten versterkt door cognitieve belemmeringen bij het verwerken van infor-
matie en zo ja, hoe dan? Wordt prosociaal gedrag versterkt door het
wegnemen van cognitieve belemmeringen, zoals het gebrek aan kennis over
de duurzaamheid van energiecontracten? Voorts bestaat nog nauwelijks on-
derzoek naar de psychologische factoren die leidend zijn bij de beslissing van
consumenten om wel/niet als producent op te treden en op welke wijze die
psychologische factoren beïnvloeden hoe consumenten deze rol vervullen:
puur als opwekker ten behoeve van de zelfvoorziening en/of als handelaar.

4 De milieuvriendelijke energieconsument

4.1 Algemene opmerkingen

Naast de rol als aanjager van concurrentie, ziet de wetgever ook een rol voor
de consument om bewuste en verstandige beslissingen te maken ten aanzien
van zijn energieverbruik. In deze rol, die de consument onafhankelijk van zijn
rol bij de bevordering van concurrentie op de retailmarkt kan uitvoeren, wordt
de consument geacht bij te dragen aan de vermindering van de CO-uitstoot
en de bevordering van de leveringszekerheid. Een efficiënter energieverbruik
kan ook bijdragen aan de betaalbaarheid van de energierekening voor de con-
sument.

Volgens het rationele model van de Europese wetgever, streeft de consu-
ment ernaar om niet meer energie te gebruiken dan hij nodig heeft en om de
kosten van het energieverbruik zoveel mogelijk te beperken. Echter, in de
praktijk is de consument zich vaak niet bewust van zijn energieverbruik en
van energiebesparingsmogelijkheden in zijn huishouden. Voor de beoordeling
van de wijze waarop de energieconsument in de praktijk kan bijdragen aan de
realisatie van de Europese milieu- en klimaatdoelstellingen, is onder meer on-
derzoek naar de psychologische factoren die inzicht geven in het energiebespa-
ringsgedrag van consumenten relevant. Hieronder wordt een beeld geschetst
van een aantal resultaten dat voortvloeit uit empirisch onderzoek naar ge-
dragsveranderingen bij de energieconsument onder invloed van de verstrek-
king van feedback over energieverbruik.

      



4.2 Psychologisch onderzoek en vermindering energieverbruik

Inmiddels zijn verschillende empirische onderzoeken verricht naar de vraag
welke specifieke interventiemaatregelen kunnen leiden tot een gedragsveran-
dering, waarbij het huishoudelijk energieverbruik wordt teruggebracht. Daar-
bij wordt een onderscheid gemaakt tussen proactieve en reactieve strategie-
en. Een proactieve strategie (antecedent strategy) beoogt de determinanten
van het consumentengedrag vooraf te vergroten, bijvoorbeeld door huishou-
dens vooraf informatie te geven over energiebesparingsmogelijkheden. Daar-
naast wordt gewezen op de mogelijkheid dat huishoudens zich vastleggen om
bepaalde energiebesparingsdoeleinden te realiseren (commitments) of dat
energie-audits worden verricht in huizen, waarbij gericht advies wordt gebo-
den over de wijze waarop efficiënter met het energieverbruik kan worden om-
gegaan.

Een reactieve strategie (consequence strategy) wordt verondersteld invloed
uit te oefenen op de determinanten van consumentengedrag nadat het gedrag
heeft plaatsgevonden door het inzichtelijk maken van de positieve of negatieve
gevolgen van gedrag. Zo wordt het geven van feedback over energieverbruik
of energiebesparingen vaak toegepast om milieuvriendelijk gedrag te bevorde-
ren. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen feedback die door een ex-
terne partij achteraf wordt gegeven (indirecte feedback) en feedback over het
energieverbruik die direct wordt teruggekoppeld aan de consument (directe
feedback). Het verschaffen van informatie door een display in de woonka-
mer kan als het verstrekken van directe feedback worden gezien.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het geven van feedback over ener-
gieverbruik, en met name frequente directe feedback, het energieverbruik kan
verminderen. Ook blijkt, dat een combinatie van interventie-strategieën,
zoals informatie, feedback en persoonlijke adviezen tot de beste resultaten lei-
den wat betreft de vermindering van het energieverbruik door huishoudens.

Zo wordt in een onderzoek van Abrahamse et al. geconstateerd dat een combi-
natie van specifieke interventiemaatregelen (persoonlijke informatie, het zet-
ten van persoonlijke doelstellingen en persoonlijke directe feedback) ertoe
leidt dat huishoudens op wie deze maatregelen werden toegepast na  maan-
den ongeveer % minder energie verbruikten in hun huishouden. Voorts
werd geconstateerd dat de betreffende huishoudens gedurende het experiment
ook meer energiezuinige gedragingen gingen vertonen, zoals het omlaag zetten
van de thermostaat en het zuiniger gebruik van warm water, en hun kennis
over de mogelijkheden voor de realisatie van energie-efficiëntie in hun huis-
houden werd vergroot.
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Naast het geven van advies en voorlichting, kan de effectiviteit van het ver-
strekken van directe feedback over energieverbruik, al dan niet via home dis-
plays, worden versterkt door de invoering van zachte psychologische instru-
menten (nudges) die consumenten een expliciet teken geven dat hun
energieverbruik boven een bepaalde drempel uitgaat. Zo geven Thaler en Sun-
stein een Amerikaans onderzoek weer, waarin de inspanningen van Southern
California Edison om haar klanten aan te moedigen om energie te besparen
werden onderzocht. Terwijl de klanten niet of nauwelijks reageerden op email-
berichten of brieven over hun energieverbruik, werkte het wel om de klanten
een zogenaamde Ambient Orb te geven. Dit was een kleine lichtbal die rood
werd als klanten zeer veel energie verbruikten en groen wanneer het energie-
verbruik bescheiden was. In een aantal weken leidde de introductie van de Orb
tot een aanmerkelijk efficiënter energieverbruik. In piekperiodes ging het ener-
gieverbruik zelfs met % omlaag. Het bleek dat het knipperende rode licht
het energieverbruik bij de consumenten in het oog liet springen. Het trok
daadwerkelijk de aandacht van de consumenten en moedigde hen aan om het
energieverbruik te verminderen.

Verder tonen sommige onderzoeken aan, dat sociale normen en sociale
controle een rol kunnen spelen bij de vermindering van energieverbruik. Een
directe methode om het energieverbruik van consumenten te beïnvloeden is
om feedback te verschaffen over wat anderen vinden en wat anderen doen.

Illustratief is het veel geciteerde onderzoek van Schultz et al. naar de invloed
van sociale normen van bijna  huishoudens in San Marcos, California.

Alle deelnemende huishoudens kregen indirecte feedback over hun eigen ener-
gieverbruik en het gemiddelde energieverbruik van buurtbewoners over de af-
gelopen weken. De feedback had duidelijke effecten op het gedrag van de be-
trokkenen. In de weken na de verstrekte feedback verminderden de
bovengemiddelde energieverbruikers hun energieverbruik substantieel. Daar-
entegen hadden de minder intensieve verbruikers hun energieverbruik signifi-
cant verhoogd. Dit onderzoek liet zien dat verbruikers die het wat betreft ener-
giebesparing beter doen dan de sociaal wenselijke norm geneigd zijn om hun
gedrag aan te passen aan de norm en meer energie gaan verbruiken (het zo-
genaamde boemerang effect). Het onderzoek illustreerde voorts dat de deva-
luatie naar het sociaal wenselijk gedrag kon worden tegengegaan door energie-
verbruikers een klein niet-verbaal teken (een lachende of een fronzende
smiley) te geven dat aangaf of hun energieverbruik wel/niet sociaal was geac-
cepteerd. Onder invloed van de fronzende smiley verminderden de bovenge-
middelde verbruikers hun energieverbruik nog meer dan in de situatie zonder
smiley. Nog belangrijker was, dat de groep met een laag energieverbruik onder

      



invloed van de smiley niet het energieverbruik verhoogde. Het smiley-teken
ging het ongewenste effect van minder energie-efficiënt gedrag dus tegen.

4.3 Kanttekeningen en observaties

Mede geïnspireerd door het hierboven genoemde onderzoek van Schultz et al.
(), is de invloed van groepsfeedback op energieverbruik het onderwerp
van verschillende onderzoeken in de milieu- en sociale psychologie. Meer
onderzoek is nodig naar de vraag of de gesignaleerde gedragsveranderingen
duurzaam zijn. Immers, de meeste analyses van consumentengedrag in de
energiesector bekijken het gedrag slechts over een beperkte periode en voor
een beperkte groep van consumenten die waarschijnlijk ook nog bovengemid-
deld gemotiveerd zijn om energie te besparen.

Hoewel de wetgever de reeds verkregen inzichten kan meewegen bij het uit-
werken van de vormen van feedback die energieleveranciers moeten geven aan
consumenten, moet wegens bovengenoemde redenen voorzichtigheid worden
betracht bij de vertaling van de gesignaleerde onderzoeksresultaten in concrete
beleidsmaatregelen. Verder kunnen en worden de inzichten uit de hierboven
geciteerde onderzoeken gebruikt voor het opzetten en uitwerken van groot-
schaligere evaluatie-onderzoeken, zoals het onderzoek dat in Nederland wordt
gedaan naar de kosten en baten van de proeftuinen voor slimme netten. Hier
moet worden nagegaan wat de lange termijn effecten zijn van de invoering van
verschillende vormen van feedback, in combinatie met andere interventiestra-
tegieën, zoals persoonlijk advies en frequente facturatie, op consumentenge-
drag.

5 Handvatten voor de integratie van gedragseconomie
in regulering van de energiesector

5.1 Integratie van gedragseconomie in regulering draagt bij aan
effectiever overheidsbeleid

Wat betekenen voorgaande gedragseconomische inzichten inzake het gedrag
van de energieconsument nu voor de wetgever en toezichthouders? In algeme-
ne zin kan worden opgemerkt, dat de wetgever die bepaalde rollen toebedeelt
aan de consument voor de realisatie van publieke belangen, zich daarbij zou
moeten baseren op inzichten over de wijze waarop consumenten zich gedra-
gen in de praktijk en hoe zij (mogelijk) reageren op interventiemaatregelen
van de overheid of op ontwikkelingen in de markt. Ervaringen in de energie-
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sector tonen aan, dat indien de wetgever dat nalaat, het reële risico bestaat, dat
de consument, de toebedeelde rollen niet kan en wil waarmaken. Als gevolg
worden de doelstellingen van wetgeving niet of maar beperkt gehaald.

Gelet op het voorgaande is van belang, dat de wetgever een beeld vormt van
wie de gemiddelde energieconsument is en wat de wetgever van de gemiddelde
energieconsument kan en mag verwachten. Beleidsmakers moeten zich bij de
opstelling van wetgeving voortaan baseren op een gefundeerd, realistisch en
genuanceerd beeld van het gedrag van de consument dat het onderwerp van
het betreffende beleid is en daarbij uitgebreid gebruik maken van empirische
gegevens. Gelet op de verwachte stijging van de energieprijzen, is daarbij een
belangrijke vraag of bepaalde groepen van kwetsbare consumenten (zie para-
graaf ...) extra bescherming of hulp nodig hebben bij het vervullen van de
door de wetgever voorziene rollen. In tegenstelling tot in het Verenigd Ko-
ninkrijk, heeft deze problematiek nauwelijks aandacht gekregen in Nederland,
met als risico dat een steeds grotere groep van consumenten in de situatie kan
komen dat de energierekening niet kan worden betaald.

Ook moet meer empirisch onderzoek worden verricht naar de vraag of de
redenen voor het gedrag dat afwijkt van het door de wetgever beoogde keuze-
model, vooral kan worden teruggevoerd op het gebrek aan informatie- of
zoekkosten (volgens de theorie van bounded rationality) en/of dat ook andere
psychologische factoren een rol spelen, die ertoe leiden dat consumenten on-
bewust keuzes maken die niet optimaal zijn in hun situatie.

Inzicht in de redenen die verklaren waarom consumenten keuzes maken,
die niet overeenstemmen met de standaard van de wetgever, zijn ook van be-
lang bij de opstelling van maatregelen om de consument meer in de door de
overheid gewenste richting te sturen. De wetgever en de toezichthouders moe-
ten veel meer bewust zijn van het feit dat consumer empowerment, bijvoor-
beeld in de vorm van informatieverstrekking, contraproductief kan zijn, indien
de consument niet geïnteresseerd is om goed geïnformeerde keuzes te maken
in de energiesector. Empowerment kan dan zelfs tot gevolg hebben dat het
door de wetgever ongewenste gedrag wordt versterkt, bijvoorbeeld doordat
consumenten overstappen naar contracten die niet gunstig voor hen zijn. In
dergelijke gevallen kan de overheid, in lijn met een gedragseconomische bena-
dering, kiezen om meer paternalistische vormen van interventie toe te passen,
zoals modelcontracten met standaardvoorwaarden. Hier is echter ook voor-
zichtigheid geboden. Immers, bij het opstellen van een modelcontract kunnen
ook ongewenste effecten optreden. Consumenten kunnen namelijk minder ac-
tief worden bij het selecteren van een aanbieder en voornamelijk kiezen voor
het ‘veilige’ modelcontract. Hierdoor kunnen leveranciers minder worden ge-

      



prikkeld om concurrerende aanbiedingen te doen en kunnen zij hoge marges
behalen op de gereguleerde contracten.

De volgende paragrafen geven suggesties hoe met behulp van een gedrags-
economische benadering van de regulering van de energiesector, de energie-
consument kan worden empowered in de door de overheid gewenste richting.
Hierbij wordt ingezoomd op de reguleringsinstrumenten die de wetgever en/of
de toezichthouder kunnen aanwenden om consumentenparticipatie in de
energiemarkt te bevorderen.

5.2 Flexibel mandaat van de energietoezichthouder

De Lidstaten genieten op grond van de energierichtlijnen een aanzienlijke be-
leidsvrijheid bij de vormgeving van de maatregelen die de consumentenparti-
cipatie in de energiemarkt kunnen bevorderen. Wel kan in het licht van de
doelstellingen van de energierichtlijnen worden betoogd, dat de Lidstaten in
ieder geval moeten waarborgen dat de toezichthouders voldoende bevoegdhe-
den en ruimte hebben om de belangen van de consument op effectieve wijze te
beschermen en te bevorderen. Volgens artikel  van Richtlijn //EG
moet de energietoezichthouder bij de uitvoering van de in deze richtlijn om-
schreven taken alle redelijke maatregelen nemen om de doelstellingen van de
richtlijn te bereiken binnen het kader van de taken en bevoegdheden zoals
vastgesteld in artikel  van Richtlijn //EG. Dit artikel bepaalt, onder
meer, dat de autoriteiten moeten zorgen dat afnemers baat hebben bij een
efficiënte werking van hun nationale markt, dat zij een daadwerkelijke mede-
dinging moeten bevorderen en dat zij moeten bijdragen aan het waarborgen
van consumentenbescherming.

Een analyse van rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU door La-
vrijssen en Ottow laat zien dat het Hof de bevoegdheden van de toezichthou-
ders op een teleologische en ruime wijze uitlegt ter waarborging van een effec-
tieve toepassing van het Europees recht. De toezichthouders moeten, binnen
de kaders van het Europees recht en met inachtneming van de beginselen van
goed bestuur, de nodige discretionaire ruimte genieten om de verschillende
belangen af te wegen en om bij de uitoefening van hun bevoegdheden in te
spelen op ontwikkelingen in de markt. Hoewel dit niet expliciet uit de ener-
gierichtlijnen volgt, zou dit ook moeten betekenen dat de autoriteiten rekening
moeten (kunnen) houden met de gevolgen van de reguleringsmaatregelen
voor het gedrag van consumenten en dat zij de reguleringsmaatregelen op (po-
tentiële) gedragsveranderingen moeten toesnijden.

Gelet op de hierboven besproken beleidsvrijheid van de Lidstaten, bestaan
in beginsel geen juridische belemmeringen voor de nationale wetgever om toe-
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zichthouders te verplichten een ex ante gedragseffecten toets uit te voeren
voordat maatregelen ter bevordering van consumer empowerment worden aan-
genomen. Deze toets zou inhouden, dat de toezichthouder proactief beoor-
deelt, op basis van gedegen empirisch onderzoek, wat de potentiële effecten
van de voorgestelde maatregelen op het consumentengedrag kunnen zijn. De
interventies kunnen worden toegesneden op de te verwachten veranderingen
in het consumentengedrag. Daarbij is ook van belang, dat de toezichthouder
wordt verplicht om evaluatiemomenten in te bouwen voor de beoordeling van
de effecten van de van kracht zijnde reguleringsinstrumenten en of het nood-
zakelijk is om, gelet op ontwikkelingen in de markt, deze instrumenten aan te
passen voor de waarborging van een effectieve realisatie van de doelstellingen
van de Europese energierichtlijnen. De Nederlandse wetgever heeft bij de im-
plementatie van de Europese energierichtlijnen helaas geen gebruik gemaakt
van de kans om het toezichtbeleid beter af te stemmen op de wijze waarop de
energieconsumenten zich in de praktijk gedragen.

5.3 Mix van instrumenten

Het is een lacune in het toezichtbeleid dat de meeste energietoezichthouders in
de EU, waaronder de NMa, tot op heden geen consistent en transparant beleid
hebben gevoerd ten aanzien van de wijze waarop bij de opstelling van maat-
regelen voor consumer empowerment rekening kan worden gehouden met het
feitelijke consumentengedrag. Hier volgen een aantal suggesties voor de wijze
waarop de toezichthouders inzichten uit de gedragseconomie in hun besluit-
vormingsproces kunnen integreren en de interventies beter kunnen toesnijden
op de gedragskenmerken van de consument.

De Lidstaten hebben de keuze uit een mix van juridische, economische en
psychologische instrumenten om een actieve marktparticipatie en energiebe-
sparingen bij de energieconsumenten te stimuleren. Zij moeten hierbij de
randvoorwaarden van het Europees recht respecteren. De energietoezichthou-
der zal in de meeste gevallen belast zijn met de uitvoering van de maatregelen
en het toezicht daarop. Indien zij de benodigde bevoegdheden hebben, kunnen
zij, onder meer, kiezen voor de volgende instrumenten van sturing en regule-
ring:

Bevordering van gebruikmaking van recht op vrije leverancierskeuze

. Het verstrekken van informatie over de energiemarkt, wetgeving, geschil-
procedures, energieleveranciers en hun producten (in NL Consuwijzer);

      



. Het verplichten van leveranciers tot het verstrekken van transparante in-
formatie over voorwaarden en tarieven;

. Het faciliteren van collectieve inkoopacties door consumenten;
. Het aanbieden van een prijsvergelijkingssite door de overheid of het facili-

teren van het aanbieden van dergelijke sites door private partijen;
. Het aanbieden van modelcontracten met standaardvoorwaarden (met de

mogelijkheid voor de keuze voor een niet-modelcontract);
. Vaststelling van het maximum aantal verschillende tarieven en regulering

van de eenvoud/transparantie van de tariefstructuren.

Bevordering van energie-efficiëntie

. Het geven van voorlichting en onderwijs over energiebesparingsmogelijk-
heden op scholen en gemeentehuizen;

. Het geven van directe of indirecte feedback over consumptie en kosten;
. Bevorderen van demand response (vraagsturing bij consumenten) door

energieleveranciers middels de regulering van prijsprikkels.

Bescherming van (kwetsbare) afnemers

. Het vaststellen van tariefstructuren en/of de regulering van de hoogte van
de prijzen;

. Het invoeren van non-discriminatieverplichtingen;
. Het vaststellen van standaardcontracten (default contracten) met vastge-

stelde tarieven en voorwaarden voor bepaalde groepen van consumenten,
met name kwetsbare afnemers;

. Het vaststellen van standaardcontracten met vastgestelde tarieven en
voorwaarden voor alle consumenten die niet-actief gebruik maken van
hun recht op vrije leverancierskeuze.

Het ligt in de lijn van het proportionaliteitsbeginsel dat de toezichthouder kiest
voor de regulerings- en sturingsinstrumenten, die geschikt en noodzakelijk
zijn en zo min mogelijk nadeel toebrengen aan andere belangen, zoals de com-
merciële vrijheid van ondernemingen en de vrije mededinging. Het uit-
gangspunt van de Europese en nationale wetgeving is, dat de consument het
recht op vrije leverancierskeuze heeft. Het ligt in de lijn van dit centrale uit-
gangspunt en het proportionaliteitsbeginsel om de consument zo veel mogelijk
te stimuleren om zelf de keuze te maken die voor hem het meest optimaal is
wat betreft prijzen, voorwaarden, duurzaamheid en kwaliteit. Thaler en Sun-
stein spreken in dit verband van Libertarian Paternalism. Dit betekent dat
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de wetgever en de toezichthouder niet de keuze voor de consument maken,
maar dat neemt niet weg dat ze een aanzienlijke invloed kunnen uitoefenen
op het consumentengedrag door bijvoorbeeld te spelen met standaardcontrac-
ten.

Een gedragseconomische benadering van de regulering van de energiesector
stelt verdergaande eisen aan de informatieverstrekking door de energiebedrij-
ven en de overheid dan de traditionele economische benadering die is geba-
seerd op het rationele keuzemodel en bounded rationality. Volgens een ge-
dragseconomische benadering gaat het niet alleen om informatieverstrekking,
maar vooral om de verstrekking van kwalitatief goede en gebruiksvriendelijke
informatie die de consument in staat stelt om inzicht te verkrijgen in keuze-
mogelijkheden, verschillende aanbiedingen te vergelijken en te beoordelen
welk aanbod, in termen van prijs, kwaliteit en duurzaamheid, het meest opti-
maal is voor zijn situatie. Pas als de lichtere maatregelen tot regulering van
de verstrekking van informatie niet werken, zou de toezichthouder kunnen
overwegen zwaardere interventies toe te passen, waarbij in het licht van het
proportionaliteitbeginsel moet worden aangetoond dat minder vergaande
maatregelen niet toereikend zijn om een gedragsverandering bij consumenten
te bewerkstelligen.

5.3.1 Prijsvergelijkers

Private initiatieven die websites in de markt hebben gezet om prijsvergelij-
kingen tussen energieaanbieders mogelijk te maken, de zogenaamde prijs-
vergelijkers, kunnen consumenten helpen bij het verwerken van de complexe
informatie in de energiesector. Voorwaarde is wel, dat de prijsvergelijkers on-
afhankelijk, transparant, actueel, correct, volledig, toegankelijk en gebruiks-
vriendelijk zijn. Voor de onafhankelijkheid van de prijsvergelijkers is van
cruciaal belang, dat zij wat betreft hun financiering onafhankelijk van de ener-
gieleveranciers kunnen functioneren. De onafhankelijkheid van een prijsverge-
lijker komt in het gedrang als deze in handen komt van een leverancier, maar
ook als een prijsvergelijker lucratieve contracten sluit met één of twee leveran-
ciers en de website consumenten met name naar de betrokken leveranciers
doorverwijst, terwijl deze niet de meest gunstige contracten aanbieden. Het
voorgaande betekent, dat het belangrijk is dat de energietoezichthouders in
samenwerking met de consumentautoriteiten, toezien of de prijsvergelijkers in
overeenstemming met de hierboven genoemde eisen functioneren. De NMa
heeft een onderzoek gedaan naar de prijsvergelijkingssites in Nederland, waar-
uit niet duidelijk blijkt of zij de sites permanent monitort.

      



Uit het betreffende onderzoek van de NMa bleek dat de Nederlandse prijs-
vergelijkers, in tegenstelling tot wervingskanalen die aan de leveranciers zijn
verbonden, betrouwbaar en transparant zijn. Zij kunnen de consument een
ruime keuzemogelijkheid en grote prijsvoordelen bieden. Echter, uit het on-
derzoek bleek ook, dat de vergelijkbaarheid tussen contracten toch lastig blijft
wegens vanwege de complexiteit van de producten. Voorts bestaan meer dan
 websites die door de NMa als prijsvergelijkers worden aangemerkt, hetgeen
verwarrend kan werken voor consumenten. Verder kunnen de standaard-
verbruiksgegevens van verschillende groepen consumenten per prijsvergelijker
verschillen. Ook is het mogelijk dat de consument verschillende resultaten
krijgt bij de invoer van zijn gegevens. Hierdoor bestaat het risico dat de con-
sument al afhaakt bij de keuze voor een prijsvergelijker en hij überhaupt niet
meer toekomt aan de vergelijking van energiecontracten bij verschillende aan-
bieders.

Het voorgaande zou kunnen impliceren, dat de overheid een grotere rol kan
spelen in het stellen van de randvoorwaarden voor het functioneren van de
prijsvergelijkers. Zo zouden eisen kunnen worden gesteld ten aanzien van de
presentatie van gegevens en resultaten door de prijsvergelijkers alsook de ma-
nier waarop consumenten hun verbruiksgegevens moeten invullen om gebruik
te kunnen maken van de prijsvergelijkers. Zo bekijkt de NMa of de informatie
die volgens de ‘Richtsnoeren Informatieverstrekking energieleveranciers aan
consumenten’ essentieel is, op de website van de prijsvergelijkers te vinden
is. Ook zal het al een stap vooruit zijn, dat de bepaling van de standaardver-
bruiksgegevens wordt geharmoniseerd en/of dat consumenten via de website
van hun bestaande energieleverancier hun verbruiksgegevens direct kunnen
kopiëren in een prijsvergelijker. Het zou dan nog maar een kleine stap zijn,
dat de consument na het invullen van de gegevens gebruik kan maken van een
geautomatiseerd systeem dat de meest gunstige aanbieder selecteert op basis
van de door de consument aangegeven kenmerken. Dergelijke systemen kun-
nen de zoek- en transactiekosten voor de consumenten aanmerkelijk verlagen
en min of meer pasklare opties bieden. Mogelijk kunnen dergelijke innovaties
bevorderen dat consumenten de door de wetgever gewenste keuzes maken
door de vermindering van de status quo bias, wisselende preferenties en het
tegengaan van versimpelde beslissingsstrategieën die op onjuiste percepties
zijn gebaseerd.

Een andere optie zou zijn, dat de overheid zelf een prijsvergelijker aanbiedt.
Het voordeel is, dat een overheidsprijsvergelijker aan de consument het ver-
trouwen kan geven dat deze prijsvergelijker betrouwbaar, onafhankelijk en
correct is. Een mogelijk nadeel is, dat een significant deel van de consumenten
alleen nog maar gebruik maakt van de overheidsprijsvergelijker en de concur-
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rentie tussen de prijsvergelijkers bij de verkoop van energiecontracten wordt
belemmerd. Vanuit het oogpunt van onafhankelijkheid zou een minder voor
de hand liggend alternatief zijn dat iedere leverancier wordt verplicht tot het
aanbieden van een prijsvergelijker, waarbij een onafhankelijk, door de toe-
zichthouder goedgekeurd, standaardmodel moet worden gevolgd.

Een mogelijk zwak punt van hierboven genoemde maatregelen is, dat de
innovatie en concurrentie tussen de prijsvergelijkers, bijvoorbeeld op het ge-
bied van gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, het klantgericht behande-
len van een zoekopdracht en het leveren van aanvullende diensten (zoals een
energie-efficiëntie advies), wordt belemmerd. Afhankelijk van de vraag hoeveel
concurrentie en innovatie daadwerkelijk mogelijk is bij het aanbieden van
prijsvergelijkers, kan de overheid rekening houden met dit punt door vol-
doende ruimte voor mededinging en innovatie open te laten bij de opstelling
van criteria voor prijsvergelijkers.

Voorts is nog van belang, dat een groep afnemers bestaat, met name de laag
geletterden en laag genummerden, die zelf geen gebruik kunnen maken van
een prijsvergelijker zonder advies en hulp. De wetgever zal moeten nagaan om
welke groep van afnemers het gaat en hoe zij kunnen worden bijgestaan. Ook
moet worden onderzocht welke alternatieve instrumenten voor prijsvergelij-
king bestaan voor consumenten die niet de beschikking hebben over internet-
toegang. Zo kan als inspiratie dienen dat, bijvoorbeeld in België, in de zoge-
naamde Instituten voor Samenlevingsopbouw sociale energieconsulenten
aanwezig zijn, die mensen in armoede kunnen informeren over het verbeteren
van hun woningkwaliteit en energieprestatie.

5.3.2 Instrumenten van psychologische sturing

Instrumenten van informatieverstrekking en instrumenten voor de toepassing
van informatie, zoals prijsvergelijkers en directe feedback via displays en web-
sites, kunnen worden gecombineerd met instrumenten van psychologische
sturing. Een instrument van psychologische sturing kan bijvoorbeeld worden
gevonden in de manier waarop de kosten en baten van verschillende keuzes
worden gepresenteerd aan de consument. Dit wordt framing genoemd. Uit
de hierboven besproken literatuur blijkt dat consumenten bij het maken van
keuzes bij het al dan niet overstappen naar nieuwe energiecontracten of het
treffen van energiebesparingsmaatregelen, meer geneigd zijn om potentiële
verliezen te voorkomen dan om potentiële winsten te realiseren ten opzichte
van hun bestaande situatie. Van dergelijke inzichten kan gebruik worden ge-
maakt door de wetgever bij de bepaling van wat voor soort (directe of indi-
recte) feedback de energieleveranciers over prijzen, kosten en consumptie,

      



moeten verschaffen aan de consument. Wat betreft de keuze voor directe of
indirecte feedback indiceert empirisch onderzoek, dat consumenten meer
energie besparen als reactie op directe feedback. Dit in combinatie met andere
maatregelen, zoals meer frequente facturatie. Dit pleit ervoor om leveran-
ciers te verplichten aan consumenten directe feedback te geven over energie-
verbruik en kosten, bijvoorbeeld via een display of internet.

Verder is het is goed mogelijk dat consumenten eerder reageren op signalen
of informatie dat zij geld verliezen als zij op bepaalde piekmomenten geen
huishoudelijke apparaten uitschakelen, dan op signalen dat zij geld kunnen
verdienen door hun energieverbruik in de tijd te verplaatsen. Hetzelfde geldt
voor prijsvergelijkers. Als de resultaten van de prijsvergelijkers uitdrukken dat
consumenten geld verliezen door niet te kiezen voor een bepaald contract of
bepaalde aanbieder, zullen de consumenten volgens gedragseconomische in-
zichten eerder geneigd zijn over te stappen dan wanneer enkel wordt vermeld
wat de besparingsvoordelen van een bepaalde overstap zijn.

Met behulp van framing kunnen consumenten ook bewuster worden ge-
maakt van de lange termijn voordelen van milieuvriendelijke energieleverings-
contracten ten opzichte van contracten voor de levering van grijze stroom.
Duurzame energiecontracten zijn beter voor het milieu, leiden tot een vermin-
dering van de CO-uitstoot en lagere kosten voor de maatschappij om de mi-
lieuschade te herstellen. Bovendien blijken consumenten bereid te zijn om
meer te betalen voor duurzame producten, maar daarvoor is wel noodzakelijk
dat inzichtelijk wordt gemaakt hoe duurzaam de leveringscontracten zijn. De
resultaten van de prijsvergelijkers zouden kunnen worden geframed door de
meest milieuvriendelijke energiecontracten bovenaan te plaatsen, waarbij
transparant wordt gemaakt dat de lange termijn baten van dergelijke contrac-
ten groter zijn dan de korte termijn baten van goedkopere grijze contracten.
Daarbij zou de consument ook meer begrijpelijke informatie moeten worden
geboden over de duurzaamheid van de opgewekte energie, bijvoorbeeld door-
dat leveranciers worden verplicht dezelfde methode te gebruiken om de mi-
lieueffecten te berekenen van de elektriciteit die geproduceerd wordt door hun
totale brandstofmix.

Het voordeel van dergelijke vormen van psychologische sturing is dat zij
relatief weinig kosten met zich mee brengen en het consumentengedrag op
effectieve wijze kunnen veranderen door consumenten te laten inzien welke
aanbieding voor hen het meest gunstig is gelet op de korte en lange termijn
kosten en baten. Echter, zoals aangegeven door Tiemeijer, spelen ook ethische
vragen bij het inzetten van instrumenten van psychologische sturing door de
overheid. Hij stelt, dat de vraag of en zo ja hoe de overheid instrumenten
van psychologische sturing moet inzetten immers niet alleen wordt bepaald
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door overwegingen van effectiviteit en efficiëntie. De overheid moet er ook
voor waken, dat consumenten niet worden gemanipuleerd. Zij mogen niet
worden gestuurd in een richting die niet noodzakelijkerwijs in hun belang is
zonder dat zij zich bewust zijn van deze sturing. Hier speelt ook een funda-
mentele vraag. Is keuzevrijheid (zowel ten aanzien van leverancierskeuze als
ten aanzien van energieverbruik) een fundamenteel recht van de consument,
dat zoveel mogelijk moet worden gerespecteerd? Of is keuzevrijheid vooral een
instrument om de energiesector op sociaal optimale wijze te sturen? Veel ju-
risten zullen kiezen voor de eerste fundamentele benadering, maar de tweede
optie is misschien realistischer. In het laatste geval bestaan ook minder funda-
mentele bezwaren tegen het beïnvloeden van de keuzevrijheid van consumen-
ten teneinde welvaartsdoelstellingen te bereiken.

Vervolgens rijst volgens Tiemeijer ook de vraag of de overheid eigenlijk wel
in staat is om te bepalen wat voor burgers de beste keuze is. Gerealiseerd
moet worden dat de overheid ook fouten kan maken bij het beïnvloeden van
consumentengedrag, door bijvoorbeeld informatie niet juist te framen. Als ge-
volg kunnen vele consumenten worden gestimuleerd om keuzes te maken die
hun welvaart verslechteren en ook niet bijdragen aan de realisatie van de door
wetgever vastgestelde publieke belangen. Gelet hierop is het belangrijk, dat de
overheid de potentiële effecten van instrumenten van psychologische sturing
goed in kaart brengt, ingeval zij besluit dergelijke instrumenten in te zetten. Zij
moet daarbij waarborgen dat de instrumenten van psychologische sturing,
transparant, betrouwbaar, objectief, gebruiksvriendelijk, correct, proportioneel
en onafhankelijk van private belangen functioneren.

5.3.3 Instrumenten van prijsregulering

Het is mogelijk dat de regulering van de instrumenten van informatieverstrek-
king en informatietoepassing, in combinatie met advies voor kwetsbare afne-
mers en instrumenten voor psychologische sturing, niet leidt tot een verbete-
ring van de consumentenparticipatie in de energiemarkt. Een gevolg kan zijn,
dat een significante groep niet-actieve consumenten hogere energieprijzen be-
taalt dan andere consumenten en daarmee de lagere prijzen van de relatief
kleine groep actieve consumenten subsidieert. Voornamelijk kwetsbare afne-
mers lopen het risico om te worden geconfronteerd met hoge, niet-betaalbare
prijzen.

In bovengenoemde gevallen kan de overheid overwegen te kiezen voor in-
strumenten tot regulering van de transparantie van de tarieven en tariefstruc-
turen teneinde de consumentenparticipatie te bevorderen. De overheid kan
zelfs een stap verder gaan door de oplegging van non-discriminatie verplich-

      



tingen of zelfs, als ultimum remedium, de vaststelling van de eindgebruikers-
tarieven voor bepaalde groepen afnemers. Echter, prijsregulering is een zwaar
middel, wordt niet door de Europese Commissie gestimuleerd en vormt vol-
gens het Hof van Justitie een instrument dat afwijkt van het basisprincipe van
vrije mededinging van de energierichtlijnen. Daarom moet een dergelijke
interventie in overeenstemming met artikel , lid  van Richtlijn //EG
en artikel , lid  WVEU worden gerechtvaardigd ter waarborging van het
algemeen economisch belang, in dit geval de redelijkheid en betaalbaarheid
van de energieprijzen, hetgeen zwaarder kan wegen dan de vrije mededinging,
mits de regulering transparant, niet-discriminerend en geschikt en noodzake-
lijk is om de beoogde belangen te realiseren.

Prijsregulering kan ongewenste neveneffecten hebben. Volgens de Europese
Commissie kan tariefregulering leiden tot toetredingsbarrières voor nieuwe
energieleveranciers, omdat de tarieven zo laag worden vastgesteld dat het voor
nieuwkomers niet interessant is om de markt te betreden. Tariefregulering kan
ook tegengaan dat consumenten een actieve rol gaan spelen bij het sluiten van
energiecontracten omdat zij geneigd zijn te kiezen voor de gereguleerde con-
tracten. Uit onderzoek van Hviid en Waddams blijkt, dat indicaties bestaan
dat de oplegging van non-discriminatieverplichtingen door OFGEM aan de
leveringsbedrijven niet alleen heeft geleid tot het verminderen van prijsver-
schillen tussen verschillende groepen consumenten, maar ook tot het voor
consumenten ongewenste effect van hogere energieprijzen en hogere marges
voor de energiebedrijven. Een instrument dat OFGEM momenteel voorstelt,
is de vereenvoudiging van de tariefstructuren en het terugbrengen van het aan-
tal standaardtarieven voor contracten voor onbepaalde tijd naar één stan-
daardtarief per betaalmethode. Het idee is dat deze maatregelen de com-
plexiteit van de energieprijzen verminderen en de vergelijkbaarheid van de
energieprijzen verbeteren. Het voorstel is controversieel en kan volgens critici
leiden tot negatieve effecten voor de mededinging, onder meer doordat consu-
menten met name zullen worden aangetrokken door standaardcontracten en
de leveranciers hierdoor de economische prikkel krijgen om hogere winsten te
realiseren op deze standaardcontracten. Een ander punt is dat de vereenvou-
diging van de prijsstructuren op gespannen voet staat met de invoering van
prijsprikkels door energiebedrijven, die kunnen leiden tot meer gedifferenti-
eerde en complexe tarieven, maar aan de andere kant consumenten ook kun-
nen stimuleren efficiënter om te gaan met hun energieverbruik door hen bij-
voorbeeld een beloning te geven als zij minder energie verbruiken in
piekperiodes.

Het voorgaande bevestigt, dat het van belang is, dat de toezichthouder van
tevoren de potentiële kosten en baten van prijsinterventies zorgvuldig in kaart
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brengt en deze meeweegt bij de uitvoering en opstelling van de betrokken
maatregelen. Voorts moeten de effecten van dergelijke interventies worden ge-
monitord, periodiek worden geëvalueerd en worden bijgesteld of afgeschaft,
wanneer zij leiden tot ongewenste effecten zoals prijsverhogingen en prijsdis-
criminatie van (kwetsbare) afnemers.

6 Slotbeschouwing

De energieconsument heeft meerdere gezichten. Volgens de Europese wetge-
ver vervult hij een belangrijke rol bij de realisatie van de doelstellingen van het
Europese energiebeleid, inclusief de bevordering van de concurrentie, de be-
taalbaarheid van de energieprijzen, leveringszekerheid en de realisatie van de
Europese milieu- en klimaatdoelstellingen. De Europese en nationale wetge-
vers en de energietoezichthouders moeten rekening houden met de verschil-
lende gezichten van de energieconsument bij de opstelling van wetgeving en
beleid om de participatie van de consument in de energiemarkt te bevorderen.
Indien wetgeving en sturingsinstrumenten onvoldoende zijn toegesneden op
de verschillende rollen en gedragskenmerken van de energieconsument, zullen
de hierboven genoemde doelstellingen minder gemakkelijk of niet worden ge-
realiseerd.

Een gedragseconomische benadering van de regulering van de energiesector
kan – als aanvulling en nuancering op het rationele keuzemode – waardevolle
inzichten verschaffen aan beleidsmakers. Deze aanpak maakt het mogelijk dat
kan worden ingespeeld op kenmerken van het consumentengedrag die niet
gemakkelijk met behulp van het rationele keuzemodel zijn te verklaren, maar
die wel, na afweging van de besproken voor- en nadelen, door de overheid
kunnen worden beïnvloed met traditionele en innovatieve (psychologische)
sturingsinstrumenten. De benadering biedt ook de benodigde flexibiliteit om
overheidsmaatregelen aan te passen of in te trekken, indien consumenten er-
varing hebben opgedaan met het kiezen voor een energieleverancier en het
treffen van energiebesparingsmaatregelen en het minder vaak gebeurt dat zij
niet-optimale beslissingen nemen. In dergelijke gevallen kunnen (paternalisti-
sche) sturingsinstrumenten (deels) overbodig zijn geworden.

Hoewel met name de onafhankelijke toezichthouders als OFGEM en de Eu-
ropese Commissie de eerste stappen tot integratie van een gedragseconomi-
sche benadering van de regulering van de energiemarkt hebben gezet, is het
een uitdaging voor de Europese en nationale wetgever en toezichthouders om
dit op een bestendige en effectieve wijze te doen. Deze oratie heeft een aantal

      



handvatten gegeven voor de wijze waarop deze integratie vorm kan worden
gegeven.

Deze handvatten geven een richting voor de regulering van de energiesector,
die nog verder theoretisch moet worden ontwikkeld en die nader moet worden
onderbouwd met empirisch onderzoek naar de wijze waarop de energieconsu-
ment, met zijn verschillende gezichten, zich in de praktijk gedraagt. Mogelijk
bieden deze handvatten ook inspiratie voor een gedragseconomische benade-
ring van de regulering van andere markten, waarin het consumentengedrag
een cruciale rol speelt bij de realisatie van hogere publieke belangen.
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