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A ALGEMEEN DEEL1 
 
 
1. Ontwikkeling van de markt; de betekenis van de energiebeurzen  
 
In de eerste Masterclass Energie “Private Netten” van het Ministerie van Economische Zaken de 
dato 2 april 2008 kwam een belangrijke voorwaarde voor een effectieve concurrentie in de gas- 
en elektriciteitsvoorziening aan bod: een vrije, onbelemmerde en non-discriminatoire toegang tot 
de infrastructuren: de netten en de pijpleidingen. 
 
Vrije toegang tot de markt is een van de beginselen die aan de elektriciteitssector ten grondslag 
liggen, naast die van het waarborgen van de leveringszekerheid, bescherming van 
kleinverbruikers en het milieu. 
 
In de tweede Masterclass “Financieel Toezicht op Energiebeurzen” staat centraal een ander 
onderwerp dat van belang is voor effectieve concurrentie, namelijk de marktplaats en de 
prijsvorming van energie, in het bijzonder die op de energiebeurzen voor elektriciteit en gas en de 
daaraan gerelateerde handel. 
  De wetgever beschouwt het bestaan van een of meerdere energiebeurzen als voorwaarde 
voor de ontwikkeling van de vrije markt.2 Beurzen worden daarbij verondersteld een belangrijke 
rol te vervullen met het oog op transparantie en liquiditeit van de markt en vanwege de 
noodzakelijke flexibiliteit in de elektriciteitsvoorziening. Deze rol zal nader worden toegelicht in 
de notitie (zie de paragrafen 11 en 12).  
 
In de wetsgeschiedenis wordt daarover overigens relativerend opgemerkt: ‘Markten komen tot 
stand wanneer hier behoefte aan is [..]. Een wettelijke basis voor een marktplaats draagt op 
zichzelf niet bij aan de werking van de gasmarkt. Daarvoor is het in de eerste plaats nodig dat van 
een marktplaats gebruik wordt gemaakt door partijen. Een eventuele wettelijke status van een 
marktplaats is daarop niet van invloed’.3 
 
Handelen in overeenstemming met het beginsel van de openmarkteconomie met vrije 
mededinging 4 is de basis van de Tweede Elektriciteitsrichtlijn 2003/54/EG en de Tweede 
Gasrichtlijn 2003/55/EG. Deze richtlijnen markeren een nieuwe fase in de liberalisering van de 
elektriciteits- en gasmarkt in de Europese Gemeenschap, met als doel de voltooiing van de bij 
Richtlijn 96/92 /EG en Richtlijn 98/30/EG in gang gezette werking van de interne markt van 

                                                 
1 Dank aan Marleen Wessel, onderzoekster, voor haar uitstekende bijdrage aan deze notitie. 
2 Zie: Toelichting onder punt 1 bij de beleidsregel van 14 januari 2005, Aanwijzing rechtspersoon als gasbeurs en 
goedkeuring beursreglement, Stcrt. 18 januari 2005, nr. 12, p. 18: ‘De bedoeling van de wetgever was veiligstellen 
dat er ten minste één beurs zou komen (vgl. Kamerstukken II 2003/04, 29372, nr. 52, p. 3). Een gasbeurs is immers 
van belang voor liquiditeit en transparantie van de gasmarkt. Een aanwijzing is niet exclusief: er kunnen meerdere 
rechtspersonen als gasbeurs worden aangewezen’. De verplichting tot aanwijzen van de gasbeurs is gegrond op art. 
66b Gaswet, bij amendement per 14 juli 2004 in de Gaswet opgenomen (Kamerstukken II, 2003/04, 29372, nr. 43). 
Wat over art. 66b Gaswet is vermeld in de wetsgeschiedenis geldt ook voor art. 86e E-wet 1998. De beleidsregel 
Aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement dateert van 9 maart 2006, Stcrt. 16 
maart 2006, nr. 54, p. 18. In de toelichting is een gelijkluidende passage opgenomen. 
3 Kamerstukken II  2003/04, 29 372, nr. 15, p. 39-40. 
4 Zie art. 98 EG-Verdrag  
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elektriciteit en gas (‘de Eerste Elektriciteits- en Gasrichtlijnen”)5. Naast de handel in deze 
commodities is echter een omvangrijke internationale handel in energiederivaten ontstaan. De 
daarmee verbonden onzekerheden en risico’s hebben - we komen hier nog op terug - recentelijk 
ruime aandacht gekregen in de pers. Wij zullen in deze notitie vooral aandacht besteden aan de 
financiële aspecten van de handel in elektriciteit en in de daarvan afgeleide contracten. 
 
Elektriciteitsbeurzen zijn in artikel 86e E-wet geregeld. Dit artikel bepaalt dat de Minister van 
Economische Zaken (de minister) een of meer rechtspersonen aanwijst die tot taak hebben een 
beurs tot stand te brengen en in stand te houden. De minister kan regels stellen in verband met de 
procedure voor aanwijzing van een beurs. Aan een aanwijzing kunnen voorschriften en 
beperkingen worden verbonden.6 
 
Uit artikel 86e E-wet, valt af te leiden dat er tenminste één elektriciteitsbeurs in Nederland dient 
te bestaan. De Gaswet kent een vergelijkbare bepaling, artikel 66b Gaswet. 
 
 
2. Toezicht op de markt; toezicht op de energiebeurzen 
 
Voor het tot stand brengen en in stand houden van effectieve mededinging worden specifieke 
maatregelen noodzakelijk geacht. Volgens Ottow7 is een markt echter nooit perfect en is 
regulering nodig om marktfalen te corrigeren en meer efficiëntie te bereiken. De prijs komt tot 
stand door en op de “markt”. De markt is een instituut die generaties van economen blijft 
verwonderen.8 Het is tevens een mechanisme waardoor niet alleen wordt bepaald welke 
transacties plaatsvinden, maar ook hoe het surplus van die transactie wordt verdeeld over kopers 
en verkopers.9 Zij kwam tot deze bevindingen voor de telecomsector. Wij nemen aan dat 

                                                 
5 Zie conclusie AG Mazak van 13 december 2007, overweging 70, in zaak C 439/06 Citiworks. 
6 Art 86 e E-wet: 
1. Onze Minister wijst een of meer rechtspersonen aan die tot taak hebben een beurs tot stand te brengen en in stand 
te houden. Onze Minister kan regels stellen in verband met de procedure voor aanwijzing van een beurs. Aan een 
aanwijzing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. 
2. Een rechtspersoon, bedoeld in het eerste lid, stelt een beursreglement op. Het beursreglement behoeft de 
goedkeuring van Onze Minister. Van het besluit tot goedkeuring wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. 
3. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is verplicht aan de rechtspersoon, bedoeld in het eerste lid, en 
aan de door deze rechtspersoon ingeschakelde derden, voor zover het betreft de afhandeling van de op de beurs op 
tot stand gekomen overeenkomsten, de gevraagde medewerking te verlenen, voor zover deze medewerking 
noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de aan deze rechtspersoon opgelegde taak. Onze Minister kan nadere 
regels stellen over de door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet te verlenen medewerking. 
4. De rechtspersoon, bedoeld in het eerste lid, die bij de uitvoering van zijn taak de beschikking krijgt over gegevens 
waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding van 
die gegevens, behoudens voor zover de artikelen van deze wet hem tot mededeling verplichten of uit zijn taak de 
noodzaak tot mededeling voortvloeit. 
5. Producenten, leveranciers, handelaren, afnemers en aandeelhouders onthouden zich van elke bemoeiing met de 
uitvoering van de taak die is opgedragen aan de rechtspersoon, bedoeld in het eerste lid. 
7 A. Ottow, Telecommunicatietoezicht. De invloed van het Europese en Nederlandse bestuurs(proces)recht , Sdu 
Uitgevers, Den Haag, 2006, p. 17 e.v.  
8 Teulings, Bovenberg en van Dalen, De cirkel van goede intenties, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2005, 
p.38 
9 Zie Teulings et al, p. 41 
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hetzelfde geldt voor de energiesector. Deels beogen de regels die bij en krachtens de E-wet zijn 
vastgesteld, in de regulering van de markt te voorzien. 
  
Het in deze notitie te bespreken toezicht op elektriciteitsbeurzen vormt een belangrijk onderdeel 
van deze regulering. 

  Dit toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Bestuur NMa (RvB) en de minister, die 
de bevoegdheid heeft om zijn aanwijzing van de elektriciteitsbeurs in te trekken. De RvB en de 
minister dienen het toezicht uit te oefenen mede met als doel om de hiervoor genoemde 
beginselen die aan de energieregelgeving ten grondslag liggen, te waarborgen. Bij besluit kunnen 
ambtenaren aangewezen worden voor deze taak.10 
  De RvB kan energiebeurzen een sanctie opleggen voor het niet-naleven van de 
zelfstandige verplichtingen die voortvloeien uit artikel 86e E-wet en artikel 66b Gaswet.11 
  De materiële criteria waaraan het functioneren van een elektriciteitsbeurs wordt getoetst, 
zijn vastgelegd in de beleidsregel ‘Aanwijzing rechtspersonen als elektriciteitsbeurs, en 
goedkeuring beursreglement elektriciteitsbeurs’ van 9 maart 2006.12  
 
Met het toezicht op de naleving van deze in het beursreglement opgenomen eisen, voor zover 
deze betrekking hebben op de deelnemers aan de betreffende beurs of beurzen, is ook, en zelfs 
primair, de exploitant – TenneT - van de aangewezen elektriciteitsbeurs belast. Dit toezicht is 
privaatrechtelijk van aard en loopt over de band van de deelnemersovereenkomsten. De zwaarste 
‘ sanctie’ op niet naleving van deze eisen bestaat uit uitsluiting van verdere deelname aan de 
beurs middels beëindiging van de overeenkomst. 
 
Daarnaast zijn voor de energiesector de (algemene) mededingingsrechtelijke regels van belang. 
Met het toezicht daarop is de RvB krachtens de Mededingingswet belast. Wat betreft de 
energiebeurzen zijn mogelijk ook de regels die bij en krachtens de Wet op het financieel toezicht 
(Wft) zijn gesteld van toepassing. Met toezicht op de naleving daarvan zijn de Autoriteit 
Financiële Markten (AMF) en De Nederlandse Bank (DNB) belast, voor wat betreft het gedrags- 
respectievelijk het prudentieel toezicht. In het kader van de masterclass is vooral het eventuele 
toezicht door de AFM van belang.13  
 
                                                 
10 Aldus is geschied, zie laatstelijk: Stcr. 23 mei 2008, nr. 97, p. 20: ‘Wijziging besluit mandaat, volmacht en 
machtiging NMa 2005’, nr. 500142-3.O1242, in werking getreden per 1 juni 2008. In dit besluit wordt Dte 
vervangen door Energiekamer, naast andere - meest terminologische - aanpassingen. 
11 Zie: Een toezichtmodel voor de Nederlandse stroom- en gasbeurzen. Advies aan de Minister van Economische 
Zaken, Den Haag, september 2005, p. 28 e.v. 
12 Dezelfde criteria gelden voor een gasbeurs en zijn neergelegd in de beleidsregel Aanwijzing rechtspersoon als 
gasbeurs en goedkeuring beursreglement, Stcrt. 18 januari 2005, nr. 12, p. 18 (vgl. noot 1). 
13 Artikel 1:24 Wft. 
1. Prudentieel toezicht is gericht op de soliditeit van financiële ondernemingen en het bijdragen aan de stabiliteit van 
de financiële sector. 
2. De Nederlandsche Bank heeft, op de grondslag van deze wet, tot taak het prudentieel toezicht op financiële 
ondernemingen uit te oefenen en te beslissen omtrent de toelating van financiële ondernemingen tot de financiële 
markten. 
Artikel 1:25 
1. Gedragstoezicht is gericht op ordelijke en transparante financiële marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen 
marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten. 
2. De Autoriteit Financiële Markten heeft, op de grondslag van deze wet, tot taak het gedragstoezicht op financiële 
markten uit te oefenen en te beslissen omtrent de toelating van financiële ondernemingen tot die markten. 
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De masterclass behandelt het toezicht op elektriciteitsbeurzen, inclusief het toezicht dat mogelijk 
krachtens de Wft van toepassing is, de doelen die daarmee worden gediend, de legitimiteit 
daarvan, welke regels van toepassing zijn, en hoe dit alles zich verhoudt tot de aan de 
elektriciteitsregelgeving ten grondslag liggende beginselen, in het bijzonder het beginsel van vrije 
toegang tot de markt en de leveringszekerheid.  
  Vervolgens komt aan de orde of het bestaande toezicht toereikend is voor de 
ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren in de elektriciteitssector hebben voorgedaan ten 
gevolge van de liberalisering; elektriciteitsstromen zijn in belangrijke mate financiële- en 
kasstromen geworden. 
 
Voor goed begrip van deze onderwerpen is het nodig om te omschrijven wat energiebeurzen zijn, 
welke handel daarop plaatsvindt, welke marktpartijen daarbij betrokken zijn en wat de mogelijk 
daaraan verbonden onzekerheden en risico’s zijn voor de marktwerking, leveringszekerheid en 
bescherming van (klein)verbruikers. 
 
In deze notitie richten wij ons in het bijzonder op de beurshandel in elektriciteit, omdat de vrije 
handel in gas vooralsnog hoofdzakelijk beperkt blijft tot Noord-Amerika en het Verenigd 
Koninkrijk, terwijl op het Europees continent de vrije markt achterblijft bij de verwachtingen14. 
Wij wijzen in dit verband wel op de enorme handel die internationaal in gasderivaten is ontstaan. 
De daaraan eventueel verbonden risico’s en onzekerheden, die mogelijk (uitbreiding van het 
bestaande) toezicht vergen, zijn vergelijkbaar met die van de handel in elektriciteitsderivaten. 
 
 
3. Wat is een beurs; wat is een energiebeurs? 
 
Een wettelijke definitie van wat een energiebeurs is, ontbreekt in de E-wet.  Een beurs valt in 
economische zin aan te duiden als, simplistisch gesteld, een marktplaats, maar dan wel een 
bijzonder soort marktplaats.  
 
Het bijzondere karakter van de beurs is met name gelegen in het gereglementeerde karakter 
daarvan en in de standaardisering van de handel die daar plaatsvindt. 
 
Aan die marktplaats kan vanuit economisch perspectief een aantal voorwaarden worden gesteld 
voor het goed en efficiënt functioneren daarvan, beoordeeld vanuit het principe van vrije toegang 
tot de markt, eerlijke concurrente en mededinging. Een deel van de toezichtregels de bij en 
krachtens artikel 86e E-wet en 66b Gaswet dienen ter waarborgen van deze voorwaarden. 
  Wat een markt of een markplaats is en wat deze voorwaarden zijn, komt nader aan de orde 
in het tweede deel van de notitie. Zie deel B, paragraaf 11. 
 
Een elektriciteitsbeurs is daarnaast mogelijk ook een gereglementeerde markt in de zin van de 
Wft, in welk geval mede deze wet van toepassing is. Een van de wettelijke kenmerken van een 
gereglementeerde markt is dat daarop financiële instrumenten in de zin van de Wft worden 
verhandeld. Het blijkt dat slechts een deel van de elektriciteitscontracten die op de beurs worden 

                                                 
14 Vgl., David Newberry, Privatization, Restructuring and Regulation of Network Utilities, MIT, Cambridge, 2001, 
p. 419. 
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verhandeld, een financieel instrument in de zin van de Wft zijn. Dat is alleen het geval wat betreft 
de later in deze notitie te bespreken derivaten.  
 
Er bestaan op dit moment twee elektriciteitsbeurzen: APX, waarop tot voor kort alleen korte 
termijn gas- en elektriciteitscontracten werden verhandeld, en Endex waarop ook langere termijn 
gas- en elektriciteitscontracten worden verhandeld. Beide beurzen zijn in december 2008 
gefuseerd.15 Daarmee is in Nederland één in het oog springende energiebeurs actief, de APX 
Group. De APX, die van oorsprong elektriciteitsbeurs is, richtte zich primair op de 
balanceermarkt voor stroom waar marktpartijen producten verhandelen ter optimalisatie van hun 
portefeuille. APX bood sinds 1998 voor de Nederlandse markt producten aan die niet langer 
liepen dan een paar dagen en louter strekten tot fysieke afwikkeling. Door de fusie met de 
termijnbeurs Endex vallen heden onder de APX ook financiële instrumenten met lange 
looptijden.  
 
TenneT is hoofdaandeelhouder van de APX en belast met het exploiteren van deze beurs.16 Dit is 
een van de vele taken die TenneT via diverse concernonderdelen uitvoert.17 
  TenneT heeft krachtens artikel 86e E-wet geen vergunning nodig, hij wordt als 
beursexploitant aangewezen bij besluit door de minister. Dat besluit wordt gepubliceerd in de 
Staatscourant. Overigens moet een dergelijk besluit in beginsel wel worden aangevraagd, maar 
als dit niet zou zijn gebeurd, dan had de minister ambtshalve een rechtspersoon moeten aanwijzen 
die de taak op zich had moeten nemen een beurs te organiseren en in stand te houden.18 
 
 
 
 

                                                 
15 Volgens de website van zowel APX Group als Endex gaf op 12 december de Minister van Financiën het groene 
licht voor de fusie. Dit in verband met de vergunning van Endex als ‘gereglementeerde markt’ in de zin van de Wft. 
Ingevolge art. 5:32d, eerste lid, Wft is een verklaring van geen bezwaar nodig om een gekwalificeerde deelneming te 
houden, te verwerven of te vergroten dan wel enige zeggenschap verbonden aan een gekwalificeerde deelneming uit 
te oefenen in een marktexploitant waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 5:26, eerste lid, is verleend. 
16 De hoofdaandeelhouders van de APX Group zijn Tennet (71,82%) en Gasunie (25,5%). In maart 2008 is voor 
2,68% het Belgische Fluxys NV er als kleine aandeelhouder bijgekomen. 
17 In de oorspronkelijke opzet van art. 86e E-wet (zie: Kamerstukken II 2003/04, 29 372, nr. 3, p. 24), in werking 
getreden per 14 juli 2004, schijnt onder meer van belang geweest te zijn de verschillende rollen van TenneT 
gescheiden te houden:  
 ‘Een van die wijzigingen betreft een nadere invulling van de positionering van de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet en de netbeheerder van het landelijke gastransportnet. Dit komt voort uit de wens om, gelet op de 
ontwikkeling van TenneT de afgelopen tijd, de onafhankelijkheid van de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet ten opzichte van de andere activiteiten van TenneT te waarborgen en daarmee tevens TenneT de 
mogelijkheid te bieden om zijn organisatiestructuur aan te passen. Concreet betekenen de voorgestelde wijzigingen 
dat TenneT een concernstructuur zou kunnen inrichten, waarbij het landelijk netbeheer als dochtervennootschap van 
TenneT wordt gepositioneerd. TenneT zelf kan dan functioneren als holdingmaatschappij, die verschillende 
activiteiten, bijvoorbeeld het inrichten van een elektriciteitsbeurs, onder brengt in andere groepsmaatschappijen. 
Hiermee ontstaat de mogelijkheid om de activiteiten op het gebied van het beheer van het landelijk 
hoogspanningsnet duidelijker te scheiden van de overige activiteiten van TenneT, en daarmee het beheer van het 
landelijk hoogspanningsnet maximaal te vrijwaren van bedrijfsmatige risico’s van andere activiteiten’. 
18 Zie artt. 2, 3 en de toelichting op art. 4 Beleidsregel en de aanwijzing van APX als gasbeurs in 2005, Stcrt. 2005, 
nr 23, p. 11. Deze verplichting tot aanwijzing is bij amendement in art. 86e E-wet opgenomen. Zie supra, noot 1. 
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4. De handel en betrokken marktpartijen op de energiebeurzen 
 
Het onderwerp van deze masterclass is ´Financieel toezicht op energiebeurzen´. Dit veronderstelt 
dat op energiebeurzen handel in financiële producten plaatsvindt, wat ook het geval is. Om dat 
zichtbaar te maken is in deze masterclass centraal gesteld de door de wetgever onvoorziene 
omstandigheid, namelijk dat energiestromen omvangrijke financiële- en kasstromen op gang 
gebracht hebben. In omvang is deze financiële handel vele malen groter dan de kernactiviteiten 
transport en distributie, opwek en verkoop van de traditionele energiebedrijven. Deze 
transformatie van de energiemarkten speelt zich in belangrijke mate af op de energiebeurzen. Dit 
heeft te maken met het feit dat daarop niet alleen energiecontracten tot stand komen die voorzien 
in fysieke aflevering van elektriciteit (de ´oorspronkelijke´ leveringscontracten), maar ook 
contracten die van deze leveringscontracten zijn afgeleid en de mogelijkheid bieden om louter 
financieel te worden afgewikkeld. De afgeleide contracten zijn derivaten en hebben als regel 
betrekking op de langere termijn. Derivaten worden als zelfstandig handelsproduct, los van de 
grondstof, verhandeld, en wel met financiële oogmerken (beleggen, of afdekken financiële 
risico’s).19 Wat derivaten en aanverwante financiële instrumenten precies zijn, zal tijdens de 
masterclass nader aan de orde worden gesteld.  
 
Voor de verschuiving van de fysieke handel naar handel die bestaat uit financiële- en kasstromen 
is ook van belang dat op de beurzen niet alleen wordt gehandeld door de zogeheten traditionele 
energiebedrijven, maar ook door de diverse (energie)handelshuizen en beleggingsinstellingen en 
verscheidene kleinere ondernemingen, zoals bloementelers.20  
 
Bovendien is in dit verband van belang dat de handel in energie substantiële bedragen vergt als 
onderpand tot zekerheid van nakoming van de overeenkomst, de zogenaamde “financial 
securities” oftewel “collateral”. Dergelijke zekerheden worden ook geëist in het kader van de 
handel op de elektriciteitsbeurzen. In dat verband spelen ´clearing and settlement houses´, veelal 

                                                 
19 Het gaat voor energie om grondstofderivaten in de zin van art. 1:1 Wft. Dit artikel definieert grondstofderivaat als: 
een financieel instrument als bedoeld in de onderdelen e, f en g van de definitie van financieel instrument. De 
betreffende onderdelen luiden:  

e. optie, future, swap, rentetermijncontract of ander derivatencontract dat betrekking heeft op grondstoffen 
en in contanten moet of mag worden afgewikkeld naar keuze van een van de partijen, tenzij de reden het in 
gebreke blijven is of een andere gebeurtenis die beëindiging van het contract tot gevolg heeft; 
f. optie, future, swap of ander derivatencontract dat betrekking heeft op grondstoffen, alleen kan worden 
afgewikkeld door middel van materiële levering en wordt verhandeld op een gereglementeerde markt of een 
multilaterale handelsfaciliteit; 
g. andere optie, future, swap of termijncontract dan bedoeld onder f of ander derivatencontract dat 
betrekking heeft op grondstoffen, kan worden afgewikkeld door middel van materiële levering en niet voor 
commerciële doeleinden bestemd is, en dat de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten 
heeft. 

20 Het Vakblad voor de Bloemisterij 29 (2005)  meldt bijvoorbeeld op p. 17: ‘Peter Bouman van Bouman Anthurium 
vertelt dat het bedrijf binnenkort zelf gaat handelen op de OTC.  “Op dit moment doen we nog alles via AgroEnergy. 
Stapsgewijs gaan we ons verder verdiepen in de mogelijkheden op de energiemarkt. Stap één was de aanschaf van 
een WKK. Stap twee is terugleveren aan het net. Stap drie is dat we gaan handelen op de termijnbeurs OTC. Voor de 
toekomst overwegen we ook om op de APX actief te gaan handelen”, aldus de anthuriumteler. Bouman: ,,We hebben 
voor het energievraagstuk speciaal iemand aangesteld. Ik verwacht dat op termijn zeker dat er te verdienen valt op de 
energiemarkten.” 
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financiële instellingen, een belangrijke rol.21 ‘Clearing’ is volgens de Endex Rules: ‘A process of 
novation, variation, collateralisation and settlement of Trades, whereby the Clearing House 
becomes the central counter party to the Trade, including the splitting of the original transaction, 
and replacement the original matched Trade with two corollary transactions, each between the 
Clearing Member and the Clearing House, and in the case of (a) Proprietary Trader(s) by 
corresponding transaction(s) with the associated Clearing Member(s)’.22 
 
Energiemarkten en de spelers op de elektriciteitsmarkten - waarbij het hier in het bijzonder gaat 
om de elektriciteitsbeurzen - zijn zodoende onlosmakelijk deel gaan uitmaken van, 
respectievelijk zijn actief geworden op, de grotere internationaal werkende financiële markten.  
 
 
5. Beurzen en bilaterale handel  
 
De meeste handel verloopt echter direct tussen partijen onderling, “over-the –counter” (OTC). 
Deze onderhandse of bilaterale handel is doorgaans meer omvangrijk dan de beursgerelateerde 
handel.  
 
Op de OTC-markt komen twee partijen een transactie overeen. Een gegarandeerde afwikkeling 
(“settlement”) ontbreekt hetgeen bij beursgereguleerde handel wel het geval is. Komt een der 
partijen niet na, dan is dit het krediet- of tegenpartijrisico van de ander. Transacties die via een 
beurs worden afgesloten, worden gegarandeerd afgewikkeld (“clearing”). Bovendien garandeert 
een beurs transparante prijsvorming en anonieme handel. Op de OTC-markt worden in 
tegenstelling tot de beurshandel veelal specifiek op de handelspartijen toegesneden contracten 
verhandeld met voorwaarden die zijn afgestemd op de beide partijen. Op beurzen worden alleen 
gestandaardiseerde contracten verhandeld.  
 
De verhouding tussen het aantal OTC-transacties en de hoeveelheid beursgereguleerde transacties 
verschilt per product en over de tijd gemeten. Grondstoffen- en energiemarkten worden van 
oudsher gekenmerkt door bilaterale handel. Voor de masterclass is van belang dat in OTC-
transacties veelal als referentieprijs een  verwijzing is opgenomen naar de prijsvorming op een 
bepaald moment op een bepaalde beurs.  
 
 
6. Een eerste inventarisatie van de onzekerheden en risico´s die met de handel op de 
energiebeurzen zijn betrokken 
 
De hiervoor gesignaleerde ontwikkeling dat elektriciteit aanzienlijke directe en afgeleide 
geldstromen genereert, brengt onzekerheden en risico’s met zich mee. Die risico´s zijn, naar wij 
vooralsnog aannemen, deels vergelijkbaar met die aan de handel in financiële producten in 
andere sectoren verbonden zijn. Daarbij gaat het hier in het bijzonder om de steeds verder 
uitdijende en vaak ondoorzichtige handel in grondstofderivaten. 

                                                 
21 Als centrale tegenpartij voor transacties afgesloten op Endex wordt op de AFM site (overzicht handelsplatformen) 
genoemd: European Commodity Clearing A.G., gevestigd in Duitsland. Op deze effectenafwikkeldienst wordt 
toezicht gehouden door de AFM en DNB. 
22 Zie Endex Rules 2008, p. 6. 
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De vraag is of dit de efficiëntie van de interne energiemarkt in de weg staat. Indien deze vraag 
bevestigend wordt beantwoord, dan is vervolgens de vraag of het bestaande toezicht uitkomst 
biedt, of het voldoende toereikend dan wel aanpassing behoeft en door wie dit wordt uitgeoefend 
of zou behoren te worden uitgeoefend.  
 
Dat aan de handel in energiederivaten grote risico´s verbonden kunnen zijn, is geen fictie, 
blijkend uit het recent in de problemen raken van het Noorse duurzame energiebedrijf Eco, 
eigendom van de gemeente Oslo en goed voor de productie van 9,7 TWh waterkracht oftewel 
bijna 10% van het Nederlandse energieverbruik23. 
 
Wij noemen ter illustratie van de risico’s van de derivatenhandel in de elektriciteitssector ook de 
‘aanzienlijke’ handelsportefeuille van Essent, recentelijk aanleiding voor RWE in het 
overnamebod aanvankelijk een bandbreedte te hanteren, en geen specifieke prijs, om eventuele 
verliezen op de ingenomen posities op de aandeelhouders te kunnen afwentelen.24 
 
Voorts is in dit verband van belang de bestaande wisselwerking tussen de diverse 
elektriciteitsmarkten; met elkaar concurrerende, maar traditioneel tot verschillende sectoren 
behorende aanbieders van energieproducten, zoals energiebedrijven, banken, handelshuizen en 
verzekeraars opereren op deelmarkten met een sterke wisselwerking.25 Deze deelmarkten zijn 
hecht met elkaar verweven. De prijsvorming die daar plaatsvindt, wordt veelal in hoge mate 
beïnvloed door de prijsvorming op de elektriciteitsbeurzen. In de diverse elektriciteitscontracten 
die bilateraal worden gesloten, wordt immers de prijs afhankelijk gesteld van de dagprijs op de 
elektriciteitsbeurzen.  
 
 
7. Een voor de elektriciteitssector specifiek risico; leveringsvoorziening  en 
balanshandhaving 
 
De handel in financiële instrumenten die zijn afgeleid van energiecontracten kan echter niet 
zonder meer op een lijn worden gesteld met de handel op financiële markten in het algemeen. Dat 
geldt in het bijzonder voor elektriciteitscontracten en heeft te maken met het volgende. De 
elektriciteitssector is in zoverre bijzonder dat het product ´elektriciteit´ zich niet voor opslag 
leent. Dit maakt dat ´fysiek´ vraag en aanbod van elektriciteit altijd met elkaar in evenwicht 
dienen te zijn en dat dit evenwicht bewaakt moet worden; de balans op het net dient gehandhaafd 
te worden. Dit komt tot uitdrukking in één van de hiervoor genoemde doelstellingen van de 
                                                 
23 Op 5 december 2008 maakte het Noorse bedrijf Eco Energi bekend verliezen te hebben geleden op 
‘ongeautoriseerde’ handelstranscties. De totale omvang van de verliezen werd door het bedrijf niet bekend gemaakt. 
De CEO trad af en de handelaar werd geschorst. Het bedrijf maakte bekend de noodzakelijke activiteiten te hebben 
ondernomen om verdere schade te voorkomen.  
Zie over de ‘verpakkkingsindustrie’ (securitisatie) van Gazprom in Nederland: Jan Meeus, ‘Een markt van 8000 
miljard’, in: NRC, 14 november 2008, p. 13-14. 
24 Heiko Jessayan, ‘Toezicht op handel van energiebedrijven is een 'blinde vlek'; Bedrijven lopen miljardenrisico's 
door speculatie’, Het Financieële Dagblad, 9 januari 2009. Het artikel meldt dat de handelsactiviteiten in de 
energiesector vele malen groten zijn dan hun kernactiviteiten; er zouden jaarlijks vele tientallen miljarden in omgaan. 
‘Maar adequaat toezicht op de risico’s die energiebedrijven daarbij lopen, is volstrekt afwezig. De energiebedrijven 
verlaten zich enkel op interne risicobeheerssystemen’. Inmiddels ligt er, na het boekenonderzoek door RWE van 
Essent, een bod van 9,3 miljard euro, zo meldt het NRC van dinsdag 13 januari 2009. 
25 Zie Eisma, Schlingman, Kroniek van het Effectenrecht, NJB 2008/16, p. 3. 
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elektriciteitsregelgeving; het bieden van de leveringszekerheid. Dit beginsel en/of doel van de 
regulering van de elektriciteitssector, we merkten dat reeds op, is mede bepalend voor het 
toezicht op energiebeurzen.  
 
In een vrije elektriciteitsmarkt is het in evenwicht houden van vraag en aanbod extra complex, 
omdat daarbinnen het principe gehanteerd wordt dat marktpartijen – producenten, leveranciers, 
handelaren, afnemers, eindverbruikers etc. - hun vraag en aanbod naar eigen keuze kunnen 
bepalen.  
  TenneT heeft wettelijk de taak opgedragen gekregen om ´fysiek´ vraag en aanbod van 
elektriciteit met elkaar in evenwicht houden. TenneT is anders gezegd belast met handhaving van 
de systeembalans op het net en daarmee met het voorzien in de leveringszekerheid. Daartoe is 
TenneT aangewezen op de ´elektriciteitsmarkt(en), die bepalend zijn voor vraag en aanbod. Op 
deze markt of markten dient TenneT zelf, zo nodig, ook elektriciteit ´in te kopen´ of te 
´verkopen´ om in deze balanshandhaving te voorzien. De prijs die TenneT daarvoor betaalt wordt 
omgeslagen op alle aangeslotenen op het net. TenneT is daarbij onderworpen aan het toezicht van 
de Energiekamer. 
 
De prijsvorming op de elektriciteitsbeurzen is ook bepalend voor de prijzen die TenneT betaalt 
voor elektriciteitscontracten die zij sluit in het kader van de balanshandhaving op het net. De 
risico´s die verbonden zijn aan de prijsvorming in de elektriciteitssector werden hiervoor al 
geïnventariseerd. Deze brengen mogelijk ook onzekerheden en risico´s voor de handhaving van 
de balans op het net mee. De vraag ligt voor of, gelet op de noodzaak van de balanshandhaving, 
specifieke regulering en toezicht van overheidswege op de handel op de elektriciteitsbeurzen 
gerechtvaardigd is.  
 
 
8. Veranderingen betreffende toezicht op de handel op de elektriciteitsbeurzen 
 
Toezicht op de elektriciteitsmarkt was lange tijd toezicht op de fysieke elektriciteitsstromen en op 
de systeemzekerheid van een evenwicht in productie en verbruik van stroom en is dat in feite 
overwegend nog steeds. Inmiddels is echter duidelijk dat elektriciteit vooral financiële stromen in 
het leven roept die een serieuze invloed kunnen doen gelden op niet alleen de fysieke 
systeemzekerheid - dit betreft het toezicht van de Energiekamer - maar ook op de stabiliteit van 
de financiële markt. Om deze financiële stromen te kunnen beoordelen en zo mogelijk te 
beheersen is, zo nemen wij voorshands aan, ook financieel toezicht van overheidswege nodig. Dit 
leidt tot de vraag op grond waarvan een dergelijk toezicht dan wel gerechtvaardigd is, of dit 
onder het toezicht van de Energiekamer valt, zou behoren te vallen of dat daarnaast ook toezicht 
bestaat of dient te bestaan door de AFM die op grond van de Wft is belast met toezicht op de 
handel in financiële instrumenten en op de diverse marktpartijen, in bijzonder de 
beleggingsinstellingen, en de diverse soorten ´marktplaatsen´ waar de handel in financiële 
instrumenten (in de zin van de Wft) plaatsvindt. In dat verband wordt tevens de vraag gesteld of 
het bestaande toezicht op de elektriciteitssector, dat vooral door de Energiekamer wordt 
uitgeoefend, en het benodigde financiële toezicht op elkaar aansluiten, zowel vanuit een juridisch 
als economisch perspectief bezien. Deze kwestie komt in de notitie aan bod en zal verder tijdens 
de masterclass uitgebreid aan de orde komen. 
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Hier is reeds opgemerkt dat heden alleen de handel in elektriciteitsderivaten onder het bereik van 
de Wft vallen. Dit lichten wij nader toe in paragraaf 14. 
 
 
9. Verdere opzet van de notitie 
 
Vanwege het grote belang dat bij de balanshandhaving is betrokken zal in het volgende deel van 
deze notitie eerst nader ingegaan worden op de balanshandhaving en de hoofdlijnen van het 
wettelijk systeem, dat in de kern bestaat uit de zogeheten´Programmaverantwoordelijkheid´. Het 
verschil tussen de elektriciteitssector en andere sectoren waar gehandeld wordt in financiële 
producten die zijn afgeleid van grondstoffenhandel, komt vooral hierin goed naar voren. 
 
Het toezicht op de balanshandhaving door TenneT, en meer algemeen op het waarborgen van de 
leveringszekerheid, is opgedragen aan de RvB, waarmee feitelijk de Energiekamer krachtens 
mandaat is belast. Dit toezicht is toegesneden op de elektriciteitssector.  
 
De notitie beoogt een inventarisatie te geven van mogelijke onzekerheden en risico´s die zijn 
verbonden aan de handel op energiebeurzen, in het bijzonder de onzekerheden en risico’s die 
samenhangen met de voormelde noodzaak tot balanshandhaving, die kenmerkend is voor de 
elektriciteitssector. 
 
Vervolgens wordt in deze notitie nader beschreven dat een beurs een markplaats is, welke 
(economische) voorwaarden voor een goed functionerende, efficiënte marktplaats gelden, de 
handel in stroom op energiebeurzen en welke marktpartijen daaraan deelnemen. Ook de redenen 
voor het ontstaan van energiebeurzen worden omschreven, evenals de rol(len) van een 
elektriciteitsbeurs (zie paragraaf 12). De omschrijving daarvan is nodig om het bestaande toezicht 
op (de handel) op elektriciteitsbeurzen te kunnen beoordelen. 
 
De masterclass stelt vervolgens aan de orde het bestaande toezicht op de elektriciteitssector, 
waarop dit gericht is, en de legitimiteit daarvan gelet op de grondslagen van de bij en krachtens 
de E-wet gestelde regels (zie paragraaf 14), in het bijzonder wat betreft de handel op de 
elektriciteitsbeurzen. 
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B SPECIFIEKE ONDERWERPEN 
 
 
10. Elektriciteit en financiële stromen; programmaverantwoordelijkheid 
 
De introductie van marktwerking in de elektriciteitssector maakte een systeem van registratie van 
transacties noodzakelijk in het kader van de balanshandhaving. Ten behoeve van de 
systeembalanshandhaving dienen alle transacties systematisch te worden geregistreerd. In de E-
wet heeft het transactieregistratiesysteem de naam Programmaverantwoordelijkheid gekregen. 
Uitgangspunt is dat iedere verbruiker met uitzondering van kleinverbruikers, en/of producent 
verantwoordelijk is voor zijn eigen programma waarin hij aangeeft de hoeveelheid elektriciteit 
die hij van plan is binnen een bepaalde wettelijk aangegeven tijdseenheid op het net in te voeden 
en van het net af te nemen26. De meeste marktpartijen oefenen niet zelf die 
programmaverantwoordelijkheid uit, maar brengen deze onder, en moeten dit ook veelal wettelijk 
doen, bij de Programmaverantwoordelijke partij. De Programmaverantwoordelijke partij (PV) is 
verantwoordelijk voor de volumes in zijn programma. Een PV is een rechtspersoon met een 
erkenning als zodanig door TenneT. Die erkenning is voorwaarde om als PV te kunnen handelen. 
De herkomst van de PV is divers. Dat zijn traditionele energiebedrijven, financiële 
conglomeraten, handelshuizen, administratieve dienstverleners etc. De PV's informeren TenneT 
dagelijks over de geplande transacties voor de volgende dag. De som van alle transacties per PV 
heet een Energieprogramma. Binnen het Energieprogramma vindt een verrekening plaats tussen 
wat de diverse bij de PV ´aangesloten´ partijen met programmaverantwoordelijkheid in 
vergelijking met de op hen betrekking hebbende programma´s teveel of te weinig aan het net 
hebben ingevoed of van het net hebben afgenomen. TenneT controleert alle E-programma's op 
consistentie. TenneT stelt de verschillen tussen de transacties, de daadwerkelijke invoeding en 
afname op het net gedurende een bepaalde tijdseenheid, en de programma’s (de planning daarvan 
door  marktpartijen) vast en zorgt voor verrekening. Het verschil tussen het Energieprogramma 
en de daadwerkelijke meetwaarden, gesommeerd per PV, vormt de onbalans. 
  Aan discrepantie tussen de Energieprogramma´s, programma´s en transacties die 
uiteindelijk hebben plaatsgevonden, zijn voor de PV en de marktpartijen kosten verbonden, die 
omvangrijke bedragen kunnen beslaan. 
 
De regionale netbeheerders informeren TenneT over de daadwerkelijk afgenomen en/of 
ingevoede hoeveelheid elektriciteit per PV.  Deze wordt door TenneT binnen een zekere 
tijdsspanne vastgesteld.  
 
Daar waar de totale omvang van de invoeding op en van de afname van het net niet met elkaar 
overeenkomen, dient TenneT bovendien elektriciteit in te kopen in de vorm van op te regelen of 
af te regelen elektriciteitsvermogen om de daadwerkelijk balans op het net te handhaven. Ook in 
dat kader vervult de PV een centrale rol en worden bovendien de kosten daarvan op de 
aangeslotenen op het net omgeslagen. 
 
TenneT heeft een aantal markten tot haar beschikking om de hiervoor beschreven onbalans in 
evenwicht te brengen. Wij noemen de onbalansmarkt, de markt voor regelvermogen, de markt 
voor reservevermogen en de markt voor congestiemanagement.   
                                                 
26 Art. 31 lid 2 E-wet 1998 en hoofdstuk 3 van de Systeemcode. 
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  TenneT wordt geacht bij onbalans altijd voor de goedkoopst mogelijke oplossing te 
kiezen. De uiteindelijke onbalansprijs voor elk kwartier wordt bepaald door de duurste actie die 
nog net nodig was (= de marginale prijs is de marktprijs) in het betreffende kwartier. 
  De onbalansprijs kan zowel positief als negatief zijn. Dit betekent, dat een PV 
mogelijkheden heeft geld te verdienen aan onbalans maar ook geld kan verliezen. Een PV die 
beschikt over voldoende opwek c.q. verbruik c.q. een voldoende financiële balans om met 
voldoende zekerheid mee te doen aan het balanceren, zal daartoe zijn programma’s aanpassen. 
Grote partijen, die vaak al grote handelsposities27 hebben, worden bovendien door TenneT met 
marktdata gefaciliteerd met het oog op het reservevermogen dat zij aan TenneT beschikbaar 
hebben gesteld, wat het risico van een voorsprong van informatie over vraag en aanbod van 
elektriciteit op andere marktpartijen op de (balanceer)markten meebrengt. Dit voordeel 
vergemakkelijkt het innemen van weer andere handelsposities.  
 
Aan de handel die plaatsvindt ter handhaving van de balans op het energienet en/of in het kader 
van de uitoefening van de programmaverantwoordelijkheid zijn ook nog andere risico´s 
verbonden. Zo ervaren marktpartijen veelal, naar wij hebben begrepen, de financiële en 
handelspositie van TenneT als ongewis.  
  Het systeem kent bovendien een beperkt aantal PV’s die te maken hebben met volatiele 
prijzen (tot 2000 euro/MWh) en grote prijsschommelingen (het ene kwartier sterk negatief, het 
volgende kwartier flink positief) en evenredige geldstromen.  
 
De publieke taak van systeembalanshandhaving is een kernaspect van de economische ordening 
van de elektriciteitsvoorziening. Deze taak kan in de huidige ordening niet worden uitgevoerd 
zonder partijen die bereid zijn financiële posities in te nemen. Dit betekent tegelijkertijd een 
continue bedreiging van diezelfde systeembalanshandhaving. De handel op de 
elektriciteitsbeurzen is in zoverre in dit kader van belang dat de prijsvorming die daar plaats 
vindt, mede bepalend is voor de prijzen die worden gehanteerd op de diverse balansmarkten die 
hiervoor zijn beschreven.   
 
 
11. Markt, marktvoorwaarden en de marktprijs 
 
11.1 Markt 
 
De definitie van een markt is niet eenduidig. Volgens de klassieke economische theorie, een 
gedachtegoed met vele verschijningsvormen28, wordt op de markt de prijs van een goed of dienst 
geheel zonder persoonlijke invloeden vastgesteld door de competitieve inspanningen van een 
producent om te kunnen voldoen aan de vraag van een soevereine en uiteindelijke allesbepalende 
consument. De prijs komt tot stand door en op de “markt”. De markt is een institutie die 
generaties van economen blijft verwonderen.29 Het is tevens een mechanisme waardoor niet 
                                                 
27 Het Nederlandse energiebedrijf Essent, in eigendom van provincies en gemeenten,  had op 31 december 2008 
handelsposities die in omvang de helft bedroegen van de geprognosticeerde waarde ad € 10 mrd  van de 
onderneming, zie het supra in noot 18 (p. 8)  geciteerde artikel uit het FD van 9 januari 2009. 
28 John Kenneth Galbraith, A journey through economic time: a firsthand view, Houghton Mifflin Company, Boston, 
1994, p. 43. ev 
29 Teulings, Bovenberg en van Dalen, De cirkel van goede intenties, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2005, 
p.38 
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alleen wordt bepaald welke transacties plaatsvinden, maar ook hoe het surplus van die transactie 
wordt verdeeld over kopers en verkopers.30 Een elektriciteitsmarkt onderscheidt zich van iedere 
andere markt door de extreme mate van volatiliteit in de prijsvorming. Prijzen zijn aan sterke, 
soms extreme, schommelingen onderheven. Deze volatiliteit is te wijten aan het niet kunnen 
opslaan van stroom bij de gelijktijdige noodzaak tot continue balancering van vraag en aanbod. 
 
11.2 Marktplaats 
 
Een competitieve markt heeft voor vraag en aanbod een efficiënte, liquide en volledige 
marktplaats nodig. 
  Marktplaatsen kennen soms regels die zijn ontstaan door het gebruik van handelaren of 
andere deelnemers op de markt. Soms bepalen wettelijke regels de markt en de handel. De regels 
hebben betrekking op het bepalen en het betalen van de prijs, voorwaarden van levering, de 
contractvormen- en variabelen, de verplichtingen van de (ver)koper, de organisatie van de markt 
en zo meer. Voorbeelden daarvan zijn terug te vinden in de op basis van artikel 31 E-wet 
vastgestelde Codes, in het bijzonder de Systeemcode, waarin regels zijn gegeven voor de 
onbalansmarkt, de markt voor verdeling van im- en exporttransportcapaciteit, de markt voor 
regelvermogen. 
 
Beurzen kennen sectorspecifieke regels. Financiële markten en markten voor grondstoffen 
vereisen - voor zover het gaat om handel in financiële instrumenten enerzijds en handel in 
commodities anderzijds - van de handelaren en overige betrokken partijen specifieke regels en 
voorschriften. Voor stroombeurzen zijn in het bijzonder daarop toegesneden regels nodig. Vraag 
en aanbod van stroom dienen immers, zoals beschreven in paragraaf  10, centraal in evenwicht te 
worden gehouden. Per gebied moet de systeembeheerder onvoorziene overschotten en tekorten 
op het laatste moment in evenwicht kunnen brengen. De handelsarrangementen van betaling en 
levering voor ieder van deze beurzen zijn verschillend, maar alle hebben een gemeenschappelijk 
kenmerk: de markt dient om de prijs te kunnen bepalen van enig goed of dienst.  
 
Wil een markt aan deze opgave van prijsvinding kunnen voldoen, dan gelden in ieder geval de 
hierna te omschrijven aspecten van prijsbepaling, liquiditeit, efficiency en volledigheid. Dit geldt 
dus ook voor stroombeurzen. Deze aspecten komen hierna afzonderlijk aan bod. Wij benoemen 
deze, omdat een deel van de overheidsregulering van energiebeurzen mede ten doel heeft deze 
aspecten te waarborgen. Juist in de elektriciteitssector is een flexibele aanpassing van vraag en 
aanbod belangrijk, omdat de productie moet zijn afgestemd op de vraag. Bij efficiënte 
mededinging kan deze flexibiliteit geboden worden door meerdere soorten contracten op 
meerdere marktvarianten.  
 
11.3 Prijsbepaling 
 
Er zijn veel verschillende manieren om tot een prijsbepaling te komen: 
 

- in de supermarkt geldt de regel dat betaald wordt voor wat wordt gevraagd; 
- op een bazaar is steggelen en pingelen de regel; 

                                                 
30 Zie Teulings et al, p. 41 
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- op de AEX vindt een vorm van permanente veiling plaats, terwijl op de NASDAQ 
marketmakers vraag en aanbod aan elkaar trachten te verbinden; 

- op de kunstveiling Sotheby’s leidt de veilingmeester volgens “English auction rules” 
de prijsvorming en rondt deze af; 

- de huizenmarkt, afgezien van de incidentele verkopen bij opbod, wordt gekenmerkt 
door gedecentraliseerde bilaterale transacties. 

 
Op alle markten is de koper integraal onderdeel van het prijsvormingsproces, zelfs in de 
supermarkt: als er geen kopers zijn, gaat de prijs naar beneden of blijft het product onverkocht. 
 
11.4 Liquiditeit 
 
Markten zijn liquide als er veel kopers en verkopers zijn die op een eenvoudige manier direct 
toegang tot elkaar kunnen krijgen en die beschikken over informatie over de marktprijzen. Op 
een liquide markt wordt een prijs snel een marktprijs. Met de juiste informatie en de mogelijkheid 
van wederkoop/verkoop wordt op een liquide markt voor hetzelfde product een vaste en 
eenduidige prijs bepaald op dezelfde plaats en dezelfde tijd. 
  Als een koper of verkoper verdwijnt van de markt, dan heeft dit op een liquide markt geen 
noemenswaardig effect op de prijs. Als een markt liquide is, kunnen additionele (ver)kopers op 
de markt komen zonder dat dit de prijs beïnvloedt. Een voorwaarde voor een goed functioneren 
van de markt, en daarmee ook voor energiebeurzen, is dat daaraan voldoende partijen deelnemen.  
 
Op dit punt bestaat aanleiding voor extra aandacht. De gas- en elektriciteitssector zijn meestal 
sterk geconcentreerd. Dat heeft te maken met gebrek aan im- en exportcapaciteit, waardoor er 
van ondernemingen uit omringende landen weinig concurrentiedruk uitgaat. Markten zijn 
daardoor vaak lokaal. Dit brengt het risico mee dat ondernemingen in een land een machtspositie 
hebben ten opzichte van afnemers. De inspanningen van de Europese Commissie om 
concurrentie in de energievoorziening te stimuleren, blijven zonder voldoende resultaat. In 2006 
is de Commissie, mede naar aanleiding van klachten over grote prijsstijgingen, 
toetredingsdrempels en gebrek aan keuze, een onderzoek gestart dat tot de conclusie heeft geleid 
dat de doelstellingen van een geïntegreerde interne energiemarkt en concurrentie in de 
voorziening nog lang niet zijn bereikt.31  
 
11.5 Efficiëntie 
 
Het begrip efficiëntie heeft verschillende dimensies.32 Wij gaan er in dit kader van uit, dat een 
markt efficiënt is wanneer de deelnemers niet kunnen voorspellen welke kant de prijs opgaat of 
vanwege hun machtspositie (of onderlinge afspraken) de prijs kunnen beïnvloeden). Als iedereen 
weet dat de prijs van stroom morgen € 65 / MWh is, terwijl de prijs vandaag €55 / MWh is, dan is 

                                                 
31 A.E.H. Huijgen en G. Buist, ‘De energiesector’, in: Jaarboek Overheidsfinanciën, 2007 (red. C.A. de Kam en A.P. 
Ros), p.  210 – 212; Mededeling van de Commissie,  Onderzoek op grond van artikel 17 van Verordening (EG) nr. 
1/2003 naar de Europese gas- en elektriciteitssectoren (Eindverslag), Brussel, 10.1.2007 COM(2006) 851 definitief. 
Meer recent: Mededeling van de Commissie aan de Europese Raad en het Europees Parlement, Een energiebeleid 
voor Europa, Brussel, 10.1.2007 COM(2007) 1 definitief. 
32 Annelies E. H. Huygen, Regulering bij concurrentie, de Nederlandse elektriciteitssector, Universiteit Leiden, 
1999, p. 8 
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er geen verkoper te vinden, zij het degene die wanhopig om contant geld verlegen zit danwel 
degene die enig verstand ontbeert. 
  Partijen die hun brood verdienen met “arbitrage” tussen koop en verkoop hebben een 
nuttige rol in die zin, dat zij verschillen in prijsvorming tussen gelijke producten op verschillende 
markten kunnen “wegarbitreren”. Arbitraganten verdienen veel meer geld als markten inefficiënt 
zijn en prijsinformatie schaars.  
 
11.6  Volledigheid 
 
Het beheersen van risico’s is een primaire opgave van partijen die betrokken zijn in handel en 
beurzen.33 Naarmate markten vollediger zijn, kan beter aan deze opgave tegemoet worden 
gekomen. 
  Markten zijn volledig indien er sprake is van een geheel aan termijn- en spotmarkten met 
de mogelijkheid van risicobeheer voor ieder specifiek product-,  tijd-, en plaats combinatie. Een 
volledige markt voor stroom zou het mogelijk maken om stroom te kopen en te verkopen tegen 
levering op ieder moment en plaats, inclusief hier en nu.  
 
Voor de energiebeurzen relevante volledige markten omvatten in ieder geval: 
 

- Spotmarkt; voor de elektriciteitsmarkt de (oorspronkelijke) APX; 
- Forwardmarkt; voor de elektriciteitsmarkt de (oorspronkelijke) Endex; 
- Futuresmarkt; voor de elektriciteitsmarkt de (oorspronkelijke) Endex; 
- Risicomanagement instrumenten. 

 
Spotmarkten zijn die markten waar onmiddellijk geleverd wordt. De spotmarkt is de markt voor 
het allerlaatste moment. De term “spotmarkt” wordt gehanteerd bij markten voor onmiddellijke 
levering. Voor elektriciteit geldt veelal als definitie voor “onmiddellijk” 24 uur of day-ahead. De 
prijs op de spotmarkt voor elektriciteit zou de resultante moeten zijn van vraag en aanbod tussen 
nu en 24 uur.  
  Zonder de spotmarkt voor de elektriciteitsvoorziening wordt het niet goed mogelijk geacht 
op ieder moment op zo goedkoop mogelijk wijze de vraag en het aanbod binnen het systeem te 
dekken.34 
  Forwardmarkten zijn die markten waar levering van stroom op enig moment in de 
toekomst plaats vindt. Forwardcontracten worden verhandeld op forwardmarkten; deze 
contracten zijn toezeggingen om een product op enig moment in de toekomst te leveren. Elk 
contract kan een individueel bepaalde eigenaardigheid hebben en er wordt bilateraal 
onderhandeld tussen de koper en de verkoper. Forwardcontracten zijn nuttig voor kopers en 
verkopers, omdat deze contracten vooraf de prijs vastleggen, het prijsrisico voor zowel kopers als 
verkopers verminderen en de contracten liquiditeit kunnen verschaffen.  
  De futuresmarkt lijkt op de forwardmarkt met dien verstande dat deze plaatsvindt op een 
georganiseerde beurs. De futurescontracten zijn gestandaardiseerd, de enige contractvariabele is 
de prijs, opdat de markt in dit soort contracten liquide is en de handel wordt vergemakkelijkt.   

                                                 
33 Vgl.  Robert J. Schiller, The New Financial Order, Risk in the 21st Century,  Princeton University Press: Princeton, 
2003, p. 1 en p. 231 ev.  
34 Het ligt buiten de opzet van deze notitie de aanname uitgebreid te verklaren. Daarvoor verwijzen wij naar:  Hunt, 
Making Competition Work in Electricity. Wiley & Sons, 2002, p. p. 238 ev.  
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Instrumenten voor risicobeheer zijn contracten, verzekeringen, opties en “hedges”35. In dit 
verband vervullen in het bijzonder de hiervoor in paragraaf  4 genoemde clearinghouses een 
belangrijke rol. Clearing en settlement is een belangrijk onderdeel van het functioneren van de 
financiële kant van de beurs, die gekenmerkt wordt door reglementering en standaardisering. 
Deze ontbreekt veelal voor de bilaterale handel.  Deze instrumenten voor risicobeheer zullen 
tijdens de masterclass verder worden toegelicht.36 
 
Al naar gelang het risicoprofiel van de marktdeelnemers en het onderliggende karakter van de 
verhandelde producten kunnen verschillende soorten markten verschillende soorten contracten en 
spothandel tot ontwikkeling brengen. Voorbeelden hiervan zijn: 
  De aardappelen die niet van te voren zijn verkocht op de forwardmarkt zullen uiteindelijk 
verkocht worden op de gerelateerde spot markt. De verkoper zal vanwege het rottingsgevaar op 
een gegeven moment wel van de aardappelen af moeten. Het is hetzelfde goed, of het van te 
voren wordt verkocht of op de spot. De prijs van de forward contracten neigt te convergeren tot 
de spotprijs naarmate de leveringsdatum naderbij komt. Op sommige markten (supermarkten, 
restaurants) wordt alles op de spot verkocht tegen een al eerder vastgestelde prijs. 

Bij onroerend goed is er slechts een kleine spotmarket, alhoewel op dit moment de 
“foreclosure market” op de stoep van het gerechtsgebouw in de VS aanzienlijk is. Veel onroerend 
goed verwisselt van eigenaar op basis van forward contracten. Projectontwikkelaars in het 
bijzonder houden van verkoop over lange termijnen, zodat zij hun bouw- en ontwikkelingskosten 
kunnen financieren en niet het risico lopen te moeten verkopen op een moment dat de markt 
“tegen zit”. Projectontwikkelaars verkopen dat risico liever aan de huizen- of kantoorkoper. Er is 
slechts een beperkte korting voor de koper wat betreft de tijdswaarde van het geld en voor het 
nemen van het prijsrisico.  
 
Een liquide markt met forwardcontracten vergroot de competitie verder door de middelen te 
verschaffen aan de partijen die geen levering wensen, maar die voldoende financiën tot hun 
beschikking hebben om risico te lopen.  

De beste voorbeelden zijn de georganiseerde grondstoffenmarkten. Bij de handel in 
aardappelen of varkensbuiken is het maar de vraag of de koper-handelaar levering wil van de 
aardappelen of varkensbuiken. Hij verkoopt het contract liever voor contanten. Toch is er 
uiteindelijk een partij die de aardappelen of varkensbuiken wil hebben. De patatfrites fabriek of 
worstenmaker. De bestaansreden van “commodity”-beurzen  is dan ook om liquiditeiten te 
verschaffen, zodat de boer of varkenshouder geld ontvangt voordat de aardappelen zijn geoogst 
dan wel het varken is geslacht. Als de fritesfabrikant niet aan vooruitbetalingen doet, dan biedt de 
commoditymarkt de mogelijkheid aan partijen die wel risico willen lopen om op termijn de 
                                                 
35 Een hedge is het creëren van een risico om een bestaand risico te minimaliseren, zie Schiller, p. 237. Een hedge is 
veelal een “papieren” tegentransactie. 
36 Zie voor de ‘nitty-gritty’ van de wereldwijde OCT handel in derivaten, met name onder punt 6, de Amerikaanse 
Minister van Financien in het team van Barack Obama, Timothy F. Geithner, voorheen Chairman Committee on 
Payment and Settlement Systems, New developments in clearing and settlement arrangements for OTC derivatives - 
March 2007: ‘The report focuses on six issues, of which three had already been discussed in 1998 and three others 
have caught the Group’s attention during its discussions with OTC derivatives dealers and service providers: (1) the 
risks created by delays in documenting and confirming transactions; (2) the implications of the rapidly expanding use 
of collateral to mitigate counterparty credit risks; (3) the potential for expanding the use of central counterparty 
(CCP) clearing to reduce counterparty risks; (4) the implications of OTC derivatives prime brokerage; (5) the risks 
associated with unauthorised novations of contracts; and (6) the potential for significant market disruptions from the 
closeout of OTC derivatives transactions following the default of a large market participant’ (p. iii, foreword). 
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aardappel“futures” te kopen dan wel te verkopen. Uiteindelijk zal levering plaats vinden van de 
aardappelen: alle grondstoffenmarkten zijn uiteindelijk markten voor levering. 
Elektriciteitsforwardcontracten worden verhandeld op commodity-markten en kennen dus ook 
een uiteindelijke levering. Als een partij geen levering wenst, dan kan het contract “contant 
gemaakt worden” door het contract te verkopen. Als de aardappelboer niet kan leveren omdat de 
regen overmatig was en de aardappelen zijn verrot, dan moet hij de contracten tegen de vigerende 
marktprijzen terugkopen. Het bestaan van een liquide forwardmarkt en een transparante 
prijsvorming maakt het mogelijk posities aan te gaan dan wel te sluiten. Dit vermindert het risico 
op het blijven zitten met een ongewenste en mogelijk beroerde handelspositie.  
  Dit betekent dat in zekere zin een forwardcontract een bescherming is, een “hedge”, tegen 
de spotprijs. Door een “hedge” wordt als evenwicht een tegengestelde transactie aangegaan. De 
aardappelboer wil zijn prijs vastzetten voorafgaand aan de oogst. Hij wil geen risico lopen met de 
aardappelmarktprijs op de dag van oogsten. De projectontwikkelaar gebruikt forwardcontracten 
om de bouw van zijn projecten te financieren: hij legt de prijs vast voorafgaand aan de koop van 
de bouwmaterialen. 
 
Hetzelfde geldt voor stroomprojecten. 
 
 
12. Energiebeurzen nader bezien 
 
12.1 Algemeen 
 
Bij een systeem van mededinging is een flexibele aanpassing van vraag en aanbod belangrijk. 
Kopers en verkopers moeten van markt kunnen wisselen of op diverse markten tegelijk kunnen 
handelen. Deze flexibiliteit wordt geboden door verschillende markten.37 De markt voor de lange 
termijn, waarop contracten kunnen worden gesloten voor een lange periode, bijvoorbeeld 10 tot 
15 jaar en de markt voor de handel op het moment van de transactie zelf, de spotmarkt, zijn de 
twee uitersten. De behoefte aan verschillende markten hangt samen met de behoefte aan 
verschillende soorten contracten en die behoefte hangt weer samen met de afweging tussen risico 
en rendement die een handelaar zoekt. Naar onze mening moet nader worden vastgesteld of 
hieraan is voldaan voor de elektriciteitssector.  
 
12.2  Fysieke afwikkeling versus financiële handel 
 
Energiemarkten, inclusief de OTC-handel, kennen van oudsher fysieke levering. Tegenwoordig is 
vaak sprake van handel in financiële producten die louter contante afwikkeling kennen (“cash 
settlement”). Tastbare uitwisseling van energieproducten blijft noodzakelijk om te voorzien in de 
energiebehoefte, maar de omvang van de kasstromen is vele malen groter geworden dan de 
onderliggende waarde van de goederenstromen. In de praktijk van de stroombeurs Nordpool in 
Scandinavië wordt 1 MWh ruim tien keer verhandeld. De daarmee samenhangende geldstromen 
groeien overeenkomstig.  
  De onderliggende handel op grondstoffen- en energiemarkten is de fysieke stroom van 
goederen of producten. De fysieke stroom en de bijbehorende geldstroom zijn beperkt vanwege 
de capaciteitsbegrenzing en het plafond aan de beschikbaarheid van de producten zelf. Handel in 
                                                 
37 Zie Huygen, p. 133.  
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termijncontracten kan zorgen voor een ongelimiteerde groei van kasstromen. Met behulp van 
financiële producten kunnen risico’s verhandeld worden tussen partijen. Afgeleide producten van 
de oorspronkelijke grondstoffen- of energiegoederen, oftewel derivaten, veroorzaken op hun 
beurt nog veel grotere geldstromen. Deze vormen een veelvoud van de geldstromen die 
verbonden zijn aan de onderliggende waarden (de fysieke stromen van producten). De reden 
daarvoor is dat derivaten op zichzelf een verhandelbaar goed vertegenwoordigen, met een eigen 
prijs en derhalve nieuwe geldstromen genererend. Deze cash flow blijft weliswaar verbonden met 
de onderliggende grondstofprijs (derivaten worden vrijwel onverkoopbaar, en dus waardeloos, als 
die prijs keldert) maar bij stijgende grondstofprijzen creëert de derivatenhandel extra waarde. 
 
12.3 Handel op elektriciteitsbeurzen en handhaving van de systeembalans 
 
Een stroombeurs is gelijk aan iedere andere energiebeurs, op één cruciaal onderscheid na: door 
het vooralsnog ontbreken van een (economisch verantwoorde) wijze van opslag van stroom is de 
noodzaak van een prijsinstrument voor onbalans noodzakelijk.  
 
Dit instrument kan vanwege de systeembalanshandhaving niet worden overgelaten aan de 
handelende partijen zelf, maar dient door de, liefst van marktpartijen en marktprijzen 
onafhankelijke, systeembeheerder TenneT te worden uitgevoerd. In een marktgedreven systeem 
kan echter geen sprake zijn van tevoren vastgelegde prijzen. Als de koper en verkoper niet tijdig 
tot overeenstemming komen over de prijs, leidt dit tot ten minste een inefficiënte wijze van 
productie en wellicht zelfs tot stroomuitval. Een spotmarkt voor stroom dient ter balancering van 
vraag en aanbod van stroom. Daarom zou een spotmarkt centraal in evenwicht moeten worden 
gehouden. Onvoorziene overschotten en tekorten moeten op het laatste moment in evenwicht 
worden gebracht en een sportmarkt biedt een goede mogelijkheid daarvoor. Door de verbinding 
spotmarkt – balancering wordt de stroommarkt een collectieve voorziening, omdat alle 
marktpartijen de regels voor deze markt in acht moeten nemen. Een willekeurige aanbieder of 
vrager, die plotseling niet kan voldoen aan zijn verplichtingen, zal automatisch terugvallen op de 
spotmarkt en de momentprijs voor elektriciteit moeten betalen.  
 
In Nederland zijn meerdere spotbeurzen voor stroom die een rol spelen in het balanceren van de 
stroomvoorziening: APX en een aantal andere door TenneT onderhouden spotmarkten: de 
onbalansmarkt, de markt voor noodvermogen en de markt voor regel- en reservevermogen. Voor 
alle duidelijkheid en wellicht ten overvloede: TenneT sluit ook langetermijncontracten waarbij 
TenneT zich de mogelijkheid voorbehoudt om af te nemen en het moment te bepalen waarop zij 
afneemt.  
 
 
13. Elektriciteitsbeurzen; de prijs en geldstromen  
 
Hoe komt de marktprijs van stroom tot stand? Op de markt van vraag en aanbod zullen 
aanbieders maximale opbrengsten en vragers minimale kosten nastreven. Zowel het aanbod aan 
stroom als de vraag ernaar zijn in bepaalde mate afhankelijk van de prijs. Een producent van 
stroom zal op structurele basis minimaal de variabele kosten van de productie van elektriciteit 
terug willen verdienen. Deze kostprijs is afhankelijk van de eenheid die voor de productie moet 
worden ingezet. Kern- en windenergie kosten op variabele basis relatief weinig, een 
kolencentrale heeft veel hogere variabele kosten, gevolgd door een moderne gascentrale, etc. Zo 
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kan aan de aanbodzijde gesproken worden van een rangorde, waarbij de centrale die op variabele 
basis het duurste is en toch moet draaien om aan de vraag te voldoen, een grote invloed uitoefent 
op de marktprijs. Hoe groot die invloed is hangt af van tal van factoren. Zo kunnen centrales niet 
onbeperkt worden gestart of gestopt, worden op- of afgeregeld, kan er sprake zijn van verplichte 
inzet op instructie van TenneT wegens netbeperkingen, kunnen er verplichtingen zijn jegens de 
brandstofleveranciers, etc. In dit opzicht speelt vooral in Nederland het feit dat een relatief groot 
deel van de centrales zogenaamde warmtekrachtcentrales zijn. Deze - veelal gasgestookte - 
centrales produceren naast elektriciteit ook warmte, of, beter gezegd, naast warmte ook 
elektriciteit. De vraag naar warmte is vaak voor een groot deel bepalend voor de hoeveelheid 
elektriciteit die wordt geproduceerd. Zelf bij negatieve prijzen voor elektriciteit zal menige 
warmte/kracht installatie toch nog elektriciteit produceren. In zoverre zullen deze opwekkers 
mogelijk proberen de benodigde warmte te produceren met hulpketels zodat de w/k eenheid stil 
gezet kan worden. Dit proces kost echter tijd en geld. 
  Naast deze min of meer technische factoren kunnen ook overwegingen van strategische of 
tactische aard van de diverse aanbieders het overzichtelijke beeld van de rangorde van de 
centrales vertroebelen. Voorbeelden zijn het behoud van marktaandeel of de wens van de 
aandeelhouders om rokende schoorstenen te zien. 
 
Naast de behoefte om de variabele kosten van de productie gedekt te krijgen, streven de 
producenten ook naar dekking van de vaste kosten en willen ze daar bovenop nog winst maken. 
Exploitanten van eenheden die tegen lage variabele kosten produceren vinden een deel van hun 
dekking als de vraag hoog genoeg is om, op variabele basis, duurdere eenheden in te zetten dan 
hun eigen installatie. Zij kunnen dan namelijk hun eigen stroom verkopen tegen de marginale 
kosten van die duurdere eenheid en daardoor een hogere vergoeding krijgen dan de eigen 
variabele kosten. Exploitanten van eenheden die op variabele basis erg duur zijn zullen gespitst 
zijn om momenten van (erg) hoge vraag te benutten door hele hoge prijzen te vragen. Als slechts 
in enkele uren per jaar de kapitaalslasten van een eenheid terugverdiend kunnen worden, kan de 
prijs in die uren haast niet hoog genoeg zijn. 
 
In een competitieve elektriciteitsmarkt zullen prijzen tenderen naar de marginale kosten van de 
marginale productie. Op momenten met een lage vraag naar elektriciteit kunnen deze prijzen erg 
laag tot negatief worden door de grote hoeveelheid inflexibele en/of gedwongen productie van 
elektriciteit. Derhalve zullen producenten trachten elk moment waarop ze meer kunnen vragen 
dan de marginale kosten, ten volle te benutten ten behoeve van de dekking van de vaste kosten en 
om winst te kunnen maken. Afnemers kunnen op zulke momenten hun vraag verminderen en 
daarmee prijsstijgingen afzwakken. De prijsflexibiliteit bij afnemers is echter gering. Enerzijds is 
dat een tijdelijk verschijnsel, omdat bij afnemers vooralsnog de infrastructuur ontbreekt om de 
vraag aan te kunnen passen aan de actuele marktprijs. Anderzijds is voor veel afnemers de prijs 
van elektriciteit van ondergeschikt belang in de afweging om wel of niet elektriciteit te 
gebruiken.  
 
Bovenstaande factoren in combinatie met het feit dat elektriciteit niet kan worden opgeslagen, 
leidt tot extreme prijsschommelingen. Deze schommelingen zijn het meest zichtbaar in de 
onbalansmarkt, direct gevolgd door de uurmarkt. Voor periodes wat verder in de toekomst is de 
prijsvorming meestal stabieler en beter voorspelbaar. Voorspelbaar in die zin dat de prijzen voor 
stroomlevering in 2010 een betere afspiegeling zijn van de prijsverwachting voor de marginale 
brandstoffen (= voornamelijk aardgas en dus olie door de prijskoppeling van gas aan olie) en het 
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niveau van de vraag naar elektriciteit (= gekoppeld aan de groei van de economie) en de 
beschikbaarheid van centrales (bepalend voor wat de marginale centrale wordt). De prijsstructuur 
met grote schommelingen voor de korte termijn en meer stabiliteit hoe verder in de toekomst 
wordt ook wel de “convenience yield” genoemd. 
 
 
14. Toezicht  nader bezien 
   
14.1 Algemeen 
 
Een markt zonder toezicht is moeilijk denkbaar en dat geldt ook voor het gedeelte van de 
energiemarkt waar stroom wordt verhandeld38. De masterclass is bedoeld om na te gaan of de 
huidige organisatie van toezicht voor de elektriciteitssector toereikend is. Met de transformatie 
van energiestromen in financiële stromen is de vraag opportuun of, vergelijkbaar met wat is 
gebeurd in andere maatschappelijke sectoren, het toezicht niet anders dient te worden ingericht. 
Een voor de hand liggend voorbeeld is toezicht op de financiële markten. 
 
In de afgelopen jaren 'kantelde' in Nederland het toezicht op de financiële markten. Voorheen 
was het toezicht sectoraal ingericht, dat wil zeggen De Nederlandsche Bank als toezichthouder op 
de kredietinstellingen, de Pensioen- en Verzekeringskamer als toezichthouder op de verzekeraars 
en de pensioenfondsen en de AFM als toezichthouder voor de effectenmarkt. De kanteling hield 
in dat het toezicht niet langer sectoraal maar functioneel werd ingericht, dat wil zeggen De 
Nederlandsche Bank, die inmiddels is gefuseerd met de Pensioen- en Verzekeringskamer, als 
prudentieel toezichthouder en de AFM als gedragstoezichthouder. Dit staat bekend als het ‘twin 
peaks’ toezichtmodel. 
  De vraag ligt voor of analoog aan het toezicht op de financiële markten het toezicht op de 
stroommarkt niet eveneens functioneel ingericht moet worden, of dat dit in feite al gedeeltelijk 
het geval is.  
 
Ter bespreking van deze vraag tijdens de masterclass wordt eerst nader ingegaan op het 
bestaande toezicht op elektriciteitsbeurzen. Dat vindt allereerst plaats op basis van artikel 86e E-
wet 1998 door de RvB waarbij aan bij en krachtens dit artikel vastgestelde materiële criteria 
wordt getoetst. De volgende voorwaarden gelden:  
 

- onafhankelijkheid en onpartijdigheid; 
- leveringszekerheid; 
- financiële soliditeit; 
- vertrouwelijkheid; 
- voorkómen van malversatie, manipulatie en onverantwoorde risico’s; 
- praktische uitvoerbaarheid. 

 
Deze eisen zijn ook genoemd in artikel 4 van de hiervoor genoemde en op artikel 86e E-wet 
gebaseerde beleidsregel.39 Deze hebben betrekking op de onafhankelijkheid en onpartijdigheid 

                                                 
38 Vgl. Eisma, Schlingman, Kroniek van het Effectenrecht, NJB 2006/9, p. 16. 
39 Aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement dateert van 9 maart 2006, Stcrt. 16 
maart 2006, nr. 54, p. 18. Zie noot 1. 
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van de elektriciteitsbeurs, alsmede van het bestuur en het personeel daarvan, op voldoende 
voorzieningen om de leveringszekerheid te waarborgen, op voldoende voorzieningen om de 
financiële soliditeit van de elektriciteitbeurs te waarborgen en op voldoende voorzieningen ten 
aanzien van de vertrouwelijkheid van de gegevens die de elektriciteitsbeurs bij de uitvoering van 
de werkzaamheden ter beschikking krijgt. 
 
De elektriciteitsbeurs zal zo vorm moeten zijn gegeven dat er geen risico's voor de 
leveringszekerheid ontstaan. Daarbij kan gedacht worden aan toelatingseisen voor de 
marktdeelnemers, de wijze waarop de transacties tot stand komen en bewaking van de 
kredietwaardigheid van de marktdeelnemers. 
 
Blijkens de toelichting bij de hiervoor genoemde beleidsregel is de financiële soliditeit van groot 
belang voor het vertrouwen van de marktdeelnemers in de beurs en, in het verlengde daarvan, 
voor een bereidheid elektriciteit via de beurs te verhandelen. Ook kan in dit verband gedacht 
worden aan toelatingseisen voor de marktdeelnemers, eisen aan de kredietwaardigheid van de 
marktdeelnemers, en aan de wijze waarop het tot stand komen van transacties op de beurs is 
vormgegeven. 
 
Wat betreft de eis van een eerlijke en transparante handel is het blijkens de toelichting bij de 
hiervoor genoemde beleidsregel essentieel dat er voorzieningen worden getroffen die 
manipulatie, malversaties en onverantwoorde risico's zoveel mogelijk beperken. Ook hiervoor 
geldt dat de minister zaken het beursreglement de meest geschikte plaats acht om dergelijke 
voorzieningen te treffen. Ook hierbij kan worden gedacht aan de toelatings- en 
kredietwaardigheidvereisten voor deelnemers aan de elektriciteitsbeurs. 
 
Het toezicht ex artikel 86e E-wet op de financiële soliditeit loopt via goedkeuring van het 
beursreglement door de minister (zie artikel 4 aanhef en sub c Beleidsregel), dus via de E-wet. 
Een soort financieel toezicht light, naast een al even indirect - namelijk via de goedkeuring van 
het beursreglement lopend - toezicht op bijvoorbeeld leveringszekerheid (artikel 4 aanhef en sub 
b Beleidsregel). 
  Het beursreglement bevat zowel bepalingen betreffende waarborging van de financiële 
soliditeit van de beurs als betreffende voorzieningen ‘om manipulatie, malversatie of het nemen 
van onverantwoorde risico’s door marktdeelnemers te voorkomen’.40 Vergelijkbare bepalingen 
kwamen voor in het goedgekeurde gasbeursreglement van januari 2005.41 Dit zou kunnen worden 
gekwalificeerd als een ‘miniversie’ van het prudentieel en gedragstoezicht, zoals geregeld in de 
Wft.  
  Daarmee is het toezicht in belangrijke mate tot een privaat toezicht gemaakt, uit te 
oefenen door de beursexploitant TenneT. De vraag ligt voor of gelet op de financiële 
ontwikkelingen in de elektriciteitssector, die wij hiervoor aan de orde hebben gesteld, dit toezicht 
primair een privaat toezicht kan blijven of dat de Energiekamer en/of de AFM dit toezicht meer 

                                                 
40 Zoals valt op te maken uit het besluit van 23 oktober 2006 tot aanwijzing van APX B.V. als elektriciteitsbeurs, 
Stcrt. 3 nov. 2006, nr. 215 / pag. 11. Zie ook artikel 4, aanhef en sub c,  van de Beleidsregel van 9 maart 2006 m.b.t. 
de aanwijzing als elektriciteitsbeurs, Stcrt. 16 maart 2006, nr 54/pag.18. Alleen Endex beschikt sinds oktober 2004 
over een erkenning als effectenbeurs ex artikel 22 Wte 1995, thans vergunning ingevolge artikel 5:26, eerste lid, Wft. 
41 Dit valt af te leiden uit de aanwijzing van de APX als gasbeurs en de daaraan voorafgaande beleidsregel. 
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aan zich zouden moeten trekken, waartoe een wettelijke aanvulling van deze vereisten wellicht 
noodzakelijk is. 
 
Daarnaast zou een deel van de handel op de elektriciteitsbeurzen wel eens onder het bereik van 
de Wft kunnen vallen. Of deze wet van toepassing is hangt af van diverse factoren: 
 

- De kenmerken van de marktplaats waar de handel plaatsvindt; in aanmerking komen 
met name kenmerken van de ‘gereglementeerde markt’ - de vroegere effectenbeurs - 
en de ‘multilaterale handelsfaciliteit’ een beleggingsonderneming. Een derde in de 
Wft gereguleerd platform, systematische interne afhandeling (SI), komt voor een 
stroombeurs niet in aanmerking omdat op een energiebeurs geen aandelen of andere 
effecten in de zin van de Wft worden verhandeld.42  

- De financiële instrumenten43 die daar worden verhandeld; voor de vraag naar de 
toepasselijkheid van de Wft zal vooral van belang zijn of elektriciteitscontracten als 
(grondstof)derivaat kunnen worden aangemerkt. 44 

- Partijen die op deze markt handelen45 
 
Een belangrijk kenmerk van een derivaat is dat het om zogeheten termijncontracten gaat. Dit 
maakt dat de contracten die tot stand komen op de spotmarkt van APX, buiten het bereik van dit 
begrip vallen. Deze voorzien in immers een afwikkeling binnen 24 uur. 
 
Endex, waarmee APX inmiddels is gefuseerd, valt wel onder het bereik van de Wft. Deze 
energiebeurs beschikt over een vergunning voor, zoals het onder de huidige wetgeving heet, het 
exploiteren of beheren van een gereglementeerde markt,46 en dient uit dien hoofde (en in zoverre) 
te voldoen aan de regels van de Wft, dat wil zeggen aan de (vergunning)voorwaarden van art. 
5:26 e.v.Wft.47 Daarnaast gelden onverkort de bepalingen uit de Gas- en E-wet. 
 

                                                 
42 Een SI betreft bilaterale handel, in aandelen, waarin de onderneming wederpartij is van de klant. Systematische 
interne afhandeling van energiederivaten zou dus niet kwalificeren als SI, hetgeen betekent dat geen melding daarvan 
aan de AFM noodzakelijk is en niet voldaan hoeft te worden aan de prijstransparantieregels uit de Wft. Zie: Mr. F.F. 
Nagelkerke, Mr. E.J.H. Vis-Osendarp, Handelsplatformen, NIBESVV: Amsterdam 2008, p. 25. 
43 Een definitie daarvan is gegeven in art. 1:1 Wft. Zie de bijlage waarin het artikel is opgenomen. 
44 Het begrip verhandelbaarheid maakt geen deel uit van de definitie van een financieel instrument voor zover het 
betreft derivaten, anders dan ten aanzien van effecten geldt. Dus ook elektriciteitscontracten die uitsluitend door 
degenen die deze hebben gesloten kunnen worden afgewikkeld, zouden onder het begrip financieel instrument 
kunnen vallen. Dan dient wel aan de overige kenmerken van een derivaat zijn voldaan.  
45 Het standaardarrest m.b.t. toepasselijkheid van de financiële wetgeving op contracten die geen termijncontracten 
zijn is HR 5 juni 2001, LJN:AB1944 Hoge Raad 00706/99E, met conclusie van mr. Fokkens (strafzaak, cassatie: 
‘spot forex’). Dit arrest betreft valutacontracten waarin wordt gespeculeerd op koersverschil en die over de band van 
het doel van de Wte (oud) en de wetsgeschiedenis worden aangemerkt als beleggingsprodukten (= niet bestemd voor 
feitelijke levering van het vreemde geld). Verhandelbaarheid van een dergelijk contract valt weg als voorwaarde om 
als zodanig te worden aangemerkt tegen de zelfstandige doelstelling uit de Wte (oud) van bescherming van de 
belegger. De tenlastelegging ‘zonder vergunning als effectenbemiddelaar in Nederland diensten aanbieden of 
verrichten voor natuurlijke personen buiten een besloten kring’ werd voorts voldoende concreet geacht en bewezen 
verklaard. Dit arrest zou van belang kunnen zijn bij de vraag naar de aard van de handelende partij op een spot markt 
voor elektriciteit; een bloementeler zou wellicht eerder beschermd worden dan een pensioenfonds. 
46 Verleend door de Minister van Financiën. Op 24 oktober  2004 werd Endex erkend als ‘effectenbeurs’, de 
voorganger uit de Wte van de term ‘gereglementeerde markt’; vgl. noot 35. 
47 Grundmann, p. 96 e.v. en 266, e.v 
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Wij merken wel in dit verband op dat op grote schaal buiten de energiebeurzen om in de 
elektriciteitssector financiële transacties plaatsvinden die onder het bereik van de Wft kunnen 
vallen, omdat deze tot stand komen of worden verhandeld in het kader van 
beleggingsondernemingen, bijvoorbeeld een multilaterale handelsfaciliteit, en aan de definitie 
van een financieel instrument in de zin van de Wft voldoen. 
 
14.2 Strekking van het toezicht 
 
Ter vergelijking van het toezicht door de Energiekamer en dat door de AFM is het van belang om 
de strekking van beide vormen van toezicht in kaart te brengen. 
 
Een belangrijke strekking van artikel 86e E-wet is om de leveringszekerheid te waarborgen. Dit 
gaat in de elektriciteitssector heel specifiek in zijn werk, zoals hiervoor is toegelicht; eventueel 
financieel toezicht op grond van de Wft zal in die sleutel dienen te worden gezet, daarbij rekening 
houdend met het bijzondere karakter van de sector. 
 
De strekking van artikel 86e E-wet moet daarnaast worden begrepen in relatie tot de daaraan 
voorafgaande bepaling. Artikel 86d E-wet 1998, het artikel voorafgaand dus aan de regeling van 
energiebeurzen, luidt: 
‘Indien dat noodzakelijk is in het belang van een voldoende transparante en liquide markt voor 
vraag en aanbod van elektriciteit, transportcapaciteit of productiecapaciteit of in het belang van 
de daarmee verband houdende leveringszekerheid, zullen bij of krachtens algemene maatregel 
van bestuur regels worden gesteld over: 
 

a. de wijze waarop of de voorwaarden waaronder producenten, handelaren, 
leveranciers of netbeheerders elektriciteit, transportcapaciteit of productiecapaciteit 
waarover zij beschikken, aanbieden; 
b. de informatie die producenten, handelaren, leveranciers of netbeheerders 
verstrekken met betrekking tot de vraag en aanbod van elektriciteit, 
transportcapaciteit of productiecapaciteit’. 

 
Opmerkelijk in dit verband is dat de discussie over energiebeurzen in 2004 zich uitsluitend 
afspeelt binnen het kader van de liberalisering van de energiemarkt; niet werd gerept van een 
financiële markt die haast noodzakelijkerwijs daaruit zou voortvloeien, al was het alleen maar om 
risico’s af te dekken bij de in- en verkoop van energie. Dit punt komt pas in 2005 aan de orde, en 
dan nog zeer beperkt, in een advies van de NMa aan de minister: ‘Een toezichtmodel voor de 
Nederlandse stroom- en gasbeurzen’.48 In de adviesaanvraag, dat in dit rapport is uitgemond, 
stond nog de vraag centraal naar ‘het toezicht op de fysieke afhandeling via APX, omdat de 
afwikkeling van leveringscontracten niet valt onder de reikwijdte van het toezicht van de 
AFM’.49 In het advies lag sterk de nadruk op zelfregulering door de APX, eventueel aan te vullen 
door afspraken met de AFM en DNB in het geval de beurs grotere volumes zou gaan 
verhandelen, of zou willen fungeren als centrale tegenpartij in de handel in derivaten. De 
kortetermijncontracten tot materiële levering van gas of elektriciteit vielen, zoals zojuist 
aangegeven, destijds niet onder de financiële wetgeving. 

                                                 
48 NMa, Advies aan de Minister van Economische Zaken. Den Haag, september 2005 . 
49 Een toezichtmodel, p. 4. 
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De doelstellingen van de Wft zijn50: 
 

- bij te dragen aan de stabiliteit van de financiële sector; een specifiek toezicht gericht 
op soliditeit van financiële ondernemingen door het stellen van bedrijfseconomische 
normen; 

- een efficiënte markt te scheppen voor het samenbrengen van vraag en aanbod 
(ordening) en het bieden van toegang tot relevante informatie; 

- bij te dragen aan het bereiken van marktevenwicht (zuivere verhoudingen tussen 
marktpartijen) door het geven van regels op basis waarvan marktdeelnemers met 
elkaar transacties aangaan; 

- het vertrouwen in de financiële markt als geheel met inachtneming van het gegeven 
dat er in aanzienlijke mate asymmetrie bestaat tussen aanbieders en cliënten. 

 
14.3 Het toezicht beoordeeld 
 
Een en ander betekent dat met betrekking tot een - nader te omschrijven - deel van de handel op 
de energiebeurzen twee vormen van toezicht kunnen bestaan, die door de RvB krachtens de E-
wet en die door de AFM krachtens de Wft. Gelet op de deels verschillende functies van beide 
vormen van toezicht, dat wil zeggen toezicht op de naleving en handhaving van de E-wet met de 
daaraan ten grondslag liggende beginselen, en toezicht op de naleving en handhaving van de Wft, 
die deels een andere strekking heeft, lijkt het bestaan van duaal toezicht legitiem, temeer waar het 
gaat om de invloed die de financiële handel rond energie - op beurzen en daarbuiten - kan hebben 
op de prijsvorming en de leveringszekerheid van de commodity zelf. 
 
Een en ander houdt in dat artikel 86e E-wet 1998 niet noodzakelijk aanpassing behoeft, althans 
niet aan wijzigingen in de financiële regelgeving. Het op dat artikel gebaseerde toezicht heeft 
immers - het is reeds gezegd - in beginsel in belangrijke mate een andere functie dan het toezicht 
gebaseerd op de Wft. Het artikel is ontstaan in het kader van aanscherping van het toezicht op het 
netbeheer, meer precies: als vervolmaking van de liberalisering van de energiesector op het punt 
van ‘transparantie en liquiditeit’, alsmede om de leveringszekerheid te waarborgen. 
 
Gelet op de enorme belangen die betrokken zijn bij de handel op de energiebeurzen, de hiervoor 
beschreven ontwikkeling betreffende energiederivaten, de relatie tussen de prijsvorming op de 
energiebeurzen en die in de bilaterale handel, is het van belang om te onderzoeken of het toezicht 
van overheidswege niet uitgebreid zou moeten worden. De vraag is dan of het toezicht, voor 
zover geen sprake is van een ‘gereglementeerde markt’ in de zin van de Wft zoals Endex, primair 
of hoofdzakelijk aan de exploitant van de beurzen kan worden overgelaten. Volgens de huidige 
wettelijke regeling valt dit toezicht, zo menen wij, primair onder de verantwoordelijkheid van de 
Energiekamer. Eén van de taken van de Energiekamer bestaat immers uit het ‘nauwlettend 
volgen van de ontwikkelingen op de markten van gas en elektriciteit met het oog op 
transparantie, non-discriminatie, daadwerkelijke mededinging en doeltreffende marktwerking’. In 
het kader van zo’n onderzoek zou onderzocht dienen te worden hoe de taken van de 
Energiekamer en de AFM zich tot elkaar verhouden, of zouden moeten verhouden. 

                                                 
50 De onderdelen van deze notitie die betrekking hebben op de Wft zijn veelal mede gebaseerd op: G.M. Grundmann-
van der Krol, Koersen door de Wet op het financieel toezicht, tweede druk, Den Haag: Boom Juridische uitgevers,  
2008. 
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Tot slot: hiervoor is gewezen op de onderlinge invloed van de handel op de elektriciteitsbeurzen 
en de bilaterale handel in elektriciteitsderivaten. Met name aan deze bilaterale handel zouden 
aanmerkelijke risico’s voor de stabiliteit van de elektriciteitssector verbonden kunnen zijn. Het 
verdient nader onderzoek of het toezicht op juist die handel niet verder ontwikkeld behoeft te 
worden. Daarvoor is het niet nodig - het is reeds gezegd - de E-wet aan te passen. 
  
Dit toezicht op de bilaterale handel valt ons inziens, over de band van artikel 86e E-wet, onder de 
huidige toezichtstaak van de RvB (via mandaat: Energiekamer).51 In het licht van de 
berichtgeving over de non-fysieke kant van de handel in energiederivaten,52 veelal bilateraal en 
buiten de bewegwijzerde marktplaats om, zou onderzoek naar wisselwerkingen tussen deze 
gedematerialiseerde markt en de handel in de fysieke commodities aan de orde zijn.53 
 
Tevens kan een systeemfalen in de financiële sector repercussies hebben op de prijsvorming van - 
onder andere - gas en elektriciteit. Ook deze relatie behoeft nader onderzoek. 
 
 
 
 

                                                 
51 Zie echter het bovengeciteerde artikel van Heiko Jessayan uit het FD, 9 januari 2009, over de ingenomen posities 
door Essent: ‘'Wij houden geen toezicht op partijen die handelen voor eigen rekening', zegt een woordvoerder van de 
Autoriteit Financiële Markten. Ook de Energiekamer [..] houdt geen toezicht op de handelsactiviteiten in de sector. 
'Het gaat om een vrije markt.' Volgens het ministerie van Financiën gebeurt de handel in de grondstoffen in het kader 
van de normale bedrijfsuitoefening. Het ministerie is niet van plan hier extern toezicht op los te laten. Dat komt pas 
aan de orde als betrokken bedrijven een beurs oprichten waarin wordt gehandeld op derivaten op grondstoffen’. Ons 
inziens komt extern toezicht wat het gedrag betreft middels een eventueel samenwerkingsverband tussen de 
Energiekamer en de AFM, eveneens aan de orde bij OTC handel in energiederivaten. Samenwerking daarnaast met 
DNB zal toezicht op de financiële soliditeit van het energiebedrijf dienen te betreffen, alsmede de stabiliteit van 
financiële markten. 
52 Zie bv. Pim Kakebeeke, ‘Schuldenlast maakt ook energiebedrijven gevaarlijk, FD 1 december 2008: ‘Enkele 
bedrijven, waaronder E.ON, werden in het derde kwartaal geconfronteerd met een fors verlies op derivatencontracten 
in energie’. De auteur wijst daarnaast op de hoge schuldenlast door fusies en overnames, die bij de huidige 
omstandigheden op de kapitaalmarkt tot hogere rentelasten leiden. 
53 Zie over de ‘verpakkkingsindustrie’ (securitisatie) van Gazprom in Nederland: Jan Meeus, ‘Een markt van 8000 
miljard’, in: NRC, 14 november 2008, p. 13-14. 
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