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De verschillende gezichten van de energieconsument1 

Naar een gedragseconomische benadering van de regulering van de energiesector 

1. Inleiding 

Volgens de Europese energierichtlijnen moest de energieconsument sinds 1 juli 2007 formeel 
het recht hebben om zijn eigen energieleverancier te kiezen. In Nederland had de energieconsument 
al sinds juli 2004 formeel het recht op vrije leverancierskeuze op grond van de Elektriciteitswet 1998 
en de Gaswet.2 Sindsdien is de energiesector niet altijd positief in het nieuws geweest. Opdringerige 
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 eindafrekening.3 Deze malafide praktijken zijn funest voor het vertrouwen 
van de consument in de energiemarkt en vormen een obstakel voor een actieve 
consumentenparticipatie 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 huishoudens.4 Vrije leverancierskeuze voor consumenten is niet 
alleen één van de doelstellingen van de energierichtlijnen. Zij heeft ook een instrumentele functie. 
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 
energiecontracten 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 bereikt”.5  

Een nieuw perspectief, dat overigens niet onlosmakelijk is verbonden met de liberalisering 
van de markt, is dat het derde pakket van Europese energiewetgeving, bestaande uit twee richtlijnen 

                                                           
1 Dit is de schriftelijke en uitgebreide versie van de rede uitgesproken ter aanvaarding van de leerstoel 
Consument en energie aan de Universiteit van Amsterdam op 21 september 2012. De auteur bedankt Pierre 
Larouche, Maarten Pieter Schinkel, Floris Vogelaar en Jeroen van de Ven voor waardevolle opmerkingen op 
eerdere versies van dit stuk. De auteur is Irina Bordei zeer dankbaar voor het verrichten van uitstekende 
onderzoeksassistentie. Zij is Martine van Gogh erkentelijk voor het controleren van de tekst op spelling en 
grammatica. De inhoud van deze bijdrage komt volledig voor de verantwoordelijkheid van de auteur. 
2 De liberalisering van de energiemarkt is in Nederland stapsgewijs tot stand gebracht. De grootzakelijke 
verbruikers hadden al in 1998 (elektriciteit) en 1999 (gas) het recht op vrije leverancierskeuze in Nederland. Zie 
hierover: L. Hancher en S. Lavrijssen, ‘Geleidelijk op weg naar een geliberaliseerde elektriciteitsmarkt’, SEW 2, 
2000, 42–55 en L. Hancher en S. Lavrijssen, ‘De Eerste Gaswet, bestaande structuren in een nieuw jasje’, SEW 6, 
2000, 230–246 
3 Zie bijv. het persbericht van de NMa, ‘NMa beboet voormalig leidinggevenden van Greenchoice’, 6 juli 2012 
4 K. Cseres, ‘What has competition done for consumers in liberalized markets?’, The Competition Law Review 
4(2), 2008, p. 78 
5 J.J.M. Potters en H.M. Prast, ’Gedragseconomie in de praktijk’ in: W.L. Tiemeijer, C.A. Thomas en H.M. Prast 
(red.), De menselijke beslisser: over de psychologie van keuze en gedrag, Amsterdam: Amsterdam University 
Press, 2009, p. 49; Cseres, ‘What has competition done for consumers in liberalized markets?’, The Competition 
Law Review 4(2), 2008, p. 83 
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en drie verordeningen (hierna: ‘derde pakket’)6 en de recent gewijzigde Energie-efficiëntie richtlijn7, 
ook de gedachte bevatten dat de consument moet worden gestimuleerd om efficiënter met zijn 
energieverbruik om te gaan.8 Aldus neemt de Europese wetgever aan, dat de consument ook een 
actieve rol speelt bij de vermindering van de C02-uitstoot en de realisatie van de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van het Europese energiebeleid.9 

Hoewel de wetgever hoge verwachtingen van de energieconsument heeft, geven empirische 
onderzoeken naar het gedrag van de energieconsument echter indicaties dat de consument de rol als 
aanjager van de concurrentie in de praktijk niet of maar beperkt vervult. 10 Een alarmerend rapport 
van de Europese Commissie concludeerde in 2010, dat de retailmarkten voor energie tot de slechtst 
werkende markten van de EU behoorden. In veel EU-landen was minder dan 10% van de 
consumenten overgestapt.11 Volgens het voorgaande onderzoek hadden Europese consumenten in 
totaal 13 miljard euro minder hoeven 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 energierekening 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 10% 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 90% van de consumenten, die niet is overgestapt, evengoed 
zijn verbeterd. 12 

Ook bestaan indicaties dat de energieconsument nauwelijks uitvoering geeft aan zijn rol om 
de CO2-uitstoot te verminderen en niet of slecht gebruik maakt van de mogelijkheden om energie te 

                                                           
6 Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG, 
PbEU 2009, L 211/56; Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 
2003/55/EG, PbEU 2009, L 211/94; Verordening 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 
2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van 
Verordening 1775/2005, PbEU 2009, L 211/36; Verordening 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 juli 2009 betreffende voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit en tot intrekking van Verordening 1228/2003, PbEU 2009, L 211/15 en Verordening 713/2009 van 
het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking 
tussen energieregulators, PbEU 2009, L 211/1 
7 Recentelijk werd een nieuw akkoord bereikt over de nieuwe energie-efficiëntie 
 richtlijn. Zie hierover <http://www.euractiv.com/energy-efficiency/member-states-strike-deal-eu-ene-news-
513301> 
8 Zie bijv. overwegingen 6 en 50 van Richtlijn 2009/72/EG. Zie ook overweging 47 van Richtlijn 2009/73/EG 
9 De Europese klimaatdoelstellingen zijn door de Raad van de Europese Unie vastgesteld in de Conclusies van 
het Voorzitterschap, 7224/1/07 REV 1. De broeikasgasemissies moeten met tenminste 20% (30% als de 
omstandigheden gunstig zijn) zijn verminderd in 2020 (ten opzichte van 1990); het aandeel van hernieuwbare 
energie moet uiterlijk in 2020 worden verhoogd naar 20% van het totale EU-energiegebruik; de energie-
efficiëntie moet worden verhoogd teneinde tot een besparing van 20% op het energieverbruik in de Europese 
unie te komen. 
10 Zie bijv. A. Kolk, ‘The role of consumers in EU energy policy’, Carbon Management 3 (2), 2012, 175–183 
11 Zie verder Commission Staff Working Paper, The functioning of retail electricity markets for consumers in the 
European Union, SEC(2010)1409 final. 
12 Zie hierover ook M.P. Schinkel, ‘Operatie MDW: Een tussenstand’, ESB Dossier Tien jaar regulerings- en 
marktwerkingsbeleid, 2005, D18- D20 

http://www.euractiv.com/energy-efficiency/member-states-strike-deal-eu-ene-news-513301
http://www.euractiv.com/energy-efficiency/member-states-strike-deal-eu-ene-news-513301
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besparen. In 2012 verscheen een empirisch onderzoek, uitgevoerd aan de Universiteit van Tilburg, 
waarin werd vastgesteld dat een groot deel van de Nederlandse energie-huishoudens (44%) zich niet 
bewust is van de hoogte van de maandelijkse energierekening en dat 40% 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 energie-efficiënter te maken. Zo blijkt een significant deel van de 
onderzochte huishoudens (ongeveer 27%) in de avond en nacht geen gebruik te maken van de 
thermostaat om energie te besparen.13  

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 assumpties van de wetgever over de vraag 
wie de energieconsument is en hoe hij wordt geacht zich te gedragen. Ook wordt bekeken welke 
psychologische factoren - zoals o.a. cognitieve beperkingen, emoties, morele overwegingen, 
vooringenomenheden, percepties en beslissingsvuistregels - het feitelijke keuzegedrag van de 
energieconsument beïnvloeden. Voor de bestudering van de psychologische invloeden op het gedrag 
van de energieconsument wordt gebruik gemaakt van inzichten uit de gedragseconomie. Dit relatief 
jonge vakgebied in de economie gebruikt psychologische inzichten, gebaseerd op empirisch 
onderzoek en experimenten, om keuzes die individuen maken te verklaren.14 Binnen de Amerikaanse 
en Britse regering, de Europese Commissie en de nationale markttoezichthouders bestaat een 
groeiende belangstelling voor gedragseconomisch onderzoek naar het gedrag van de huishoudelijke 
energieconsument. 15 Voordeel van een gedragseconomische benadering van markttoezicht en 
regulering is, dat de consistentie tussen het rationele keuzemodel 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 
genuanceerd, het moeilijker voor de wetgever is om te voorspellen welke keuzes de 
energieconsument maakt en hoe hij hierop kan anticiperen.16 

                                                           
13 D. Brounen, N. Kok and J.N. Quigley, ‘Residential Energy Literacy and Capitalization’, 2012, 
<http://www.econtrack.nl/uploads/document/Energy%20Literacy.pdf> 
14 W. Tiemeijer en C. Thomas, ‘Inleiding’ in: W.L. Tiemeijer, C.A. Thomas en H.M. Prast (red.), De menselijke 
beslisser: over de psychologie van keuze en gedrag, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009, p. 12. 
Belangrijke grondleggers van een gedragseconomische benadering van individuen zijn Tversky en Kahneman. 
Een mooi overzicht van hun werk wordt gegeven door D. Kahneman, Thinking Fast and Slow, London/New York: 
Penguin, 2011 
15 Zie bijv BIS en Cabinet Office, Better Choices: Better Deals. Consumers Powering Growth, 
<http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/consumer-issues/docs/b/11-749-better-choices-better-deals-
consumers-powering-growth.pdf>. Zie ook het congress “Behavioral competition and Regulation”, dat werd 
georganiseerd door het Amsterdam Centre for Law and Economics op 20 april 2012 
16 Zie hierover R.A. Posner, ‘Rational Choice, Behavioral Economics and the Law’, Stanford Law Review 50, 1988, 
p. 1559. Posner overweegt dienaangaande: “But it is profoundly unclear what “behavioral man” would do in 
any given situation”.  Zie voor suggesties voor een andere benadering en invulling van het rationale 
keuzemodel: D. Kahneman, ‘New Challenges to the Rationality Assumption’, in: D. Kahneman and A. Tversky 
(red.), Choices, Values and Frames, Cambridge University Press, 2000, p. 758-774. Zie ook D. Kahneman, ‘Maps 

http://www.econtrack.nl/uploads/document/Energy%20Literacy.pdf
http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/consumer-issues/docs/b/11-749-better-choices-better-deals-consumers-powering-growth.pdf
http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/consumer-issues/docs/b/11-749-better-choices-better-deals-consumers-powering-growth.pdf
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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 inzichten kunnen hebben voor de energietoezichthouders, die 
uitvoering moeten geven aan de Europese energierichtlijnen.17 In Nederland is de Energiekamer van 
de Nederlandse Mededingingsautoriteit belast met de uitvoering van deze taken op grond van de 
Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet.18 In het bijzonder wordt besproken wat de voor- en nadelen zijn 
van juridisch bindende instrumenten, economische prikkels en psychologische vormen van sturing, 
zogenaamde ‘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.19 Hierbij wordt geen 
gebruik gemaakt van dwang, zoals de uitsluiting van bepaalde keuzes, of het beïnvloeden van 
economische prikkels.20 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 orgaandonatie in 
een veronderstelde toestemming, waarvan burgers kunnen afwijken, tot een significante stijging van 
orgaandonoren leidt.21 

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 opgewekte energie. Ook kan in de 
energiesector worden gewezen op de mogelijkheid van de oprichting van geavanceerde 
prijsvergelijkingsites, die de consument kennis verschaffen van en inzicht geven in de beste 
economische aanbiedingen voor zijn verbruikssituatie. Hierdoor kan hij worden gestimuleerd om het 
voor hem meest gunstige energieleveringscontract af te sluiten, zonder dat de overheid voor hem de 
keuze maakt.  

                                                                                                                                                                                     
of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics’, The American Economic Review 93(5), 2003, 
1449–1475 
17 In Nederland worden nationale regulerende instanties uit de energierichtlijnen en 
telecommunicatierichtlijnen veelal aangeduid als markttoezichthouders. Zie S. Lavrijssen, Onafhankelijke 
mededingingstoezichthouders, regulerende bevoegdheden en de waarborgen voor good governance, Den Haag: 
Boom Juridische Uitgevers, 2006, p. 24 en verder. In deze bijdrage wordt gekozen voor de term 
“energietoezichthouders”. 
18 De Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet kennen de bevoegdheden tot toepassing en uitvoering van deze 
wetten toe aan de Raad van Bestuur van de NMa. De Raad van Bestuur van de NMa heeft deze bevoegdheden 
gemandateerd aan de directeur van de Directie Regulering Energie en Vervoer. De Energiekamer en de 
Vervoerkamer zijn geïntegreerd in de Directie Energie en Vervoer. Beide kamers treden naar buiten toe op als 
afzonderlijke eenheden binnen de NMa die zijn belast met respectievelijk regulering van de energie- en 
vervoersmarkt. Zie Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa, Stcrt. 2009, 14819. De NMa 
gaat met ingang van 1 januari 2013 op in de Autoriteit Consument en Markt. 
19 R. Thaler and C. R. Sunstein, Nudge, Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness, New 
Haven/London: Yale University Press 2008, p. 7 en verder 
20 Thaler and Sunstein, 2008, p. 7 en verder 
21 Thaler and Sunstein, 2008, p. 184 en verder 
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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 regelgeving. Allereerst 
onderscheiden de Europese energierichtlijnen verschillende groepen consumenten, zoals 
grootafnemers, huishoudelijke afnemers, niet-huishoudelijke afnemers en kwetsbare afnemers. 22 
Daarnaast kan de energieconsument worden benaderd vanuit verschillende perspectieven, die 
overeenkomen 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 2009/72/EG23 is de huishoudelijke afnemer: “een 
afnemer die elektriciteit koopt voor eigen huishoudelijk gebruik en niet voor commerciële of 
professionele activiteiten”.24 De huishoudelijke afnemer geniet extra bescherming op grond van de 
energierichtlijnen en maakt aanspraak op universele dienstverlening, dat wil zeggen het recht op 
levering van elektriciteit25, en wanneer aangesloten, op levering van gas van een bepaalde kwaliteit 
tegen redelijke, eenvoudig en duidelijk vergelijkbare, doorzichtige en niet-discriminerende prijzen op 
hun grondgebied.26  

In het Europese consumentenbeschermingsrecht wordt bij de interpretatie van het begrip 
consument, als niet-zakelijke afnemer, uitgegaan van de gemiddelde consument. Dat is de 
consument, die gemiddeld geïnformeerd, omzichtig handelend en oplettend is.27 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. 28 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 

                                                           
22  Zie voor een nadere analyse van de verschillende groepen afnemers: S. Pront-van Bommel, ‘De 
energieconsument centraal?’ in: S. Pront van-Bommel (red.), De Consument en de andere kant van de 
elektriciteitsmarkt, Amsterdam: Centrum voor Energievraagstukken UvA, 2010, p. 44 en verder 
23 Richtlijn 2009/72/EG 
24 In de Elektriciteitswet 1998 wordt gebruik gemaakt van het begrip kleinverbruiker. Kleinverbruikers zijn 
aangeslotenen met een aansluiting met een maximale doorlaatwaarde van 3* 80 Ampère (zie art. 95a, lid 1 
Elektriciteitswet 1998). Dit omvat zowel de huishoudens als kleine ondernemingen en beroepsbeoefenaren. 
25 Art. 3 van Richtlijn 2009/72/EG 
26 Art. 3 van Richtlijn 2009/73/EG 
27 Zie HvJ EU 16 juli 1990, zaak C-210/96 Gut Springenheide GmbH v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - 
Amt für Lebensmittelüberwachung, Jur. 1998, p. I-4657, r.o.37 
28 B.B. Duivenvoorde, ‘De gemiddelde consument als rationele actor’, WPNR 141(6849), 2010, p. 3. Zie ook C. 
van Dam, ‘De gemiddelde Euroconsument - een pluriform fenomeen. Over de Richtlijn Oneerlijke 
Handelspraktijken en de rechtspraak van het Hof van Justitie’, SEW 1, 2009, p. 3–11 
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gedragsstandaard voor de consument. 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 consumentenbeschermingsbepalingen opgenomen. Deze 
bepalingen lijken te impliceren dat bij de Europese wetgever sprake is van een groeiend besef dat de 
energieconsument extra advies, transparante en gebruiksvriendelijke informatie over prijzen en 
voorwaarden, actuele en frequente feedback over zijn energieverbruik en rechtsbescherming nodig 
heeft om keuzes te maken die zijn welvaart bevorderen.29  

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-asymmetrie 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 vijftig 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.30 Hoge zoekkosten 
kunnen de consument doen besluiten om genoegen te nemen met een aanvaardbaar alternatief in 
plaats van het meest optimale contract, vooral als de te behalen 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.31  

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.32 Hier komt de gedragseconomie om de hoek kijken door de motivaties voor het op 
mispercepties en onjuiste vooronderstellingen gebaseerde consumentengedrag nader te bestuderen. 
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 consumentenbeschermingsrecht.33  

                                                           
29 Duivenvoorde, 2010, p. 3 
30 Zie H.A. Simon, ‘A Behavioral model of rational choice’, Quarterly Journal of Economics 1955 69(1), 99-118 
Zie ook O. Bar-Gill, ‘Competition and consumer protection: A behavioral economics account’, NYU Center for 
Law, Economics and Organization, Law & Economics Research Paper Series Working Paper No. 11-42, 
December 2011, p. 4 
31 R. Korobkin and T.S. Ulen, ‘Law and behavioral science; Removing the Rationality Assumption from Law and 
Economics’, California Law Review 88(4), 2000, 1051–1144. Zie hierover ook Kahneman, 2003, p. 1449 en p. 
1469 
32 Kahneman, 2011, p. 411 en verder 
33 Het moet worden opgemerkt dat de Europese wetgever ook in het algemene consumentenrecht geleidelijk 
aan de bescherming voor consumenten uitbreidt. In dat licht wordt door sommigen bepleit dat de strenge 
standaard van de gemiddelde consument die door het Hof van Justitie wordt gehanteerd niet in lijn is met de 
standaard die voor de consument wordt gehanteerd in de consumentenbeschermingsrichtlijnen. Zie R. 
Incardona and C. Poncibo, ‘The average consumer, the unfair commercial practices directive, and the cognitive 
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2.1.2. Kwetsbare consumenten 

De spanning tussen de standaard van de goed geïnformeerde, omzichtig handelende en 
oplettende consument en de gemiddelde energieconsument wordt voorts blootgelegd door 
erkenning vanuit de energierichtlijnen dat voor sommige groepen huishoudelijke consumenten, 
namelijk de kwetsbare consumenten, 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 verdienen. De Lidstaten 
hebben een aanzienlijke beleidsruimte bij de vaststelling van de vraag welke afnemers kwetsbaar 
zijn.34 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.35 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 consumenten 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.36 

2.1.3. Kleine ondernemingen 

De aanspraak die huishoudelijke consumenten op universele dienstverlening maken, kan 
volgens het Europees recht worden uitgebreid naar kleine ondernemingen. Dat zijn ondernemingen 
die minder dan 50 personen in dienst hebben en met een jaaromzet of een financiële balans van ten 
                                                                                                                                                                                     
revolution’, Journal of Consumer Policy 30(1), 2007, 21–38 en V. Mak, ‘Standards of protection: In search of the 
'average consumer' of EU law in the Proposal for a Consumer Rights Directive’, European Review of Private Law 
19(1), 2011, p. 25 

34 Zie art. 3, lid 7 Richtlijn 2009/72/EG, dat luidt “ In dit verband definieert elke lidstaat het begrip kwetsbare 
afnemers, dat kan verwijzen naar energiearmoede en onder meer naar het verbod op afsluiting van de 
elektriciteitstoevoer van dergelijke afnemers in moeilijke tijden.” 
35 Voor een beschouwing van het begrip “energiearmoede” zie Université Libre de Bruxelles en Universiteit 
Antwerpen, Energiearmoede in België, Finaal rapport, December 2011, 
<http://dev.ulb.ac.be/ceese/CEESE/documents/Energiearmoede_in_Belgie_finaal_verslag.pdf>. Zie ook J. Hills, 
Getting the measure of fuel poverty, Final Report of the Fuel Poverty Review, 2012, 
<http://www.decc.gov.uk/assets/decc/11/funding-support/fuel-poverty/4662-getting-measure-fuel-pov-final-
hills-rpt.pdf 
36 Er bestaat geen eenduidige definitie van het begrip kwetsbare afnemers. Zie M. George, C. Graham and L. 
Lennard, Too many hurdles: information and advice barriers in the energy market, Centre for Consumers and 
Essential services, University of Leicester, November 2011, 
<http://www2.le.ac.uk/departments/law/research/cces/documents/Too-Many-Hurdles-2011.pdf>. In 
Nederland wordt het begrip kwetsbare afnemer als volgt gedefinieerd: een kleinverbruiker voor wie de 
beëindiging van het transport of de levering van elektriciteit of gas zeer ernstige gezondheidsrisico’s tot gevolg 
zou hebben voor de kleinverbruiker of huisgenoten van de kleinverbruiker. Deze definitie geeft geen nadere 
invulling aan het begrip energiearmoede. Zie Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas, 
Stb. 2011, 11579. In Engeland wordt het begrip kwetsbare afnemer gedefinieerd door secties 26 en 27 van de 
Standard License Conditions for Supply of Energy (SLC Supply). De kwetsbare afnemers zijn volgens het Engelse 
recht consumenten met pensioengerechtigde leeftijd, gehandicapten, chronisch zieken en (gedeeltelijk) doven 
en blinden en consumenten met betalingsmoeilijkheden (SLC 26 en SLC 27). Zie M. Bartl, ‘The Affordability of 
Energy’, Journal of Consumer Policy 33(3), 2010, p. 232-233 

http://dev.ulb.ac.be/ceese/CEESE/documents/Energiearmoede_in_Belgie_finaal_verslag.pdf
http://www2.le.ac.uk/departments/law/research/cces/documents/Too-Many-Hurdles-2011.pdf
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hoogste 10 miljoen euro. In Nederland is van deze optie gebruik gemaakt doordat kleine 
ondernemingen naast huishoudelijke consumenten onder de definitie van het begrip kleinverbruiker 
vallen en daarmee aanspraak maken op de specifieke consumentenbeschermingsregels uit de 
energierichtlijnen en de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Dit was volgens de wetgever 
(vooralsnog) gerechtvaardigd, omdat kleine ondernemingen in een met de huishoudens vergelijkbare, 
zwakkere, economische positie kunnen zitten bij het sluiten van energieleveringscontracten. In het 
kader van de evaluatie en de herziening van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet, onder de 
noemer van het project Stroom, wordt geëvalueerd of deze extra bescherming voor de kleine 
ondernemingen nog noodzakelijk is. 37 Echter, de Europese Commissie en de energietoezichthouders 
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.38  

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, mogelijk ook 
een rol spelen bij het beslissingsproces binnen kleine ondernemingen, zoals zelfstandigen en vrije 
beroepsbeoefenaren. Dit zou de wetgever mee kunnen laten wegen in de herziening van de 
bescherming van kleine ondernemingen. 

2.2. De verschillende rollen van de energieconsument 

Nadat de definities van verschillende groepen van consumenten zijn bestudeerd, wordt 
bekeken welke rollen de Europese regelgeving aan de energieconsument toekent.  

Sinds de aanname van de eerste elektriciteitsrichtlijn in 1996 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. 39  Zij verwijzen naar de 
consument als marktspeler, de consument als burger van de Unie en de consument als producent. Bij 
de verschillende rollen horen specifieke regels en daaruit volgen verschillende rechten 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 

                                                           
37 Zie NMa, Evaluatie Elektriciteitswet 1998 en Gaswet, Eindverslag, Den Haag, april 2012, p.73-75 
38 Bijvoorbeeld het rapport van het ECME Consortium, The functioning of retail electricity markets for 
consumers in the European Union, EAHC/FWC/2009 8601, november 2010 gaat uitsluitend in op het gedrag van 
huishoudens, hoewel wordt erkend dat bepaalde aspecten ook op niet-huishoudens van toepassing kunnen zijn 
(zie pagina v van het rapport). In de marktmonitor-rapporten van de NMa is niet altijd duidelijk welke 
consumenten het onderwerp van onderzoek zijn. In de Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas 2010, 
Den Haag, februari 2011, geeft de NMa duidelijk aan dat “de ontwikkelingen op de energiemarkt voor 
kleinverbruikers (consumenten)” werden onderzocht (“kleinverbruikers omvatten in de praktijk zowel 
huishoudelijke afnemers (consumenten) als zakelijke afnemers (ondernemingen)”, zie ook NMa, Evaluatie 
Elektriciteitswet 1998 en Gaswet, Eindverslag, Den Haag, april 2012, p.74 
39 L. Reisch and H. Micklitz, ‘Consumers and deregulation of the electricity market in Germany’, Journal of 
Consumer Policy 29(4), 2006, p. 401. Zie ook J. Davies, ‘Entrenchment of new Governance in Consumer Policy 
Formulation; A Platform for European Consumer Citizenship Practice?’, Journal of Consumer Policy 32(3), 2009, 
245–267 
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Allereerst kan worden gewezen op de rol van de consument als marktspeler. Dit is de rol waarin de 
consument, zowel de huishoudelijke als zakelijke consument, energiecontracten afsluit en energie 
consumeert. In deze rol staat de consument als eindverbruiker aan de andere kant van de 
energiemarkt dan de producent. 40 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.41 De 
huishoudelijke consument geniet veel rechten, die worden ontleend aan het algemene 
consumentenbeschermingsrecht, maar ook aan specifieke aanvullende bepalingen uit de 
energierichtlijnen.42 De Europese wetgever ziet de gemiddelde huishoudelijke energieconsument 
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 marktmacht43 - vormen van marktfalen volgens het 
traditionele economische model- kan opleggen aan de consument. De Lidstaten moeten ook 
voldoende maatregelen treffen om te waarborgen dat de kwetsbare afnemers worden beschermd.44 
Daarbij kan worden gedacht aan maatregelen, zoals het opstellen van nationale energieactieplannen, 
het voorzien 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.45 

2.2.2. De consument als actieve marktspeler 

De Europese wetgever ziet ook een actieve rol voor de gemiddelde energieconsument. 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 

                                                           
40 Reisch and Micklitz, 2006, p. 402 
41 Overweging 51 van de preambule van Richtlijn 2009/72/EG : “De consumentenbelangen zouden in deze 
richtlijn centraal moeten staan, en de kwaliteit van de dienstverlening zou een kerntaak van 
elektriciteitsbedrijven moeten zijn. Bestaande rechten van consumenten moeten worden versterkt en 
gewaarborgd, en dienen meer transparantie te omvatten. Consumentenbescherming zou moeten waarborgen 
dat alle consumenten in de ruimere context van de Gemeenschap profiteren van een concurrerende markt. 
Consumentrechten dienen te worden gehandhaafd door de Lidstaten, of, indien een Lidstaat hierin voorziet, 
door de regulerende instanties.” Pront-van Bommel in: Pront van-Bommel (red.), 2010, p. 20 
42 Zie voor een overzicht van de consumentenbeschermingsbepalingen die op de consument als marktspeler 
van toepassing zijn Cseres 2008, 77–121; Reisch and Micklitz 2006, 399–415. Zie ook Pront-van Bommel in: 
Pront van-Bommel (red.), 2010, p. 20 
43 Zie Mededeling van de Commissie, Richtsnoeren betreffende de handhavingsprioriteiten van de Commissie 
bij de toepassing van art. 82 van het EG-Verdrag op onrechtmatig uitsluitingsgedrag door ondernemingen met 
een machtspositie, PbEU 2009, C 25/7 
44 Zie art. 3, lid 7 Richtlijn 2009/72/EG, dat luidt “(…). De Lidstaten waarborgen dat de rechten en verplichtingen 
met betrekking tot kwetsbare afnemers worden toegepast. Met name nemen zij maatregelen om 
eindafnemers in afgelegen gebieden te beschermen”. Art. 3, lid 8 luidt: “De lidstaten nemen passende 
maatregelen, zoals het opstellen van nationale energieactieplannen, het voorzien van steun in het kader van 
het socialezekerheidsstelsel om te waarborgen dat kwetsbare afnemers van elektriciteit voorzien blijven, of het 
voorzien van steun voor verbetering van de energie-efficiëntie, teneinde energiearmoede waar deze wordt 
vastgesteld aan te pakken, ook in de bredere context van armoedebestrijding.”  
45 In het VK besteed OFGEM veel aandacht aan de bescherming van kwetsbare consumenten en wil een 
strategie voor kwetsbare consumenten ontwikkelen. Zie OFGEM, Energy Affordability: developing OFGEM’s 
Vulnerable Consumers’ Strategy, March 2012. Zie bijv. ook de website van OFGEM 
(http://www.ofgem.gov.uk/domestic-consumers/hfvc/Pages/hfvc.aspx) die informatie verschaft over welke 
maatregelen consumenten kunnen nemen als zij hun elektriciteitsrekening niet kunnen betalen. 

http://www.ofgem.gov.uk/domestic-consumers/hfvc/Pages/hfvc.aspx
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actief gebruik te maken van zijn recht op een vrije leverancierskeuze, door de aanbiedingen van 
leveranciers te vergelijken en op basis van voldoende beschikbare en transparante informatie 
contracten te sluiten, die voor zijn persoonlijke situatie optimaal zijn. In deze rol kan de consument 
ook bijdragen aan de bevordering van de concurrentie 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 consument stimuleren om zich als 
actieve marktspeler op te stellen. Na de implementatie van de tweede generatie energierichtlijnen, 
die het recht op vrije leverancierskeuze 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 machtsposities door de energieleveranciers. De consument moet 
ook versterkt of “empowered” worden teneinde hem te bewegen op een actievere wijze in de 
energiemarkt 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 consumentenrecht als het specifieke 
consumentenrecht in de energiesector. Het begrip heeft geen vastomlijnde betekenis, maar het 
omvat in ieder geval verschillende facetten.46  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 situatie. De 
energieconsument moet worden ondersteund door heldere, gebruiksvriendelijke informatie over zijn 
rechten, gebruiksgegevens, kosten van energielevering, effectieve geschil- en klachtenprocedures 
alsmede toegang tot representatieve organisaties die consumentenbelangen behartigen. 47 
“Consumer empowerment” stelt eisen aan de kwaliteit van de informatie die volgens het Europees 
recht aan de energieconsument moet worden verstrekt. 48  Het is niet voldoende dat de 
energieconsument een jaarlijkse afrekening over zijn totale energieverbruik krijgt. Hij moet volgens 
het Europees recht naar behoren worden geïnformeerd over het daadwerkelijk elektriciteitsverbruik 
en de kosten daarvan, zulks voldoende frequent om hen in staat te stellen zijn eigen 
elektriciteitsverbruik te regelen.49 Hij moet ook op zodanige wijze over verbruiksgegevens en de 

                                                           
46 Voor een overzicht van de literatuur over “consumer empowerment” zie M. Nardo, M. Loi, R. Rosati and A. 
Manca, ‘The consumer empowerment index. A measure of skills, awareness and engagement of European 
consumers’, JRC Scientific and Technical Reports EUR 24791, 2011, p. 15-19 en p. 130-132. Zie daarin ook op p. 
132, de alomvattende definitie van: Segal et al. (1993): empowerment is a process of gaining control over one’s 
life and influencing the organizational and societal structure in which one lives. 
47 In de Commission Staff Working Paper, Consumer Empowerment in the EU, SEC(2011)469 final, verstaat de 
Commissie het volgende onder “consumer empowerment”: “Consumer empowerment is both a function of the 
skills, knowledge and assertiveness of consumers themselves, and the protection, rules and institutions 
designed to support them as they play their part. Consumer empowerment depends not only on good cognitive 
skills, but also on knowledge of consumer rights and information, well known and effective non-governmental 
organisations and public authorities, an active media and simple and accessible means of redress.” (…) 
48 Zie overweging 50 t/m 55 van Richtlijn 2009/72/EG en art. 3, lid 3, lid 5, lid 7, lid 9, lid 11, lid 12 en Annex I 
van Richtlijn 2009/72/EG 
49 Zie overweging 50 van de preambule van Richtlijn 2009/72/EG en Annex I, onder 1i 
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bijbehorende prijzen en servicekosten kunnen beschikken opdat hij concurrenten kan uitnodigen een 
op deze gegevens gebaseerd aanbod te doen.50  

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 actieve participatie van de consument in de markt 
voor de levering van elektriciteit en gas ondersteunen.51 Een slimme meter is een digitale meter, die 
het elektriciteitsverbruik bijna real time kan meten (in intervallen van een kwartier) en op afstand 
uitleesbaar is.52 De uitrol van slimme meters werd al bevorderd door artikel 13 van Richtlijn 
2006/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie 
bij het eindgebruik en energiediensten.53 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 verbruik” alsmede noodzakelijk zijn voor de eisen inzake frequente 
facturering op basis van daadwerkelijk verbruik.54  

De slimme meter wordt beschouwd als een “enabler” voor geavanceerde feedbacksystemen 
waarbij de uitgelezen data via een display in de woonkamer of via een website wordt teruggekoppeld 
aan de consument.55 Voorts wordt een slimme meter gezien als een essentiële schakel in een slim 

                                                           
50 Zie overweging 50 van de preambule Richtlijn 2009/72/EG 
51 Annex I, art. 2 van Richtlijn 2009/72/EG. Dit artikel luidt: “De Lidstaten zorgen ervoor dat er slimme 
metersystemen worden ingevoerd die de actieve participatie van de consumenten aan de markt voor levering 
van elektriciteit ondersteunen. De invoering van dergelijke metersystemen kan worden onderworpen aan een 
economische evaluatie op lange termijn van de kosten en baten voor de markt en de individuele consument of 
aan een onderzoek ter bepaling van welke vorm van slim meten economisch haalbaar en kosteneffectief is en 
welke termijn haalbaar is voor de distributie ervan. Een dergelijke evaluatie vindt uiterlijk plaats op 3 
september 2012. Onder voorbehoud van deze evaluatie stellen de lidstaten of de bevoegde autoriteit die zij 
aanwijzen, een tijdschema van maximaal 10 jaar op voor de invoering van slimme metersystemen. 
Wanneer de ingebruikname van slimme meters positief wordt beoordeeld, wordt uiterlijk in 2020 minstens 
80% van de consumenten voorzien van deze slimme meetsystemen”. Zie ook art. 2 van Annex I van Richtlijn 
2009/73/EG 
52 R. Hoenkamp, G.B. Huitema en A. De Moor-van Vugt, ‘The Neglected Consumer: The Case of the Smart 
Meter Roll Out in the Netherlands’, Journal of Renewable Energy Law& Policy 4, 2011, 269–282. In de 
aanbeveling van de Europese Commissie van 9 maart 2012 inzake de voorbereiding van de uitrol van slimme 
metersystemen (2012/148/EU), PbEU 2012, L 73/9, wordt onder „slim metersysteem” het volgende verstaan: 
een elektronisch systeem waarmee het energieverbruik kan worden gemeten waarbij meer informatie wordt 
verstrekt dan bij een conventionele meter en dat data kan doorzenden en ontvangen met gebruikmaking van 
een vorm van elektronische communicatie. 
53 Volgens art. 13 van Richtlijn 2006/32/EG, zorgen de Lidstaten ervoor dat eindafnemers voor elektriciteit, 
aardgas, stadsverwarming en/of stadskoelingen en warm water voor huishoudelijke doeleinden, voor zover dit 
technisch mogelijk en financieel redelijk is en voor zover dit in verhouding staat tot de potentiële 
energiebesparingen, tegen concurrerende prijzen de beschikking krijgen over individuele meters die het 
actuele energieverbruik van de eindafnemer nauwkeurig weergeven en informatie geven over de tijd waarin 
sprake was van daadwerkelijk verbruik.  
54 Voor de nieuwe bepalingen zie art. 8 en bijlage VI van het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie en houdende intrekking van de richtlijnen 2004/8/EG en 
2006/32/EG, COM (2011)370 def. Zie ook S. Darby, ‘Smart metering what potential for householder 
engagement’, Building Research& Information 38(5), 2010, 442–457 
55 KEMA en CE, Maatschappelijke kosten en baten van intelligente netten, januari 2012, 
<http://www.ce.nl/publicatie/maatschappelijke_kosten_en_baten_van_intelligente_netten/1236> p. 113 en 
verder 

http://www.ce.nl/publicatie/maatschappelijke_kosten_en_baten_van_intelligente_netten/1236
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net (smart grid) 56 , waarbij een tweerichtingsverkeer tussen energiegebruikers onderling en 
producenten bestaat.57 Door de uitrol van slimme netten nemen, onder meer, de mogelijkheden 
voor “demand response” toe.58 “Demand response” omvat alle opzettelijke wijzigingen in de 
consumptiepatronen van de eindgebruikers van elektriciteit die zijn gericht op de verandering van 
het moment van elektriciteitsverbruik, het niveau van het actuele elektriciteitsverbruik, of het totale 
elektriciteitsverbruik. 59  Een belangrijk doel van “demand response” is het verminderen van 
energieverbruik in tijden van hoge elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkten en 
netwerkbeperkingen door consumenten te laten reageren op prijssignalen.60 Doordat de slimme 
meters het energieverbruik ieder kwartier meten, kan het elektriciteitsverbruik aan prijsschema’s 
worden gekoppeld.61 Via een display kunnen prijzen worden doorgegeven aan de consument. 
Laatstgenoemde kan zo beoordelen of het voor hem gunstig is om minder 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 
gekoppeld aan slimme netten.62  

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. 63 Deels onder 
invloed van stijgende energiekosten64, het goedkoper worden van technieken om zelf energie op te 
wekken en de ontwikkeling naar smart grids, is te verwachten dat in de toekomst steeds meer 
huishoudelijke consumenten hun eigen energie opwekken, bijvoorbeeld door het plaatsen van 
zonnepanelen of door te participeren in een energiecoöperatie die een windmolen exploiteert.65 De 
                                                           
56 Volgens de definitie uit de Aanbeveling van de Commissie inzake de voorbereiding van de uitrol van slimme 
metersystemen (2012/148/EU), ), PbEU 2012, L 73/9 is een slim netwerk; “een gemoderniseerd 
energienetwerk waaraan tweewegen digitale communicatie tussen de leverancier en de gebruiker, slimme 
bemetering en monitoring- en toezichtsystemen zijn toegevoegd.”  
Zie ook de gehanteerde definitie in het Discussie document van de Taskforce Intelligente Netten, Op weg naar 
intelligente netten in Nederland, 2010 <http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/rapporten/2010/09/02/op-weg-naar-intelligente-netten-in-nederland.html>, p. 5 
57 KEMA en CE, 2012, p. 19 
58 A. Huygen, ‘De Consument en de (on)vrije elektriciteitsmarkt’, in S. Pront-van Bommel (red), De Consument 
en de andere kant van de elektriciteitsmarkt, Amsterdam: Centrum voor Energievraagstukken UvA, 2010, p. 
122-124 
59 Zie ook CEER, Advice on the take-off of a demand response electricity market with smart meters, ref: C11-
RMF-3603, December 2011. Eurelectric, Views on Demand Side Participation, 2011, zie website Eurelectric, 
<http://www.eurelectric.org/media/26470/dsp_report_0810-02_simple_page_final-2011-030-0638-01-e.pdf>, 
p. 9-10. Zie ook Huygen in: Pront-van Bommel (red.), 2010, p. 122 
60 Eurelectric, 2011, p. 9-10 
61 M. Pollitt and I. Shaorshadze, ‘The role of behavioral economics in Energy and Climate Policy’, ESRC Electricity 
Policy Group, 2011 en Huygen in: Pront-van Bommel (red) 2010, p. 123 en verder. Als voorbeeld kan worden 
verwezen naar “Time-of-Use Pricing”, “Critical Peak Pricing” en ”Real Time Pricing”. 
62 KEMA en CE, 2012, p. 14 
63 Pront-van Bommel in: Pront van-Bommel (red.), 2010, p. 24-27 
64 De stijgende energiekosten worden door verschillende factoren veroorzaakt zoals toenemende olieprijzen, 
verhoging van de BTW, maar ook stijgende netwerktarieven van de regionale gas- en 
elektriciteitsnetwerkbeheerders.  Zie bijv. Brief aan de Tweede Kamer van de Minister van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie inzake gevolgen stijgende olieprijs, maart 2012. Zie ook CBS webmagazine, 
<http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-energie/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-3582-
wm.html> 
65 Pront-van Bommel in: Pront van-Bommel (red.), 2010, p. 24-27 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/09/02/op-weg-naar-intelligente-netten-in-nederland.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/09/02/op-weg-naar-intelligente-netten-in-nederland.html
https://webmail.uva.nl/owa/redir.aspx?C=Id1qIKx3xk2U4N9YW2mEanAc-AGOP88IPw3m9N7tzeUjfdOsSYlvcF-V5TsX29fo0KbIEeEj5cE.&URL=http%3a%2f%2fwww.eurelectric.org%2fmedia%2f26470%2fdsp_report_0810-02_simple_page_final-2011-030-0638-01-e.pdf
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-energie/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-3582-wm.html
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-energie/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-3582-wm.html
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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. 66  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 leveringsbedrijven in tijden van 
een tekort aan elektriciteit of door het distributienetwerk minder te belasten wanneer dit overbelast 
is, bijvoorbeeld door warmtepompen niet aan te zetten in tijden van piekbelasting.67  

De voorwaarden waaronder de consument zijn rol als producent kan vervullen, door energie 
te verkopen en flexibiliteit te leveren aan de energiebedrijven, zijn vooralsnog niet geregeld door de 
Europese richtlijnen en vallen onder de beleidsvrijheid van de Lidstaten.68 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. 69 
Daarnaast moet worden beoordeeld of bestaande Europese en nationale algemene en 
sectorspecifieke consumentenbeschermingsregels, bijvoorbeeld regels inzake de levering van energie 
aan huishoudens, voldoende ruimte bieden aan voornoemde technologische ontwikkelingen. Een 
diepgaande analyse valt buiten het bestek van deze bijdrage. 70 Niettemin kan worden gesteld, dat bij 
de beoordeling van de consumentenbeschermingsbepalingen 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 levering 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 energiebehoeften voor alle 
energiegebruikers in een bepaald gebied. Beoordeeld moet worden 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 

                                                           
66 In Nederland moet momenteel een consument die zelf produceert en die aan een andere kleinverbruiker wil 
leveren, een leveringsvergunning aanvragen waarvoor strenge financiële, organisatorische en kwaliteitseisen 
gelden (zie art. 95a van de Elektriciteitswet 1998). Daarom is het scenario dat één individuele consument aan 
andere kleinverbruikers levert nu onwaarschijnlijk. Wel kunnen consumenten de krachten bundelen door de 
oprichting van een energiecoöperatie, die een leveringsvergunning kan aanvragen. Zie S. Akerboom, G. Buist, A. 
Huygen en A. Ottow, Smart grid pilots. Handvatten voor toepassing van wet- en regelgeving, Deel 2, 
Amsterdam, Delft, Utrecht: Centrum voor Energievraagstukken UvA, 2011, p. 39-40 
67 Zie hierover Huygen in: Pront-van Bommel (red), 2010, p. 128 
68 In Nederland is de hoofdregel dat kleinverbruikers geen apart contract hoeven af te sluiten voor de levering 
van de door hen geproduceerde elektriciteit aan hun leverancier. Zij mogen de totale ingevoede elektriciteit en 
de totale hoeveelheid door hen afgenomen elektriciteit met elkaar verrekenen, zolang de hoeveelheid 
ingevoede elektriciteit het totaal van 5000 kWh niet overtreft (zie art. 31c Elektriciteitswet 1998). Dit is de 
salderingsregeling. Indien een consument meer dan 5000 kWh per jaar op het net invoedt, is een leverancier 
verplicht om dit meerdere aan elektriciteit af te nemen en daar een redelijke vergoeding voor te betalen (art. 
95c leden 2 en 3 Elektriciteitswet 1998). Zie Akerboom et al., 2011, p. 45 
69 Akerboom et al., 2011. In Duitsland bestaat het feed-in tarief. Dat houdt in, dat de producenten van lokale 
duurzame energie een garantie hebben dat hun energie tegen een vastgestelde, prijs wordt gekocht door de 
netwerkbeheerders.  
 70 Zie over dit onderwerp uitgebreid Huygen in: Pront-van Bommel (red), 2010, p. 96–132. Zie ook Akerboom 
et al., 2011, p. 151 en verder 
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De consument als burger verwijst naar de ontwikkeling dat de huishoudelijke consument 
door het nemen van zijn economische beslissingen op de markt, maar ook door gebruikmaking van 
burgerrechten, mede richting kan geven aan de wijze waarop deze markt volgens hem zou moeten 
functioneren. 71 

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.72  

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. Overigens 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 2.2.2 besproken uitrol van slimme meters, zoals gestimuleerd door de 
energie-efficiëntie richtlijn en de derde generatie energierichtlijnen, is niet alleen van belang voor de 
stimulering van de consument als actieve 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 energie-efficiëntie en van gedragswijzigingen 
ten aanzien van het energieverbruik.73 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.74  

Ten derde kan de consument bijdragen aan de bescherming van zijn rechten, maar ook aan 
de interpretatie van deze rechten, door klachten in te dienen, 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 

                                                           
71 Reisch and Micklitz, 2006, p. 403. Zie ook S. McGregor, ‘Consumer Citizenship: A Pathway to Sustainable 
Development?’, Keynote at International Conference on Developing Consumer Citizenship, April 2002, Hamar, 
Norway <http://www.consultmcgregor.com/documents/keynotes/norway_keynote.pdf>. Volgens Thoresen: 
“consumer citizenship is when the individual, in his/her role as a consumer, actively participates in developing 
and improving society by considering ethical issues, diversity of perspectives, global processes and future 
conditions. It involves taking responsibility on a global as well as regional, national and local scale when 
securing one’s own personal needs and well-being”, V. W. Thoresen (ed.) Developing Consumer Citizenship 
Conference report, Hamar, April 2002, 
<http://fulltekst.bibsys.no/hihm/oppdragsrapport/2002/04/opprapp04_2002.pdf>, p. 22. Zie voor een ander 
inzicht in het begrip “citizen-consumer”: M. Scammell, ‘The Internet and Civic Engagement: The Age of the 
Citizen-Consumer’, Political Communication 17(4), 2000, 351–355 
72 Reisch and Micklitz 2006, p. 403 en Davies, ‘Entrenchment of new governance in consumer policy 
formulation; A platform for European consumer citizenship practice?’ Journal of Consumer Policy 32(3), 2009, 
245–267 
73 Overweging 50 van Richtlijn 2009/72/EG 
74 Zie Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie en 
houdende intrekking van de richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG, COM (2011)370 def., overwegingen 8 en 21 

http://www.consultmcgregor.com/documents/keynotes/norway_keynote.pdf
http://fulltekst.bibsys.no/hihm/oppdragsrapport/2002/04/opprapp04_2002.pdf
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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 rechten 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 mogelijk maakt dat consumenten direct actuele en 
transparante informatie kunnen aflezen over hun energieverbruik, verwacht de wetgever meer van 
de energieconsument ten aanzien van zijn participatie in de energiemarkt. Ook lopen de door de 
wetgever beoogde rollen van de consument als burger en als marktspeler steeds meer in elkaar over 
en zijn zij twee zijden van dezelfde medaille. Enerzijds wordt de consument geacht te fungeren als 
een aanjager van concurrentie door actief te kiezen voor het leveringscontract dat het meest 
optimaal is voor zijn situatie. Anderzijds wordt hij geacht in deze beslissingen overwegingen inzake 
milieu en energie-efficiëntie mee te wegen. Ook wanneer de consument zelf energie produceert is 
het mogelijk dat hij, vooral op de lange termijn, profiteert van een meer betaalbare 
energievoorziening en zelfs winst kan maken 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 nationale 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 C02-uitstoot. 
Anderzijds ontstaat een groeiend besef bij de Europese wetgever dat de gemiddelde 
energieconsument “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) economie en het 
recht, inclusief het energierecht, gebaseerd op de assumptie van de rationele keuzetheorie, die 
inhoudt dat de meeste consumenten Homo Economicus (Econs) zijn.75 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 welvaart 
maximaliseren. De rationale keuzetheorie, vormt tot op heden een belangrijke grondslag voor 
overheidsbeleid en wetgeving.76 In de praktijk blijken de meeste mensen echter homo sapiens 
(Humans) te zijn. Het menselijk keuzegedrag is vaak gebaseerd op verkeerde inschattingen van 
kosten en baten - vooringenomenheid - en wordt sterk beïnvloed door contextuele factoren zoals ‘de 
                                                           
75 Thaler and Sunstein, 2008, p. 7 
76 Korobkin and Ulen, 2000, 1051–1144 
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presentatie van goederen en productinformatie (“Framing”)’ waardoor niet altijd keuzes worden 
gemaakt die de eigen opbrengsten maximaliseren.77 Economen kunnen op twee manieren kijken 
naar deze verschijnselen. Enerzijds 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 worden 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 beoordeling van economische keuzes en van de daarmee gepaard gaande transactiekosten. 
Soms nemen zij opzettelijk geen goed geïnformeerde keuze, op basis van een afweging van de zoek- 
en informatiekosten. Wanneer een consument bijvoorbeeld 20 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 besluiten 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.78 Maatregelen om 
zoekkosten en transactiekosten voor consumenten te verminderen, passen ook in de traditionele 
keuzetheorie. Hier kan worden gedacht aan eisen met betrekking tot de verschaffing van informatie 
over contracten, prijzen en voorwaarden en de bevordering van snelle en gemakkelijke 
overstapprocedures.  

Het boek Nudge van Thaler en Sunstein en het werk van Tvsersky en Kahneman volgt de 
tweede gedragseconomische benadering. Deze aanpak sluit aan bij de psychologische werkelijkheid 
van het keuzeproces en ziet consumenten als wezens die vaak - zelfs al zouden ze het willen - niet 
een keuze maken die voor hun situatie optimaal is.79  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.80 De overheidsmaatregelen die kunnen worden genomen om de consument te 
stimuleren om de door de overheid gewenste keuzes te maken, zijn paternalistisch en zouden niet 
volgens het rationele keuzemodel worden ingezet. Gedacht kan worden aan meer pasklare, 
gebruiksvriendelijke informatie over de kenmerken en het gebruik van producten en diensten, de 
vergelijking van keuzegedrag met het gedrag van buren of rolmodellen (“herd effect”) en het spelen 
met standaardkeuzes. 

                                                           
77 Thaler and Sunstein, 2008, p. 7, E. Van Dijk en M. Zeelenberg, ‘De (ir)rationaliteit van de beslisser’, in: L. 
Tiemeijer, C.A. Thomas en H.M. Prast (red.), De menselijke beslisser: over de psychologie van keuze en gedrag, 
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009 , p. 27 en Korobkin and Ulen, 2000, 1051–1144 
78 Zie hierover ook M.P. Schinkel, ‘Operatie MDW: Een tussenstand’, ESB Dossier Tien jaar regulerings- en 
marktwerkingsbeleid, 2005, D18- D20 
79 Thaler and Sunstein, 2008. Zie ook Van Dijk en Zeelenberg, in: Tiemeijer, Thomas en Prast (red.), 2009, p. 28-
42. Zie ook Korobkin and Ulen, 2000, 1051–1144. Kahneman overweegt: “The model that has been presented 
here has a different architecture, which may be more difficult to translate into the theoretical language of 
economics”. Kahneman, 2003, p. 1469 
80 Van Dijk en Zeelenberg, in: Tiemeijer, Thomas en Prast (red.), 2009, p. 27 
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Kahneman heeft mooi uiteengezet dat de werking van het menselijk brein te vergelijken is 
met twee met elkaar communicerende systemen (“The two selves”).81 Het eerste deel betreft een 
onbewust, snelwerkend en automatisch deel (Systeem I). Het tweede deel betreft een langzaam, 
inspanning vereisend mentaal deel (Systeem II). Het automatische deel is permanent actief en zorgt 
dat vaardigheden en heuristieken leiden tot associaties, indrukken, emoties en neigingen, die vaak 
niet zijn gebaseerd op een realistisch beeld van de werkelijkheid. 82  Zij kunnen leiden tot 
bevooroordeelde overtuigingen, houdingen, intenties en intuïtieve oordelen, wanneer zij worden 
aangenomen via het bewuste besluitvormingsproces dat door Systeem 2 wordt uitgevoerd. Dit heeft 
als gevolg dat emoties en indrukken worden gerationaliseerd en in bevooroordeelde beslissingen 
worden omgezet. Systeem 2 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 
2 zijn niet onbeperkt. Mensen kunnen een verkeerde inschatting maken van een bepaalde situatie bij 
het nemen van een beslissing.83 

Deze bijdrage heeft niet als doel een keuze tussen één van de bovengenoemde benaderingen 
te maken. Niettemin wordt beargumenteerd, dat voldoende aanknopingspunten bestaan voor 
beleidsmakers om rekening te houden 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 feitelijke 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 
omstandigheden waarin de consument zich bevindt. 84  De auteurs zijn van mening dat deze 
gedragsmatige benadering ertoe leidt dat beleid en wetgeving beter kunnen worden afgestemd op 
de situatie-specifieke omstandigheden van het betreffende beleidsgebied en daardoor ook 
effectiever kunnen zijn voor de realisatie 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 kwaliteit.85 Deels is het beperkte overstapgedrag een gevolg van contextuele 
factoren, zoals gebondenheid aan een meerjarencontract of structurele kenmerken van een markt. 
Een andere oorzaak komt voort uit psychologische factoren die het keuzegedrag van de 
energieconsument beïnvloeden. De empirische onderzoeken 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 hebben gemaakt die 

                                                           
81 Kahneman, 2011, p. 20 en verder 
82 Kahneman, 2011, p. 98 en verder: “The technical definition of heuristic is a simple procedure that helps find 
adequate, though often imperfect, answers to difficult questions”. 
83 Kahneman, 2011, p. 415 
84 Korobkin and Ulen, 2000, p. 1051–1144 
85 Commission Staff Working Paper, The functioning of retail electricity markets for consumers in the EU, 
SEC(2010)1409 final en ECME Consortium, The functioning of retail electricity markets for consumers in the 
European Union, EAHC/FWC/2009 8601, November 2010 (rapport opgesteld in opdracht van de Europese 
Commissie). Zie ook de Monitor consumentenmarkt van de NMa over de jaren 2006 t/m 2011 (te vinden op 
www.nmanet.nl), NMa, Evaluatie Elektriciteitswet 1998 en Gaswet, Eindverslag, Den Haag, april 2012 en 
OFGEM, What can behavioural economics say about GB energy consumers?, March 2011 

http://www.nmanet.nl/
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niet hun welvaart maximaliseren. Niettegenstaande deze kanttekening geven de verschillende 
rapporten aanwijzingen over de psychologische 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 gerelativeerd in vier categorieën.86 Deze 
indeling zal worden aangehouden bij de hiernavolgende 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 rates”.87 Dat is het 
fenomeen dat de preferenties van consumenten kunnen wisselen afhankelijk van de termijn 
waarbinnen zij bepaalde financiële voordelen ontvangen. De wisselende preferenties van de 
consument zijn niet zijn gebaseerd 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.88 Bijvoorbeeld, het komt 
voor dat consumenten bij de aanschaf van een vaatwasser kiezen voor een goedkopere, minder 
energie-efficiënte vaatwasser. Consumenten nemen dan een korte termijn perspectief door de 
voordelen van de initieel lagere investeringskosten zwaarder te laten wegen dan het gegeven dat zij 
op de langere termijn goedkoper uit zouden zijn met de aanschaf van een duurdere, efficiëntere 
vaatwasser als gevolg van een lagere energierekening. 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 aankoopbeslissing. 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.89 Hierdoor zijn zij geneigd gebruik te maken van een aanbieding 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”.90 
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 afwijkt van bepaalde referentiepunten (“reference points”). Het hebben van 
bezit is een referentiepunt. Het referentiepunt van consumenten kan veranderen afhankelijk 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 voorkeur hebben voor de voorkoming van potentiële 

                                                           
86 Pollitt and Shaorshadze, ‘The role of behavioral economics in Energy and Climate Policy’, ESRC Electricity 
Policy Group, 2011 
87 Pollitt en Shaorshadze, 2011, p. 4 en verder 
88 OFGEM, What can behavioural economics say about GB energy consumers?, March 2011, p. 8 
89 OFGEM, 2011, p. 14. Uit verschillende NMA-rapporten bleek dat ook de Nederlandse energieconsument de 
zoekkosten (tijd, moeite en administratieve rompslomp) als overstapdrempel ervaart, maar dat dit in 2011 wel 
minder was geworden in vergelijking tot eerdere jaren. 
90 Pollitt and Shaorshadze, 2011, p. 4 en verder. Zie voor de theoretische onderbouwing van deze theorie: 
Kahneman, 2011, part IV 
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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 diensten die zij reeds bezitten of ontvangen, 
hetgeen tot gevolg heeft dat het besparingsvoordeel dat zij moeten genieten om over te stappen 
naar een andere leverancier navenant moet worden verhoogd.91 Het “endowment” effect vormt één 
van de overstapdrempels voor consumenten in de Nederlandse energiemarkt. 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 190 euro per jaar kunnen besparen, terwijl zij verwachten dat zij slechts 
59 Euro kunnen besparen.92 

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 onderzoeken 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.93 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.94 Voornoemd gedrag verklaart waarom consumenten niet overstappen of gebruik 
maken van door de leverancier ‘voorgeselecteerde’ keuzes (defaults), die niet persé het meest 
gunstig zijn voor de betreffende consument. Daarbij is relevant dat consumenten bang zijn om 
bepaalde voordelen, zoals betrouwbaarheid of een bepaald niveau van dienstverlening, te 
verliezen.95 Zowel in het VK en Nederland hebben energieconsumenten aangegeven bang te zijn voor 
het moeten betalen van hogere prijzen en een slechtere dienstverlening bij de overstap naar een 
andere leverancier. 96  

Voorgaande inzichten verklaren waarom consumenten bij tevredenheid met de huidige 
energieleverancier, niet snel bereid zijn over te stappen, op de enkele grond dat zij potentiële 
winsten kunnen maken door voor een andere leverancier te kiezen. Indien daarbij sprake is van 
complexe tariefinformatie en moeilijke vergelijkbaarheid van de tarieven, zal de status quo bias 

                                                           
91 Kahneman, 2011, p. 293 
92 NMa, Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt tweede half jaar 2011, 
Den Haag, maart 2012. Afhankelijk van de contractvorm kan dit verschil worden overbrugd en kunnen de 
feitelijke voordelen groter zijn, met name bij het sluiten van dual fuel contracten. Zie par. 2 en par. 4 van het 
rapport 
93 Thaler and Sunstein, 2008, p. 8 en p. 37 en verder. 
94 In Nederland is in 2011 de tevredenheid met de eigen leverancier de belangrijkste overstapdrempel voor 
consumenten (69% van de respondenten), zie NMa, Trendrapportage Marktwerking en 
Consumentenvertrouwen in de energiemarkt tweede half jaar 2011, Den Haag, maart 2012, par. 4. Zie ook 
Commission Staff Working Paper, The functioning of retail electricity markets for consumers in the European 
Union, SEC(2010)1409 final, p. 11 
95 Kahneman, 2011, p. 291. OFGEM, 2011, p. 13 
96 OFGEM, 2011, p. 13. NMa, Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt 
tweede half jaar 2011, Den Haag, maart 2012, par. 4. In het rapport noemt 22% van de respondenten deze 
overstapdrempel 
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worden versterkt.97 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 aanbieding.98 Zo toont onderzoek van Guilleti et al. 
aan, dat in de eerste jaren na de liberalisering van de Britse gasmarkt in 1996 een groot deel van de 
huishoudens (ongeveer 60%) 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 2011, meer dan tien jaar na de formele opening van de Engelse energiemarkt 
voor huishoudens, speelt dit probleem nog steeds. OFGEM heeft een groot marktonderzoek 
gepubliceerd, waaruit blijkt dat een significant deel van energieconsumenten niet overstapt. Deze 
consumenten, die niet alleen bestaan uit kwetsbare consumenten, 99  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 consumenten.100 Een non-discriminatie verplichting zou in theorie dergelijke praktijken tegen 
kunnen gaan. In plaats van de voorkoming van discriminerende praktijken, kunnen zij, echter, ook 
dergelijke praktijken versterken. Zo kunnen non-discriminatie verplichtingen, bijvoorbeeld, inhouden 
dat leveranciers consumenten een standaardcontract moeten aanbieden, met de mogelijkheid om 
naar een concurrerend aanbod over te stappen, dat vaak aantrekkelijker is dan het standaardaanbod.  

3.4. Versimpelde keuzestrategieën en beslissingsvuistregels 

Consumenten zijn cognitief beperkt en ervaren belemmeringen bij het verwerken van 
informatie, een fenomeen dat overigens ook in de theorie van “bounded rationality” kan worden 
geplaatst.101  Volgens het rationele keuzemodel zullen consumenten bewust een afweging maken 
tussen de zoekkosten en de te behalen voordelen. Binnen de gedragseconomische benadering geldt 
de assumptie, dat consumenten deze afweging vaak niet maken, maar tot een intuïtief oordeel 
komen op basis van versimpelde keuzestrategieën en beslissingsvuistregels, 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 groter keuze-aanbod. Zij kunnen zelfs 
ontevredener worden van het hebben van een te goot keuze-aanbod (“choice overload 
phenomenon”).102 Als gevolg maken consumenten veelal geen maximaal gebruik van informatie, 
door op een gegeven moment te stoppen met zoeken en te kiezen voor de eerste aanvaardbare 
optie die ze tegenkomen. In de energiesector wordt de complexiteit van de tariefinformatie en de 

                                                           
97 OFGEM, 2011, p. 13 
98 M. Guiletti, C. Waddams and M. Waterson., ‘Consumer Choice and Competition Policy: a study of the UK 
Energy Markets’, Economic Journal 115, 2005, p. 946-968 
99 Zie voor de definitie van het begrip kwetsbare consument in het VK voetnoot 36 
100 OFGEM, 2011 
101 Pollitt and Shaorshadze, 2011, p. 4 
102 Zie voor een bespreking van dit onderzoek. Van Dijk en Zeelenberg, in: Tiemeijer, Thomas en Prast (red.), 
2009, p. 30. Ze verwijzen naar het werk van S. Iyengar and M.R. Lepper, ‘When choice is demotivating; Can one 
desire too much of a good thing?’, Journal of Personality and Social Psychology 79(6), 2000, 995–1006. Het 
hiervoor geciteerde onderzoek toonde aan, dat in een experiment met het aanbieden van jam in een 
supermarkt, mensen aanvankelijk wel nieuwsgierig werden van een groter keuzeaanbod, maar uiteindelijk 
geen keuze maakten bij een groter aanbod van verschillende smaken jam. 
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vele tariefopties in verschillende onderzoeken als belangrijke overstapdrempel genoemd.103 Hierdoor 
kunnen de consumenten gaan voor een versimpelde keuzestrategie waarbij minimale inspanningen 
worden geleverd voor het zoeken van een energieleverancier en een energiecontract.104 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. 105 Voorts kunnen 
consumenten overoptimistisch zijn over bepaalde gebeurtenissen in de trant van “ik heb mijn 
energielevering goed geregeld”, waarbij het mogelijk is dat de gepercipieerde zoekkosten niet 
opwegen tegen de voordelen die ze kunnen behalen bij het sluiten van een nieuw contract. 

Daarnaast hebben Tversky en Kahneman de grondslag gelegd voor de ‘Heuristics and Bias 
approach’. 106  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 ervaringen met andere beslissingen, kunnen leiden tot emoties en gedachten die de 
grond vormen voor mispercepties over het intreden van bepaalde gebeurtenissen.107 Volgens de 
beschikbaarheidsheuristiek zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn dat consumenten niet overstappen 
naar een andere, gunstigere, energieleverancier, omdat zij in andere markten – zoals bij het kiezen 
van een andere telecommunicatieaanbieder – een negatieve overstapervaring hadden en de indruk 
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. 108  In gedragseconomische studies is aangetoond dat het primaat en 
maximalisatie van de eigen opbrengsten niet altijd de belangrijkste drijfveren zijn voor het menselijk 
keuzegedrag.109 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, meewegen.110  
Ook de energieconsument is bereid milieuoverwegingen mee te wegen in zijn 
consumptiebeslissingen. Dit blijkt uit het feit, dat steeds meer consumenten overstappen naar 
groene energie en bereid zijn hiervoor meer te betalen.111 Deze ontwikkeling kan overigens ook 

                                                           
103 OFGEM, 2011. Zie ook Commission Staff Working Paper, The functioning of retail electricity markets for 
consumers in the European Union, SEC(2010)1409 final, p. 21 en verder, NMa, Monitor consumentenmarkt 
elektriciteit en gas 2010, Den Haag, februari 2011, hoofdstuk 5 en NMa, Onderzoek kwaliteit van 
prijsvergelijkers voor energie, Den Haag, juli 2011 
104 OFGEM, 2011, p. 11, en verder 
105 OFGEM, 2011, p. 12-13 
106 A. Tsversky and D. Kahneman, ‘Judgement under Uncertainty, Heuristics and Biases’, Science 185(4157), 
1974, 1124–1131. Zie hierover Van Dijk en Zeelenberg, in:  Tiemeijer, Thomas en Prast (red.), 2009, p. 33. 
107 Zie ook Thaler and Sunstein, 2008, p. 25 en Van Dijk en Zeelenberg, in: Tiemeijer, Thomas en Prast (red.), 
2009, p. 33 
108 Pollitt and Shaorshadze, 2011, p. 66 
109 Zie Van Dijk en Zeelenberg, in: Tiemeijer, Thomas en Prast (red.), 2009, p. 28 en verder 
110 L. Steg and C. Vlek, ‘Encouraging pro-environmental behavior: An integrative review and research agenda’, 
Journal of Environmental Psychology 29(3), 2009, 309–317 
111 In 2011 heeft 54% van de consumenten in Nederland een contract voor de levering van groene energie. Zie 
NMa, Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt tweede half jaar 2011, 
Den Haag, maart 2012, p. 6. Zie ook Commission Staff Working Paper, The functioning of retail electricity 
markets for consumers in the European Union, SEC(2010)1409 final. Uit een Eurobarometer rapport blijkt dat 
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(deels) in het rationele keuzemodel worden geplaatst door te beargumenteren dat de voorkeuren 
van de consument ook een schoon milieu kunnen omvatten, hoewel het niet altijd gemakkelijk is om 
de voorkeuren voor milieuvriendelijke producten en diensten, evenals andere prosociale 
overwegingen, economisch te waarderen. 112 

Daarbij rijst de vraag hoe consumenten kunnen nagaan of de energieleverancier 
daadwerkelijk groene energie levert en/of welk percentage van de geleverde energie groen is?113 
Hier is van belang, dat de Europese energierichtlijnen een verplichting bevatten voor de 
energiebedrijven om informatie te verschaffen aan de consument over de milieueffecten, tenminste 
wat betreft CO2-emissies en radioactief afval, die het gevolg zijn van de elektriciteit geproduceerd 
door de totale brandstofmix van de leverancier gedurende het voorafgaande jaar.114 In Nederland 
worden deze verplichtingen geïmplementeerd door bepalingen uit de Ewet 1998 inzake 
stroometikettering.115 Hoewel het stroometiket volgens een bepaald format moet zijn opgesteld116, 
hetgeen de vergelijkbaarheid van de stroometiketten vergroot, is de onderliggende 
berekeningsmethodiek van de milieueffecten niet vastgelegd. In beginsel staat het elke leverancier 
dus vrij om zijn eigen berekeningsmethodiek te hanteren, onder de voorwaarde dat de NMa deze 
kan verifiëren. 117  Het gebruik van verschillende methodieken leidt tot een verminderde 
vergelijkbaarheid van de uiteenlopende stroometiketten en onduidelijkheid voor de consument ten 
aanzien van de duurzaamheid van verschillende energiecontracten.118  

3.6. Observaties 

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

Een grote groep consumenten stapt niet over naar een voordeliger contract, waardoor zij 
financiële en kwalitatieve voordelen mislopen.119 Ook kan het zijn dat zij wel overstappen, maar 
                                                                                                                                                                                     
72% van de Europeanen zich bereid voelt om meer te betalen voor milieuvriendelijke producten (groene 
energie zou hieronder kunnen vallen). Zie Eurobarometer rapport inzake houdingen van Europese burgers met 
betrekking tot het milieu, 2011, <http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_295_en.pdf>  
112 Potters en Prast bespreken de gedragseconomische inzichten inzake altruïsme en de aanvullingen ten 
opzichte van het rationele keuzemodel. Zie Potters en Prast, in: Tiemeijer, Thomas en Prast (red.), 2009, p. 55 
113 Volgens art. 2, onder a, van Richtlijn 2009/28/EG is energie uit hernieuwbare bronnen: “energie uit 
hernieuwbare niet-fossiele bronnen, namelijk: wind, zon, aerothermische, geothermische, hydrothermische 
energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en 
biogassen”. Zie Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering 
van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 
2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG, PbEU 2009, L 140/0016 
114 Art. 3 lid 9 Richtlijn 2009/73/EG  
115 Zie art. 95k Elektriciteitswet 1998 
116 Zie hoofdstuk 5, Stroometikettering van de Regeling afnemers en monitoring Elektriciteitswet en Gaswet, 
Stcrt. 2004, 132 
117 Zie NMa, Evaluatie Elektriciteits- en Gaswet Eindverslag, Den Haag, april 2012, p. 80 
118 Zie NMa, Evaluatie Elektriciteits- en Gaswet Eindverslag, Den Haag, april 2012, p. 80 
119 Dat consumenten door het niet overstappen prijsvoordelen missen, wordt bevestigd door verschillende 
rapporten. In het rapport van de NMa over de energiemarkt voor consumenten werd benadrukt dat bij 3-jaar-
contracten met een vast tarief het verschil in prijs tussen het duurste en het goedkoopste contract € 52 is. Bij 
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uitkomen bij een contract dat hen in een slechtere 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 relatief veel energie 
verbruikten. 120 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 onderzoek hebben gedaan naar 
verschillende leveranciers en contracten.  

De redenen waarom energieconsumenten niet altijd de meest optimale keuze maken bij het 
kiezen van een energieleverancier of zelfs helemaal niet overstappen, 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 theorie 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 leveranciers. 
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 versimpelde beslissingsstrategieën of beslissingsvuistregels, de “status 
quo bias”, het “endowment effect” of wisselende preferenties. Voorts werd duidelijk dat vanwege de 
genoemde factoren het voor de wetgever niet realistisch is om te verwachten dat consumenten 
zullen overstappen naar een nieuw energiecontract, wanneer 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 gedragskenmerken een innovatievere aanpak moeten bedenken dan het enkel 
reguleren 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.121 Als gevolg 

                                                                                                                                                                                     
gas is het verschil tussen het goedkoopste en duurste jaarcontract € 107. Via de prijsvergelijkers zijn de 
grootste prijsverschillen te zien bij contracten waarbij zowel elektriciteit als gas wordt afgenomen (“dual fuel”). 
Zie NMa, Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt tweede half jaar 
2011, Den Haag, maart 2012, p. 9-10. In Engeland missen consumenten besparingen die, afhankelijk van de 
betaalmethode, tot £256 kunnen oplopen (zie OFGEM, The Retail Market Review-Findings and Initial Proposals, 
March 2011, p.37). Tot slot, kon 62% van de “mystery shoppers” die werden ingezet in een onderzoek van de 
Europese Commissie naar de werking van de Europese consumentenmarkten voor elektriciteit, goedkopere 
leveranciers vinden met geschatte besparingen van € 107 per jaar (Zie ECME Consortium, The functioning of 
retail electricity markets for consumers in the European Union, EAHC/FWC/2009 8601, november 2010, p. 61 en 
verder) 
120 ECME Consortium, The functioning of retail electricity markets for consumers in the European Union, 
EAHC/FWC/2009 8601, November 2010, p. 35 en verder 
121 In het VK zijn in opdracht van OFGEM enkele onderzoeken verricht naar het gedrag van kwetsbare 
consumenten. Zie bijv.: FDS International, Research on vulnerable consumers engagement, March 2008 en 
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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 huishoudelijke consumenten een differentiatie kan 
worden aangebracht op basis van verschillende gedragskenmerken. Ook is meer onderzoek nodig 
naar de vraag of interactie bestaat tussen de verschillende gedragskenmerken van de 
energieconsumenten. Bijvoorbeeld wordt het fenomeen van “loss aversion” bij consumenten 
versterkt door cognitieve belemmeringen bij het verwerken van informatie 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 onderzoek 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 CO2-uitstoot en 
de bevordering van de leveringszekerheid. Een efficiënter energieverbruik kan ook bijdragen aan de 
betaalbaarheid  van de energierekening voor de consument.  

Volgens het rationele model van de Europese wetgever, streeft de consument ernaar om niet 
meer energie te gebruiken dan hij nodig heeft en om de kosten van het energieverbruik zoveel 
mogelijk te beperken.122 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 onderzoek naar de psychologische factoren die 
inzicht geven in het energiebesparingsgedrag van consumenten relevant.123 Hieronder wordt een 
beeld geschetst van een aantal resultaten dat voortvloeit uit empirisch onderzoek naar 
gedragsveranderingen bij de energieconsument onder invloed van de verstrekking 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 gedragsverandering, waarbij het huishoudelijk 

                                                                                                                                                                                     
IPSOS Mori, Customer Engagement with the Energy market - Tracking Survey, January 2011 (verwerkt in 
OFGEM, The Retail Market Review-Findings and Initial Proposals, March 2011) 
122 Zie overweging 21 en art. 8 van het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende energie-efficiëntie en houdende intrekking van de richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG, COM 
(2011)370 def 
123 Steg and Vlek, 2009, 309–317 
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energieverbruik wordt teruggebracht. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen proactieve en 
reactieve strategieën.124 Een proactieve strategie (“antecedent strategy”) beoogt de determinanten 
van het consumentengedrag vooraf te vergroten, bijvoorbeeld door huishoudens vooraf informatie 
te geven over energiebesparingsmogelijkheden. Daarnaast 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 
geboden over de wijze waarop efficiënter met het energieverbruik kan worden omgegaan.  

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.125 Zo wordt het geven van 
feedback over energieverbruik of energiebesparingen vaak toegepast om milieuvriendelijk gedrag te 
bevorderen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen feedback die door een externe partij 
achteraf wordt gegeven (indirecte feedback) en feedback over het energieverbruik die direct wordt 
teruggekoppeld aan de consument (directe feedback). 126 Het verschaffen van informatie door een 
display in de woonkamer kan als het verstrekken van directe feedback worden gezien.127  

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het geven van feedback over energieverbruik, en 
met name frequente directe feedback, het energieverbruik kan verminderen. 128 Ook blijkt, dat een 
combinatie van interventie-strategieën, zoals informatie, feedback en persoonlijke adviezen tot de 
beste resultaten leiden wat betreft de vermindering van het energieverbruik door huishoudens.129 Zo 
wordt in een onderzoek van Abrahamse et al. geconstateerd dat een combinatie van specifieke 
interventiemaatregelen (persoonlijke informatie, het zetten van persoonlijke doelstellingen en 
persoonlijke directe feedback) ertoe leidt dat huishoudens op wie deze maatregelen werden 
toegepast na 5 maanden ongeveer 5% minder energie verbruikten in hun huishouden.130 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 huishouden werd vergroot.  

                                                           
124 W. Abrahamse, L. Steg, C. Vlek and T. Rothengatter, ‘A review of intervention studies aimed at household 
energy conservation’, Journal of Environmental Psychology 25(3), 2005, p. 274-275 
125 Abrahamse, Steg, Vlek and Rothengatter, 2005, p. 275. 
126 Directe feedback is feedback via een display in de woning waarop onder andere het momentane verbruik te 
zien is en indirecte feedback is feedback via websites, verbruiksoverzichten en dergelijke (zie KEMA, Laat zien 
wat je in huis hebt? De noodzaak van een display in een woning als aanvulling op de slimme meter, september 
2011, p.4 (http://smartgridsherpa.com/wp-content/uploads/2011/05/11-2357-RvG-Laat-zien-wat-je-in-huis-
hebt-v4-2-finaal-opmaak_EF.pdf) 
127 KEMA en CE, 2012, p. 112 en verder 
128 Abrahamse, Steg, Vlek, 2005, p. 281. Zie voor een overzicht van literatuur ook Darby, ‘Smart metering what 
potential for householder engagement’, Building Research& Information 38(5), 2010, 442–457 en Brounen, Kok 
and Quigley, ‘Residential Energy Literacy and Capitalization’, 
2012,<http://www.econtrack.nl/uploads/document/Energy%20Literacy.pdf>, KEMA en CE, 2012,  p. 113 en 
verder OFGEM, Energy Demand Research Project: Final Analysis, June 2011 
129 Abrahamse, Steg, Vlek and Rothengatter, 2005, p. 282 
130 W. Abrahamse, L. Steg, C. Vlek and T. Rothengatter, ‘The effect of tailored information, goal setting and 
tailored feedback on household energy use, energy-related behaviors and behavioral antecedents’, Journal of 
Environmental Psychology 27, 2007, 265–276  

http://smartgridsherpa.com/wp-content/uploads/2011/05/11-2357-RvG-Laat-zien-wat-je-in-huis-hebt-v4-2-finaal-opmaak_EF.pdf
http://smartgridsherpa.com/wp-content/uploads/2011/05/11-2357-RvG-Laat-zien-wat-je-in-huis-hebt-v4-2-finaal-opmaak_EF.pdf
http://www.econtrack.nl/uploads/document/Energy%20Literacy.pdf
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Naast het geven van advies en voorlichting, kan de effectiviteit van het verstrekken van 
directe feedback over energieverbruik, al dan niet via home displays, worden versterkt door de 
invoering van zachte psychologische instrumenten (“nudges”) die consumenten een expliciet teken 
geven dat hun energieverbruik boven een bepaalde drempel uitgaat. Zo geven Thaler en Sunstein 
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 emailberichten 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 energieverbruik bescheiden was. In een 
aantal weken leidde de introductie van de Orb tot een aanmerkelijk efficiënter energieverbruik. In 
piekperiodes ging het energieverbruik zelfs met 40% 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.131  

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.132 Illustratief is het veel geciteerde onderzoek van Schultz et al. naar de 
invloed van sociale normen van bijna 300 huishoudens in San Marcos, California. 133  Alle 
deelnemende huishoudens kregen indirecte feedback over hun eigen energieverbruik en het 
gemiddelde energieverbruik van buurtbewoners over de afgelopen weken. De feedback had 
duidelijke effecten op het gedrag van de betrokkenen. In de weken na de verstrekte feedback 
verminderden de bovengemiddelde energieverbruikers hun energieverbruik substantieel. 
Daarentegen hadden de minder intensieve verbruikers hun energieverbruik significant verhoogd. Dit 
onderzoek liet zien dat verbruikers die het wat betreft energiebesparing beter doen dan de sociaal 
wenselijke norm geneigd zijn om hun gedrag aan te passen aan de norm en meer energie gaan 
verbruiken (het zogenaamde boemerang effect). Het onderzoek illustreerde voorts dat de devaluatie 
naar het sociaal wenselijk gedrag kon worden tegengegaan door energieverbruikers een klein niet-
verbaal teken (een lachende of een fronzende smiley) te geven dat aangaf of hun energieverbruik 
wel/niet sociaal was geaccepteerd. Onder invloed van de fronzende smiley verminderden de 
bovengemiddelde 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. (2007), is de 
invloed van groepsfeedback op energieverbruik het onderwerp van verschillende onderzoeken in de 

                                                           
131 Thaler and Sunstein, 2008, p. 206  
132 T. Postmes, L. Steg en K. Keizer, ‘Groepsnormen en gedrag; sturing door sociale identiteit en dialoog’, in: 
Tiemeijer, Thomas en Prast (red.), 2009, p. 153 
133 P.W. Schultz, J. Nolan, R. Cialdini, N. Goldstein and V. Griskevicius, ‘The constructive, destructive, and 
reconstructive power of social norms’, Psychological Science 18(5), 2007, 429–434. Zie hierover Thaler and 
Sunstein, 2008, p. 74-75 en Postmes, Steg en Keizer, in: Tiemeijer, Thomas en Prast (red.), 2009, p. 153 
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milieu- en sociale psychologie.134 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 bovengemiddeld gemotiveerd zijn om energie te 
besparen.135  

Hoewel de wetgever de reeds verkregen inzichten kan meewegen bij het uitwerken 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 grootschaligere 
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 
interventiestrategieën, zoals persoonlijk advies en frequente facturatie, op consumentengedrag. 136 

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 algemene 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 
gedragen in de praktijk en hoe zij (mogelijk) reageren op interventiemaatregelen van de overheid of 
op ontwikkelingen in de markt. Ervaringen in de energiesector 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 paragraaf 2.1.2.) extra bescherming of hulp 
                                                           
134 Zie ook H. Allcott, ‘Social norms and energy conservation’, Journal of Public Economics 95(9-10), 2011, 1082–
1095.  Zie I. Ayers, S. Raseman, A. Shih, ‘Evidence from Two Large Field Experiments that Peer Comparison 
Feedback Can Reduce Residential Energy Usage, NBER Working Paper 15386, 2009. Brounen, Kok and Quigley, 
‘Residential Energy Literacy and Capitalization’, 2012, 
<http://www.econtrack.nl/uploads/document/Energy%20Literacy.pdf>  
135 Pollitt and Shaorshadze, 2011, p. 21. Zie voor de bespreking van kritiekpunten op de methodologie van de 
verschillende interventieonderzoeken: Abrahamse, Steg, Vlek and Rothengatter, 2005, p. 273-291 en KEMA en 
CE, 2012, p. 113 en verder 
136 In de tweede helft van 2011 en begin 2012 is in Nederland een aantal grootschalige experimenten voor 
intelligente netten van start gegaan, de zogenaamde proeftuinen. Om de maatschappelijke kosten en baten in 
kaart te brengen van intelligente netten, en om te bepalen of een grootschalige introductie van intelligente 
netten gewenst is, dient een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse uit te worden gevoerd. Deze MKBA vindt 
in twee fasen plaats. KEMA en CE, 2012, p. 17 en verder 

http://www.econtrack.nl/uploads/document/Energy%20Literacy.pdf
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nodig hebben bij het vervullen van de door de wetgever voorziene rollen. In tegenstelling tot in het 
Verenigd Koninkrijk, 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 keuzemodel, 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 onbewust 
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 belang bij de opstelling van 
maatregelen om de consument meer in de door de overheid gewenste richting te sturen. De 
wetgever en de toezichthouders moeten veel meer bewust zijn van het feit dat “consumer 
empowerment”, bijvoorbeeld 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 
benadering, kiezen om meer paternalistische vormen van interventie toe te passen, zoals 
modelcontracten met standaardvoorwaarden. Hier is echter ook voorzichtigheid geboden. Immers, 
bij het opstellen van een modelcontract kunnen ook ongewenste effecten optreden. Consumenten 
kunnen namelijk minder actief worden bij het selecteren van een aanbieder en voornamelijk kiezen 
voor het “veilige” modelcontract. Hierdoor kunnen leveranciers minder worden geprikkeld 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 gedragseconomische 
benadering van de regulering van de energiesector, de energieconsument 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 beleidsvrijheid bij 
de vormgeving van de maatregelen die de consumentenparticipatie 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 bevoegdheden en 
ruimte hebben om de belangen van de consument op effectieve wijze te beschermen en te 
bevorderen. Volgens artikel 36 van Richtlijn 72/2009/EG moet de energietoezichthouder bij de 
uitvoering van de in deze richtlijn omschreven taken alle redelijke maatregelen nemen om de 
doelstellingen van de richtlijn te bereiken binnen het kader van de taken en bevoegdheden zoals 
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vastgesteld in artikel 37 van Richtlijn 72/2009/EG.137 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 mededinging moeten bevorderen en dat zij moeten bijdragen aan 
het waarborgen van consumentenbescherming.138 

Een analyse van rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU door Lavrijssen en Ottow laat 
zien dat het Hof de bevoegdheden van de toezichthouders op een teleologische en ruime wijze 
uitlegt ter waarborging van een effectieve toepassing van het Europees recht.139 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.140 Hoewel dit 
niet expliciet uit de energierichtlijnen 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 (potentiële) gedragsveranderingen 
moeten toesnijden.  

Gelet op de hierboven besproken beleidsvrijheid van de Lidstaten, bestaan in beginsel geen 
juridische belemmeringen voor de nationale wetgever om toezichthouders te verplichten een ex 
ante gedragseffecten toets uit te voeren voordat maatregelen ter bevordering van “consumer 
empowerment” worden aangenomen. Deze toets zou inhouden, dat de toezichthouder proactief  
beoordeelt, 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 noodzakelijk 
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 implementatie 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 maatregelen 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 besluitvormingsproces 
kunnen integreren en de interventies beter kunnen toesnijden op de gedragskenmerken van de 
consument.  

                                                           
137 Zie hierover ook Lavrijssen, Onafhankelijke mededingingstoezichthouders, regulerende bevoegdheden en de 
waarborgen voor good governance, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2006, p. 494 en verder 
138 Voor een dergelijke bepaling voor gas zie art. 41 van Richtlijn 2009/73/EG 
139 S. Lavrijssen and A. Ottow, ‘The Legality of Independent Regulatory Authorities’, in: L. Besselink, F. Pennings 
and A. Prechal (red.), The Eclipse of Legality, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011, p. 73-95 
140 Zie bijv: HvJ EU 3 december 2009, zaak C-424/07, Commission v. Federal Republic of Germany, Jur. 2009, p. 
11431. Zie over de beginselen van goed bestuur (“good governance”) uitgebreid: Lavrijssen, 2006 
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De Lidstaten hebben de keuze uit een mix van juridische, economische en psychologische 
instrumenten om een actieve marktparticipatie en energiebesparingen bij de energieconsumenten te 
stimuleren. Zij moeten hierbij de randvoorwaarden van het Europees recht respecteren. De 
energietoezichthouder 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 regulering: 

Bevordering van gebruikmaking van recht op vrije leverancierskeuze 

1) Het verstrekken van informatie over de energiemarkt, wetgeving, geschilprocedures, 
energieleveranciers en hun producten (in NL Consuwijzer)141; 

2) Het verplichten van leveranciers tot het verstrekken van transparante informatie over 
voorwaarden en tarieven142; 

3) Het faciliteren van collectieve inkoopacties door consumenten143; 
4) Het aanbieden van een prijsvergelijkingssite door de overheid of het faciliteren van het 

aanbieden van dergelijke sites door private partijen144; 
5) Het aanbieden van modelcontracten met standaardvoorwaarden (met de mogelijkheid voor  

van de keuze voor een niet-modelcontract)145; 
6) Vaststelling van het maximum aantal verschillende tarieven en regulering van de 

eenvoud/transparantie van de tariefstructuren. 

Bevordering van energie-efficiëntie 

1) Het geven van voorlichting en onderwijs over energiebesparingsmogelijkheden op scholen en 
gemeentehuizen; 

2) Het geven van directe of indirecte feedback over consumptie en kosten146; 
3) Bevorderen van “demand response” (vraagsturing bij consumenten) door 

energieleveranciers middels de regulering van prijsprikkels.  

                                                           
141 Zie bijv. art. 3, lid 9, lid 12 en lid 16 van Richtlijn 2009/72/EG. ConsuWijzer is een loket van drie 
markttoezichthouders: de Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de 
Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (die gaan per 1 januari 2013 samen in de Autoriteit 
Consument en Markt). ConsuWijzer maakt de consumenten bewust van hun rechten en plichten door gratis 
advies te bieden; bovendien kunnen consumenten bij het loket vragen stellen, een klacht melden, informatie 
zoeken en voorbeeldbrieven downloaden. Voor meer informatie zie <http://www.consuwijzer.nl/> 
142 Zie Annex I van Richtlijn 2009/72/EG. NMa, ‘Richtsnoeren informatieverstrekking energieleveranciers aan 
consumenten’ 2010, Stcrt. 2009, 14172. Deze zijn onder andere gebaseerd op art. 95m eerste tot en met derde 
lid van de Elektriciteitswet 1998 en art. 52b eerste tot en met derde lid van de Gaswet 
143 Bijvoorbeeld door consumentorganisaties te steunen bij de organisatie van dergelijke initiatieven 
144 In landen zoals Spanje en België worden dergelijke websites door de overheid geboden. Zie CEER, Draft 
Advice on Price Comparison Tools, Public Consultation Paper, Ref: C11-CEM-45-5, October 2011 
145 Zie het Besluit NMa van 3 april inzake de vaststelling van het modelcontract, dat is gebaseerd op art. 95na 
van de Elektriciteitswet 1998 en art. 52ca van de Gaswet, Stcrt. 2012, 2687 
146 Zie ook paragraaf 4.2 en voetnoot 125 voor de definitie van directe en indirecte feedback. Zie Annex I van 
Richtlijn 2009/72/EG. Zie het Besluit van 27 oktober 2011, houdende regels over op afstand uitleesbare 
meetinrichtingen, Stb. 2011, 511, gebaseerd op, o.a., art. 95la leden 1 en 3 en art. 26ad van de Elektriciteitswet 
1998 en art. 13d lid 2 en art. 42a lid 1 en 2 van de Gaswet. De nieuwe energie-efficiëntie-richtlijn stelt 
strengere eisen aan het geven van directe feedback over kosten en verbruik alsmede aan de facturering voor 
het energieverbruik. Zie art. 8 jo. Bijlage VI van het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende energie-efficiëntie en houdende intrekking van de richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG, 
COM (2011)370 def 

http://www.consuwijzer.nl/
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Bescherming van (kwetsbare) afnemers   

1) Het vaststellen van tariefstructuren en/of de regulering van de hoogte van de prijzen;147 
2) Het invoeren van non-discriminatieverplichtingen; 
3) Het vaststellen van standaardcontracten (“default contracten”) met vastgestelde tarieven en 

voorwaarden voor bepaalde groepen van consumenten, met name kwetsbare afnemers; 
4) Het vaststellen van standaardcontracten met vastgestelde tarieven en voorwaarden voor alle 

consumenten die niet-actiefgebruik 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 commerciële vrijheid van ondernemingen en de vrije 
mededinging.148 Het uitgangspunt van de Europese en nationale wetgeving is, dat de consument het 
recht op vrije leverancierskeuze heeft. Het ligt in de lijn van dit centrale uitgangspunt 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 Sunstein spreken in dit verband van “Libertarian Paternalism”.149 Dit betekent dat 
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 standaardcontracten. 

Een gedragseconomische benadering van de regulering van de energiesector stelt 
verdergaande eisen aan de informatieverstrekking door de energiebedrijven en de overheid dan de 
traditionele economische benadering die is gebaseerd op het rationele keuzemodel en “bounded 
rationality”. 150  Volgens een gedragseconomische 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 
keuzemogelijkheden, verschillende aanbiedingen te vergelijken en te beoordelen welk aanbod, in 

                                                           
147 In Nederland bestaat momenteel de bevoegdheid voor de NMa om maximumprijzen vast te stellen, indien 
de NMa van mening is dat de leveranciers onredelijke energieprijzen in rekening brengen bij de afnemers (art. 
95b Elektriciteitswet 1998) 
148 Zie W. van Gerven, ‘De beginselen 'subsidiariteit, evenredigheid en samenwerking' in het Europese 
Gemeenschapsrecht’, Rechtskundig Weekblad 36, 1992, 1241–1246. In het proportionaliteitsbeginsel ligt een 
drievoudige standaard besloten, die wordt geïllustreerd door het Fedesa-arrest; HvJ EU 13 november 1990, 
zaak C-331/88, FEDESA, Jur. 1990, p. I-4023. Allereerst moet de uitoefening van de bevoegdheid geschikt zijn 
voor de verwezenlijking van de doelstelling waarvoor zij is gegeven. Verder moet zij noodzakelijk en onmisbaar 
zijn, in die zin, dat wanneer de bevoegdheid op verschillende manieren kan worden gebruikt die alle even 
nuttig zijn om het gestelde doel te verwezenlijken, die vorm van bevoegdheidsuitoefening moet worden 
gekozen die het minste nadeel toebrengt aan een ander beschermenswaardig doel of belang. Tenslotte moet 
de bevoegdheidsuitoefening proportioneel zijn, in die zin dat het nadeel dat aan een ander 
beschermenswaardig doel of belang wordt toegebracht, niet onevenredig groot is ten opzichte van het 
voordeel dat de uitoefening van de bevoegdheid voor de ermee nagestreefde doelstelling oplevert. Zie Van 
Gerven, 1992, p. 1244 
149 Thaler and Sunstein, 2008, p. 5  
150 Zie ook F. di Porto, ‘Information Challenges for the post-liberalized Italian energy retail markets: how 
regulation and competition rules shape information flows’, November 2011, 
<http://www.crninet.com/2011/a3a.pdf> 

http://www.crninet.com/2011/a3a.pdf
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termen van prijs, kwaliteit en duurzaamheid, het meest optimaal is voor zijn situatie.151 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 prijsvergelijkingen tussen 
energieaanbieders mogelijk te maken, de zogenaamde prijsvergelijkers, kunnen consumenten helpen 
bij het verwerken van de complexe informatie in de energiesector. Voorwaarde is wel, dat de 
prijsvergelijkers onafhankelijk, transparant, actueel, correct, volledig, toegankelijk en 
gebruiksvriendelijk zijn.152 Voor de onafhankelijkheid van de prijsvergelijkers is van cruciaal belang, 
dat zij wat betreft hun financiering onafhankelijk van de energieleveranciers kunnen functioneren. 
De onafhankelijkheid van een prijsvergelijker komt in het gedrag als deze in handen komt van een 
leverancier, maar ook als een prijsvergelijker lucratieve contracten sluit met één of twee leveranciers 
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, waaruit niet duidelijk blijkt of zij 
de sites permanent monitort.  

Uit het betreffende onderzoek van de NMa bleek dat de Nederlandse prijsvergelijkers, 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.153 Echter, uit het onderzoek bleek ook, dat de vergelijkbaarheid tussen contracten toch lastig 
blijft wegens vanwege de complexiteit van de producten. Voorts bestaan meer dan 10 websites die 
door de NMa als prijsvergelijkers worden aangemerkt, hetgeen verwarrend kan werken voor 
consumenten. 154  Verder kunnen de standaardverbruiksgegevens van verschillende groepen 
consumenten per prijsvergelijker verschillen.155 Ook is het mogelijk dat de consument verschillende 
resultaten krijgt bij de invoer van zijn gegevens. Hierdoor bestaat het risico dat de consument al 
afhaakt bij de keuze voor een prijsvergelijker en hij überhaupt niet meer toekomt aan de vergelijking 
van energiecontracten bij verschillende aanbieders.  

                                                           
151 Bar-Gill, ‘Competition and consumer protection: A behavioral economics account’, NYU Center for Law, 
Economics and Organization, Law & Economics Research Paper No. 11-42, december 2011 
152 Het CEER ontwerpadvies over prijsvergelijkingssites verwijst naar de volgende aspecten: “independence of 
the tool, transparency, exhaustiveness, clarity and comprehensibility, correctness and accuracy, user-
friendliness, accessibility, and background information” (zie CEER, Draft Advice on Price Comparison Tools, 
Public Consultation Paper, Ref: C11-CEM-45-5, October 2011, p. 13 en verder) 
153 NMa, Energieprijsvergelijkers 2011, Onderzoek naar de kwaliteit van websites die tarieven en voorwaarden 
van energieleveranciers vergelijken, Den Haag, juli 2011 
154 De NMa is van mening dat niet alle informatie op uniforme wijze hoeft te worden gepresenteerd door de 
prijsvergelijkers. De NMa vindt het belangrijker dat de informatievoorziening door de prijsvergelijkers goed is. 
Zie NMa, Energieprijsvergelijkers 2011, Onderzoek naar de kwaliteit van websites die tarieven en voorwaarden 
van energieleveranciers vergelijken, Den Haag, juli 2011, p.31 
155 Deze standaardgegevens kunnen worden ingevuld als een consument zijn jaarlijkse verbruiksinformatie en 
kosten niet paraat heeft. 
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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 manier 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.156 Ook zal het al een stap vooruit zijn, dat de bepaling 
van de standaardverbruiksgegevens 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 kunnen 
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 vertrouwen 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 
concurrentie tussen de prijsvergelijkers bij de verkoop van energiecontracten wordt belemmerd.157 
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 toezichthouder 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 gebied van gebruiksvriendelijkheid, 
toegankelijkheid, het klantgericht behandelen 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 voldoende 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 
prijsvergelijking bestaan voor consumenten die niet de beschikking hebben over internettoegang. Zo 
                                                           
156 Zie NMa, Energieprijsvergelijkers 2011, Onderzoek naar de kwaliteit van websites die tarieven en 
voorwaarden van energieleveranciers vergelijken, Den Haag, juli 2011, p.26 
157 Het blijkt dat de overheidsprijsvergelijkers zich meestal beperken tot het verstrekken van informatie over 
leveranciers zonder de mogelijkheid te bieden om online te switchen. Daardoor wordt de consument niet 
geprikkeld om direct initiatief te nemen en daadwerkelijk over te stappen naar een ander contract. Zie ook 
CEER, Draft Advice on Price Comparison Tools, Public Consultation Paper, Ref: C11-CEM-45-5, October 2011, p. 
9 
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kan als inspiratie dienen dat, bijvoorbeeld in België, in de zogenaamde Instituten voor 
Samenlevingsopbouw sociale energieconsulenten aanwezig zijn, die mensen in armoede kunnen 
informeren over het verbeteren van hun woningkwaliteit en energieprestatie.158  

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 websites, 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.159 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 gemaakt door de wetgever bij de 
bepaling van wat voor soort (directe of indirecte) 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.160 Dit pleit ervoor om leveranciers te verplichten aan consumenten directe feedback te 
geven over energieverbruik en kosten, bijvoorbeeld via een display of internet, zoals door de 
gewijzigde Energie-efficiëntierichtlijn ook zal worden geëist.161 

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 inzichten 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 gemaakt van de lange 
termijn voordelen van milieuvriendelijke energieleveringscontracten ten opzichte van contracten 
voor de levering van grijze stroom. Duurzame energiecontracten zijn beter voor het milieu, leiden tot 
een vermindering van de CO2-uitstoot en lagere kosten voor de maatschappij om de milieuschade 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 

                                                           
158 Zie bijv.< http://www.samenlevingsopbouw-antwerpenprovincie.be/nl/programmas-en-projecten/recht-op-
energie_80.aspx> 
159 Thaler and Sunstein, 2008, p. 39 
160 Zie bijv. Commission Staff Working Paper, Annexes to the IA accompanying the document Directive of the 
European Parliament and of the Council on energy efficiency and amending and subsequently repealing 
Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC. Brussel, 22.6.2011 SEC(2011)779 final, p. 51-52 
161 Zie art. 8 jo. Bijlage VI van het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende energie-efficiëntie en houdende intrekking van de richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG, COM 
(2011)370 def 

http://www.samenlevingsopbouw-antwerpenprovincie.be/nl/programmas-en-projecten/recht-op-energie_80.aspx
http://www.samenlevingsopbouw-antwerpenprovincie.be/nl/programmas-en-projecten/recht-op-energie_80.aspx
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door de meest milieuvriendelijke energiecontracten bovenaan te plaatsen, waarbij transparant 
wordt gemaakt dat de lange termijn baten van dergelijke contracten 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 doordat 
leveranciers worden verplicht dezelfde methode te gebruiken om de milieueffecten 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.162 Hij stelt, 
dat de vraag of en zo ja hoe de overheid instrumenten van psychologische sturing moet inzetten 
immers niet alleen wordt bepaald door overwegingen van effectiviteit en efficiëntie. De overheid 
moet er ook voor waken, dat consumenten niet worden gemanipuleerd.163 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 fundamentele 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 juristen zullen kiezen voor de eerste 
fundamentele benadering, maar de tweede optie is misschien realistischer. In het laatste geval 
bestaan ook minder fundamentele bezwaren tegen het beïnvloeden van de keuzevrijheid van 
consumenten 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.164 Gerealiseerd moet worden dat de overheid ook 
fouten kan maken bij het beïnvloeden van consumentengedrag, door bijvoorbeeld informatie niet 
juist te “framen”. Als gevolg 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 informatieverstrekking en 
informatietoepassing, in combinatie met advies voor kwetsbare afnemers en instrumenten voor 
psychologische sturing, niet leidt tot een verbetering van de consumentenparticipatie in de 
energiemarkt. Een gevolg kan zijn, dat een significante groep niet-actieve consumenten hogere 
energieprijzen betaalt dan andere consumenten en daarmee de lagere prijzen van de relatief kleine 

                                                           
162 W. Tiemeijer, ‘Slotbeschouwing’, in: Tiemeijer, Thomas en Prast (red.), 2009, p. 293 en verder 
163 Tiemeijer, in: Tiemeijer, Thomas en Prast (red.), 2009, p. 293 
164 Tiemeijer, in: Tiemeijer, Thomas en Prast (red.), 2009, p. 293  
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groep actieve consumenten subsidieert. Voornamelijk kwetsbare afnemers lopen het risico om te 
worden geconfronteerd met hoge, niet-betaalbare prijzen.  

In bovengenoemde gevallen kan de overheid overwegen te kiezen voor instrumenten tot 
regulering van de transparantie van de tarieven en tariefstructuren teneinde de 
consumentenparticipatie te bevorderen.165 De overheid kan zelfs een stap verder gaan door de 
oplegging van non-discriminatie verplichtingen of zelfs, als ultimum remedium, de vaststelling van de 
eindgebruikerstarieven voor bepaalde groepen afnemers. Echter, prijsregulering is een zwaar middel, 
wordt niet door de Europese Commissie gestimuleerd en vormt volgens het Hof van Justitie een 
instrument dat afwijkt van het basisprincipe van vrije mededinging van de energierichtlijnen.166 
Daarom moet een dergelijke interventie in overeenstemming met artikel 3, lid 2 van Richtlijn 
2009/72/EG en artikel 106, lid 2 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 noodzakelijk is om de beoogde belangen te realiseren.167 

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 contracten. 168  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 prijsverschillen tussen verschillende groepen consumenten, maar ook tot het voor 
consumenten ongewenste effect van hogere energieprijzen en hogere marges voor de 
energiebedrijven.169 Een instrument dat OFGEM momenteel voorstelt, is de vereenvoudiging van de 
tariefstructuren en het terugbrengen van het aantal standaardtarieven voor contracten voor 
onbepaalde tijd naar één standaardtarief per betaalmethode.170 Het idee is dat deze maatregelen de 

                                                           
165 In Nederland bestaat momenteel enkel de bevoegdheid voor de NMa maximumprijzen vast te stellen in 
geval de NMa van mening is dat de leveranciers onredelijke energieprijzen in rekening brengen bij de afnemers 
(art. 95b Elektriciteitswet 1998) 
166 HvJ EU 20 april 2010, zaak C-265/08, Federutility and Others v. Autorità per l'energia elettrica e il gas, Jur. 
2010, p. I-03377, r.o. 17-18 
167 HvJ EU 20 april 2010, zaak C-265/08,  r.o. 22. Zie ook overweging 45 van de considerans van Richtlijn 
2009/72/EG 
168 Zie bijv. ERGEG, End-user energy price regulation- Position Paper, Ref. E 07-CPR-10-03, July 2007 
<http://www.energy-
regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPERS/Customers/2007/E07-CPR-
10-03_E-UPriceReg_0.pdf>; Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement inzake 
voortgang bij het tot stand brengen van de interne markt van gas en elektriciteit, COM(2008)192 def 
169 M. Hviid and C. Waddams, ‘Non-discrimination in the retail energy sector’, October 2010, 
<http://www.uab.cat/Document/404/958/revised-non-discrimination-clauses.pdf>. Een verklaring hiervoor 
kan worden gevonden in het feit dat de betrokken bedrijven zich voornamelijk gingen richten op de groep 
consumenten in het gebied waar ze traditioneel een sterke positie (monopoliepositie) hadden en daardoor 
minder concurrentie ondervonden van elkaar in deze gebieden.  
170 OFGEM, The Retail market review-Findings and Initial Proposals, March 2011 en OFGEM, The Retail market 
review-domestic proposals, December 2011. De tarieven zullen bestaan uit een vastgesteld standaardelement 
en een prijs voor de levering van energie per eenheid. OFGEM stelt het standaardelement vast, dat voor iedere 
regio hetzelfde is. Daarboven op komt een prijs voor de levering van energie per KWh. De energiebedrijven 

http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPERS/Customers/2007/E07-CPR-10-03_E-UPriceReg_0.pdf
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPERS/Customers/2007/E07-CPR-10-03_E-UPriceReg_0.pdf
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPERS/Customers/2007/E07-CPR-10-03_E-UPriceReg_0.pdf
http://www.uab.cat/Document/404/958/revised-non-discrimination-clauses.pdf
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complexiteit 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 consumenten met name zullen worden aangetrokken door 
standaardcontracten en de leveranciers hierdoor de economische prikkel krijgen om hogere winsten 
te realiseren op deze standaardcontracten.171 Een ander punt is dat de vereenvoudiging van de 
prijsstructuren op gespannen voet staat met de invoering van prijsprikkels door energiebedrijven, die 
kunnen leiden tot meer gedifferentieerde en complexe tarieven, maar aan de andere kant 
consumenten ook kunnen stimuleren efficiënter om te gaan met hun energieverbruik door hen 
bijvoorbeeld een beloning te geven als zij minder energie verbruiken in piekperiodes. 172 

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

6. Slotbeschouwing 

De energieconsument heeft meerdere gezichten. Volgens de Europese wetgever vervult hij 
een belangrijke rol bij de realisatie van de doelstellingen van het Europese energiebeleid, inclusief de 
bevordering van de concurrentie, de betaalbaarheid van de energieprijzen, leveringszekerheid en de 
realisatie van de Europese milieu- en klimaatdoelstellingen. De Europese en nationale wetgevers en 
de energietoezichthouders moeten rekening houden met de verschillende 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 gerealiseerd.  

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 ervaring hebben opgedaan met het kiezen voor een energieleverancier en het treffen 
van energiebesparingsmaatregelen en het minder vaak gebeurt dat zij niet-optimale beslissingen 

                                                                                                                                                                                     
kunnen op dit laatste element vrij concurreren. De tarieven voor bepaalde tijd contracten zullen niet aan deze 
eisen worden onderworpen.  
171 Zie voor een overzicht van alle opmerkingen die zijn gemaakt in de door OFGEM georganiseerde 
consultatieprocedure over deze maatregelen: 
<http://www.ofgem.gov.uk/Pages/MoreInformation.aspx?docid=72&refer=Markets/RetMkts/rmr> en 
<http://www.ofgem.gov.uk/Pages/MoreInformation.aspx?docid=1&refer=Markets/RetMkts/rmr> 
172 Pollitt and Shaorshadze, 2011 

http://www.ofgem.gov.uk/Pages/MoreInformation.aspx?docid=72&refer=Markets/RetMkts/rmr
http://www.ofgem.gov.uk/Pages/MoreInformation.aspx?docid=1&refer=Markets/RetMkts/rmr


38 
 

nemen. In dergelijke gevallen kunnen (paternalistische) sturingsinstrumenten (deels) overbodig zijn 
geworden.173  

Hoewel met name de onafhankelijke toezichthouders als OFGEM en de Europese Commissie 
de eerste stappen tot integratie van een gedragseconomische 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 energieconsument, met zijn verschillende gezichten, zich in de 
praktijk gedraagt. Mogelijk bieden deze handvatten ook inspiratie voor een gedragseconomische 
benadering van de regulering van andere markten, waarin het consumentengedrag een cruciale rol 
speelt bij de realisatie van hogere publieke belangen.  

                                                           
173 Zie Schinkel, die erop wijst dat de invoering van marktwerking ook een aanpassingsproces bij consumenten 
vereist, Schinkel, 2005, D20 


