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1. Inleiding1 
 
1.1 Uitbreiding van toezicht  

 
Overheidstoezicht breidt uit, zo ook met betrekking tot de energiesector. Een 
volgende ronde tot uitbreiding en versterking van dit toezicht dient zich aan met de 
Derde Energierichtlijnen,2 die op 14 augustus 2009 in werking zijn getreden.3  
 
De vraag is welke implicaties deze uitbreiding heeft voor het bestaande toezicht. In 
deze notitie staat centraal de vraag of het bestaande toezicht toekomstbestendig is. 
  
1.2  Derde Energierichtlijnen 
 
De veranderingen van de Derde Energierichtlijnen betreffen 1) het scherper stellen 
van doelstellingen van het toezicht, 2) het expliciet maken van de taken van de 
toezichthouder, 3) uitbreiding van die taken en 4) nieuwe en uitbreiding van 
toezichtbevoegdheden en 5) nieuw te implementeren materiële wetgeving die toezicht 
behoeft.  
 
Tegelijkertijd en in samenhang met de Derde Energierichtlijnen is bij Verordening 
een nieuwe Europese toezichthouder in het leven geroepen: het Europese Agentschap 
voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER). 4 
 
Aanleiding voor de aanpassing van de Energierichtlijnen is dat in de praktijk bij de 
toepassing van de Tweede Energierichtlijnen in sommige lidstaten, in tegenstelling tot 
andere, de toezichtbevoegdheden beperkt zijn gebleven, verdeeld zijn over 
verschillende instanties, of belemmerd worden door onvoldoende onafhankelijkheid 
ten aanzien van de regering van de betreffende lidstaat.5 Bovendien blijken algemene 
doelstellingen van de te handhaven energiewetgeving, zoals marktwerking 6  en 
consumentenbescherming, onvoldoende te zijn gerealiseerd.  

                                                
1 Bijzondere dank zijn wij verschuldigd aan Eva Winters, mr. Sanne Akerboom en in het 
bijzonder Anne van Toor, student-assistenten bij het Centrum voor Energievraagstukken 
UvA, voor hun bijdrage aan het onderzoek en de totstandkoming van de notitie. 
2 Zie 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 en 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. 
3 De lidstaten zijn verplicht om deze richtlijnen binnen 18 maanden na inwerkingtreding te 
implementeren, uiterlijk op 3 maart 2011. Deze richtlijnen maken deel uit van het zogeheten 
Derde Energiepakket. 
4 Het ACER is opgericht bij de Verordening (EG) nr.713/2009 van het Europees Parlement en 
de Raad van 13 juli 2009. Daarmee lijkt zich een eerste belangrijke fase van overheveling van 
de toezichtstaak van het nationaal naar het Europees niveau te voltrekken. 
5 K. Deketelaere, B. Delvaux, S. Tormans, Toezicht op de Belgische energiemarkten, in: 
Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland, Preadviezen 
2009, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2009, p. 89.  Zie ook: COM (2007) 528 def. p. 8 
6 Vgl. NMa, Advies aan de minister van Economische Zaken, Den Haag, september 2005, p. 5, 
9 en par. 2; NMa, Marktmonitor, ontwikkeling van de groothandelsmarkt voor elektriciteit 
2004-2005, juli 2005; het rapport NMa, Monitor energiemarkten 2007, Analyse van 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:nl:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:nl:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:nl:PDF
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De benadering van de Europese wetgever voor uitbreiding van het toezicht op de 
energiesector blijkt gelet hierop vooral een instrumentele: meer en sterker toezicht om 
beter de doelstellingen van de Energierichtlijnen te realiseren. 
 
Implementatie van de Derde Energierichtlijnen leidt er in de eerste plaats toe dat 
bezien moet worden of het instrumentarium van toezichthouder, - de raad van bestuur 
van de NMa en namens deze de directie Regulering Energie en Vervoer7 (hierna: de 
Energiekamer) uitbreiding behoeft bij wet. 8  De in de Derde Energierichtlijnen 
genoemde taken en bevoegdheden komen immers niet rechtstreeks aan de 
Energiekamer toe. Richtlijnen kunnen op grond van artikel 288 Unieverdrag alleen 
aan lidstaten verplichtingen opleggen. Lidstaten dienen deze na te komen door 
implementatie van de richtlijnvoorschriften in hun nationale rechtsorde. 9  De 
implementatie moet op grond van het rechtszekerheidsbeginsel in principe en op 
grond van het legaliteitsbeginsel zeker voor zover het de toekenning van 
toezichtbevoegdheden betreft, geschieden in de vorm van (aanpassing van) nationale 
wetgeving.  
 
Voorts moet bekeken worden wat de implicaties van de Derde Energierichtlijn zijn 
voor de uitoefening van reeds aan de Energiekamer toekomende bevoegdheden. De 
Energiekamer is immers verplicht binnen de grenzen van de hem toegekende 
bevoegdheden richtlijnconform te handelen; hij dient deze bij uitoefening daarvan 
richtlijnconform te interpreteren. 10 Die verplichting ligt besloten in artikel 4 lid 3 
Unieverdrag (beginsel van loyale samenwerking). 11 Dit artikel draagt lidstaten en 
daarmee ook hun overheden, onder wie de energy regulator, op om alle algemene en 
bijzondere maatregelen te treffen die geschikt zijn om de nakoming van de uit de 
Verdragen of uit de handelingen van de instellingen van de Unie voortvloeiende 
verplichtingen te verzekeren.  De Energiekamer zal bijvoorbeeld moeten bezien of hij 
zijn toezicht instrumentarium met het oog op andere doeleinden dient in te zetten en 
daarbij andere prioriteiten moet stellen.  
 
 
                                                                                                                                       
ontwikkelingen in de Nederlandse groothandelsmarkten voor gas en elektriciteit, Den Haag, 
september 2008, bijv. p. 9 e.v. par. 2.3 en 3.4.3. 
7 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2009, Stcrt. 2009, nr. 14819, 
gewijzigd  april 2010, Stcrt. 2010, nr. 9370. 
8 Een belangrijke andere verandering ten opzichte van de Tweede Energierichtlijnen is de eis 
aan lidstaten dat er nog maar één enkele instantie op nationaal niveau als energy regulator kan 
worden aangewezen. Deze nieuwe richtlijnbepaling inzake ‘één energy regulator’ moet 
gelezen worden in relatie tot de andere bepalingen in de Derde Energierichtlijnen. Gelet 
daarop houdt deze eis in dat alleen één instantie maatregelen mag voorschrijven voor zover 
het de in de Derde Energierichtlijnen geregelde toezichtstaken en -bevoegdheden betreft. 
Volgens deze interpretatie van de eenheidseis voldoet het Nederlandse nationale stelsel naar 
verwachting. Voor zover aan andere regulators met betrekking tot de energiesector 
toezichtstaken en -bevoegdheden toekomen, is dat op basis van andere wetgeving dan de 
Energierichtlijnen en de nationale wetgeving ter implementatie daarvan. 
9 T.C. Hartley, The Foundations of European Community Law, 6th ed, Oxford: Oxford 
University Press, 2007, p. 102-104, 201-206; M. Horspool and Matthew Humphreys, 
European Union Law, 4th ed, Oxford: Oxford University Press, 2006, p. 77-78. 
10 W.T. Eijsbouts, J.H. Jans, L.A.J. Senden, A. Prechal, Europees Recht, Algemeen Deel, 3e 
druk, Groningen: Europa Law Publishing 2010, p. 266. 
11 Eijsbouts e.a. (201), p. 22. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2009-14819.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-9370.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatscourant%26vrt%3dwijziging%2borganisatie%252c%2bmandaat%252c%2bvolmacht%2ben%2bmachtiging%2bNMa%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAnderePeriode%26spd%3d20090101%26epd%3d20101231%26sdt%3dDatumPublicatie%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4
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1.3 Toename van overheidsmacht 
 
Met de uitbreiding van het toezicht neemt ook de overheidmacht van de Energiekamer 
toe. Die macht ligt besloten in het brede palet van ingrijpende toezichtinstrumenten 
waarover de Energiekamer kan beschikken. 
 
De Energiekamer kan in verband met zijn toezichtstaak marktpartijen vorderen om 
gegevens en inlichtingen te verstrekken,12 ingeval van een geconstateerde overtreding 
een bestuurlijke boete wegens overtreding van een in artikelen 77 h en i 
Elektriciteitswet en artikel 60 ac en ad Gaswet genoemde voorschriften, of in een 
enkel geval een last onder dwangsom, opleggen dan wel een bindende aanwijzing 
geven. 13 Een bindende aanwijzing kan ook anders dan ingeval van de genoemde 
bestuurlijke sancties - de boete en de dwangsom - worden opgelegd als (nog) niet 
sprake is van een overtreding, al dan niet preventief.14 Een aanwijzing kan elk bij of 
krachtens de Elektriciteitswet gesteld materieel voorschrift betreffen en zeer 
uiteenlopende maatregelen inhouden. Het handelen en besluiten van de 
energietoezichthouder kunnen zeer vergaande (rechts)gevolgen voor marktpartijen en 
anderen hebben. 
 
De Energiekamer neemt daarbij een bijzondere positie binnen het staatsbestel in. De 
Energiekamer maakt deel uit van een zelfstandig bestuursorgaan (een zbo), de NMa, 
dat in vergaande mate onafhankelijk is en op afstand is geplaatst van 
overheidsorganen die politieke verantwoording verschuldigd zijn. 15  Hij oefent die 
                                                
12 Zie art. 7 Elektriciteitswet.  
13 Vgl. 66b Gaswet. 
Twee voorbeelden van recent gegeven aanwijzingen: 
1. De NMa heeft naar aanleiding van een door de gemeente Amsterdam ingediend verzoek tot 
handhaving een bindende aanwijzing aan Liander N.V. gegeven wegens de lokaal 
onvoldoende veilige situatie van de openbare verlichtingsnetten in Amsterdam. Op een aantal 
plaatsen in Amsterdam wordt de netspanning niet, of niet snel genoeg afgeschakeld als er in 
het net kortsluiting ontstaat, waardoor lantaarnpalen onder spanning kunnen komen te staan. 
De NMa draagt Liander op om binnen drie maanden een plan van aanpak te overleggen om de 
veiligheid op orde te brengen, waarbij de plaatsen waar het veiligheidsrisico het grootst is 
binnen een jaar moeten worden aangepakt. Zie het Besluit 16 juli 2010, 
Zaaknummer: 102941, Stcrt. 22 juli 2010, nr. 11647. 
2. Dow Benelux verbruikt elektriciteit voor de productie van kunststoffen en chemicaliën. Het 
bedrijf is met het net van TenneT verbonden via een tussenliggend particulier net. Dow 
Benelux B.V. moet als eindverbruiker van elektriciteit het systeemdienstentarief betalen aan 
de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet TenneT TSO B.V. Dit staat in de 
bindende aanwijzing van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) die is opgelegd aan 
Dow Benelux B.V. Zie het Besluit 4 maart 2010, Zaaknummer: 103351_1/26. 
14 Een bindende aanwijzing wordt in het systeem van de wet ook wel als een soort 
wegvoorbereider beschouwd van de last onder dwangsom, vgl. art. 77h Elektriciteitswet en 
art. 60ac Gaswet. Zie Duijkersloot, Toezicht op gereguleerde markten, Nijmegen: Ars Aequi 
Libri, 2007, p. 49-50. 
15 Een ´zbo zijn´ houdt in dat als een bestuursorgaan op het niveau van de centrale overheid 
niet hiërarchisch ondergeschikt is aan een minister noch een adviescollege. De minister kan 
dus geen aanwijzingen geven aan het betreffende bestuursorgaan over hoe te beslissen in 
individuele gevallen. Wel mogen algemene aanwijzingen gegeven worden. De NMa is een 
zbo sinds 1 juli 2005 (Stb. 2005, 172).  Daarvóór was de NMa een gedeconcentreerd ambt, 
wat inhoudt dat het orgaan zich in een ambtelijke ondergeschikte positie bevindt waaraan 
door de wetgever rechtstreeks bevoegdheden zijn geattribueerd. A.P.W. Duijkersloot (2007), 
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macht bovendien op basis van ruime discretionaire bevoegdheden uit ter effectuering 
van vaak vaag geformuleerde wettelijke materiële voorschriften. Van een wettelijke 
inperking van de overheidsmacht is zo bezien, maar in beperkte mate sprake. 
 
Een en ander is aanleiding om te bezien hoe de uitbreiding van het toezicht zich 
verhoudt tot de beginselen van de democratische rechtstaat die, divers van aard, in de 
kern weergegeven dienen om overheidsmacht te legitimeren en gericht zijn op 
‘beperking’ en ‘controleerbaarheid’ daarvan.  
 
1.4 De centrale vraag  
 
Deze zaken worden in de aankomende masterclass van 2 september 2010 ´Toezicht 
toekomst´proof?´ aan de orde gesteld. 
 
Het voorafgaande brengt ons van de paragraaf 1.1 gestelde vraag ‘in hoeverre het 
bestaande toezicht op de energiesector toekomstproof is of op de schop moet´ tot een 
meer principiële: 
 

Op grond waarvan en onder welke voorwaarden vallen de 
functies, posities en taken van de Energiekamer te legitimeren? 

 
Deze vraag staat centraal in de onderzoeksnotitie en wordt vanuit twee invalshoeken 
benaderd: de instrumentele en de rechtsstatelijke. Tezamen zijn deze bepalend voor de 
legitimiteit van toezicht. 
  
De onderzoeksnotitie dient ter voorbereiding van de discussie tijdens de masterclass 
en beoogt bij te dragen aan het verder ontwikkelingen van een kader op basis waarvan 
de wetgever en toezichthouder prioriteiten en eisen kunnen stellen ten aanzien van 
toezicht.  
 
Ter behandeling van die vraag putten wij mede uit onderzoeksnotities voor eerdere 
masterclasses en andere publicaties (in voorbereiding) van het Centrum voor 
Energievraagstukken UvA. In navolging van de vorige masterclasses concentreren wij 
ons daarbij op de elektriciteitsector. 
 

                                                                                                                                       
Toezicht op gereguleerde markten, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2007, p. 30-32. Er wordt 
tevens vermeld dat een zbo al dan niet rechtspersoonlijkheid kan hebben. De NMa heeft in 
tegenstelling tot de Opta (art. 2 lid 2 Tw) geen rechtspersoonlijkheid. S.E. Zĳlstra, R.A.J. van 
Gestel, A.A. Freriks, Privaat bestuur? VAR-preadvies nr. 140, Den Haag:  Boom juridische 
uitgevers 2008, p. 66.  Een belangrijke overweging voor het omzetten van het 
gedeconcentreerde ambt in een zbo dat deze verzelfstandiging als voorwaarde voor de 
gewenste onafhankelijk – onafhankelijk van de politieke besluitvorming – wordt beschouwd. 
Zie Kamerstukken II 2000/01, 27639, nr. 3, MvT, Wijziging van de Mededingingswet in 
verband met het omvormen van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig 
bestuursorgaan, p. 3-4.  
 Vgl. S.A.C.M. Lavrijssen-Heijmans, Onafhankelijke mededingingstoezichthouders, 
regulerende bevoegdheden en de waarborgen voor good governance, Den Haag: Boom 
Juridische Uitgevers (diss.), 2006 p. 35-137. 
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Als voorlopige werkdefinitie van toezicht op de energiesector hanteren wij de 
volgende: toezicht dient ertoe bij en krachtens energiewetgeving gestelde materiële 
normen en doelstellingen te effectueren. 
 
De toezichthouder zal hierna veelal worden aangeduid als energy regulator en soms 
als marktmeester. In plaats van toezicht wordt ook de term regulation gebruikt. 
 
1.5 Opzet 
 
De notitie behandelt achtereenvolgens de volgende met de centrale vraag 
samenhangende en daaruit af te leiden deelonderwerpen: 
 
Hoofdstuk 2 geeft eerst een overzicht van de veranderingen die de Derde 
Energierichtlijnen brengen in vergelijking met de Tweede Energierichtlijnen, zonder 
daarbij uitputtend te willen zijn. De reikwijdte van de notitie en discussie laten dit niet 
toe. Het accent ligt daarbij op de doelstellingen. Daarna wordt in hoofdstuk 2 met 
betrekking tot een aantal deelterreinen van het bestaande toezicht behandeld wat de 
consequenties van implementatie van de Derde Energierichtlijnen zijn. De 
verscheidenheid van nationale toezichthouders voor de energiesector zijn aanleiding 
om in hoofdstuk 2 ook nader in te gaan op de relatie tussen toezichthouders onderling.  
 
Op basis van het in hoofdstuk 2 gegeven overzicht ontstaat een beeld van een energy 
regulator met een veelomvattende taak, aan wie een breed palet van ‘instrumenten’ 
toekomt, wat de vraag oproept: wat maakt deze overheid anders dan de wetgever, de 
betrokken minister(s) en andere overheden? Wat is de toegevoegde of eigenwaarde 
danwel rol van deze overheid? Dit betreft de fundamentele vraag naar de legitimiteit 
van het toezicht op de energiesector.  
 
De legitimiteitvraag staat centraal in hoofdstuk 3. Dit hoofdstuk vangt aan met een 
algemene omschrijving van toezicht en de functies die aan toezicht worden 
toegekend, om vervolgens het democratisch en rechtsstatelijk tekort aan de orde te 
stellen bezien vanuit de ‘klassieke’ benadering. Vervolgens wordt behandeld welk 
kader bepalend is voor de legitimiteit van toezicht. 
 
In hoofdstuk 4 zetten wij samenvattend een aantal zaken op een rij die naar 
verwachting in het bijzonder van belang is voor de wetgever en de energy regulator 
bij hun heroriëntatie op de functies, beleid en invulling van toezichttaken en -
bevoegdheden, en trekken wij daarin ten slotte een aantal conclusies. 
 
2. Implicaties van de Derde Energierichtlijnen instrumenteel bezien 
 
2.1 Inleiding 
 
Een eerste vergelijking van het bestaande taken- en bevoegdhedenpakket van de 
Energiekamer met de Derde Energierichtlijnen geeft het beeld dat deze in hoge mate 
aan de Derde Energierichtlijnen voldoet. Een overzicht van de bestaande 
bevoegdheden van de Energiekamer is in bijlage 1 opgenomen. Bijlagen 2 en 3 geven 
een overzicht van de nieuwe taken en bevoegdheden in de Derde Energierichtlijnen. 
Wij noemen hier de nieuwe bewaar- en informatieverplichtingen van 
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energieleveranciers 16 en de nieuwe bevoegdheid om bij een plotselinge crisis op de 
energiemarkt of wanneer de fysieke veiligheid van personen, de veiligheid of 
betrouwbaarheid van apparatuur of installaties of de systeemintegriteit worden 
bedreigd, tijdelijk de nodige beschermingsmaatregelen te treffen.17 
 
Het aantal benodigde wettelijke aanpassingen lijkt zo op het eerste gezicht beperkt. 
De informatieverplichting van leveringsbedrijven jegens de Energiekamer behoeft 
wettelijke uitbreiding. Mogelijk is dit ook het geval wat betreft de taak van de 
toezichthouder om in vergaande mate interstatelijke connectie van transportnetten, 
voor zover dat binnen de reikwijdte van Nederland valt, te versterken. 
 
Voorts zijn er nieuwe Europese materiële voorschriften die implementatie behoeven 
en tot uitbreiding van de reikwijdte van toezicht zullen leiden. Dit betreft bijvoorbeeld 
diverse bepalingen inzake bescherming van de consument, onder meer tegen 
elektriciteitsarmoede, wat betreft de mogelijkheid om geschillen te beslechten en 
aanscherping van zijn recht op betrouwbare informatie.18 
 
De meest ‘opvallende’ verandering is de geleidelijke functieverschuiving van toezicht. 
De Derde Energierichtlijnen vormen in dat proces een belangrijk markeringspunt. 
Algemene doelstellingen worden aangescherpt en daarmee ook die van toezicht. 
Toezicht dient er immers toe de materiële wettelijke voorschriften, overeenkomstig 
die doestellingen, te effectueren. Toezicht wordt, kernachtig uitgedrukt, naar 
verwachting minder gericht op ‘competitie’ en krijgt een meer sociaal gezicht. 
 
Een en ander is aanleiding deze doelstellingen centraal te stellen en vooral vanuit het 
perspectief daarvan te bezien wat de implicaties van de Derde Energierichtlijnen zijn 
voor bepaalde deelgebieden van het toezicht op de energiesector.  
 
2.2 Doelstellingen van het toezicht 
 
Zowel de algemene doelstellingen van de Energierichtlijnen als de daarin specifiek 
voor toezicht genoemde zijn van belang. Beide bepalen in belangrijke mate het 
referentiekader voor het toezicht. 
 
Toezichtinstrumenten mogen immers vanwege het specialiteitsbeginsel, een 
fundamenteel beginsel van bestuursrecht, alleen ter behartiging van deze 
doelstellingen worden ingezet. Dit beginsel houdt in dat overheden, en ook de 
toezichthouder, bij uitoefening van publieke taken en -bevoegdheden specifieke 
algemene belangen dienen te behartigen. Het specialiteitsbeginsel wordt als 

                                                
16 Zie art. 40 Derde Elektriciteitsrichtlijn en art. 44 Gasrichtlijn. 
17 Art. 42 Derde Energierichtlijn. Deze bevoegdheid is pas laat in het wetgevingsproces 
ingebracht. Aan wat voor soort crisis en maatregelen de Europese wetgever daarbij heeft 
gedacht, blijkt, voor zover wij konden nagaan, niet uit de wetsgeschiedenis. Zie ook art. 46 
Derde Gasrichtlijn. 
18 Art. 3 o.m. leden 3, 4, 8 en 9 Derde Energierichtlijn. Lidstaten dienen bijvoorbeeld een 
definitie te geven van de kwetsbare afnemer. Nederland heeft dit tot nu toe niet gedaan. 
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uitwerking van het legaliteitsbeginsel beschouwd.19 Dit beginsel is geconcretiseerd in 
het in artikel 3:3 Awb vastgelegde verbod van détournement de pouvoir.20   
 
Een overzicht van de, voor het eerst, in de Energierichtlijnen genoemde specifieke 
doelstelling voor toezicht is in bijlage 4 bij deze notitie opgenomen. Wat opvalt is dat 
wat in de Derde Energierichtlijnen als doelstellingen van toezicht worden benoemd, 
vanwege hun  formulering ook zouden kunnen worden opgevat als een 
taakomschrijving. De toezichtstaken worden echter in de Richtlijnen apart benoemd.  
 
De algemene doelstellingen van de Energierichtlijnen zijn in de considerans daarvan 
verwoord. Deze zijn deels aangescherpt. Dit betreft de bevordering van de 
marktwerking en consumentenbescherming. De doelstelling ‘marktwerking’ komt 
hierna als eerste aan bod. Op het belang van de consumentenbescherming komen we 
terug eerst algemeen in paragraaf 2.5 en daarna specifiek in relatie tot financieel 
toezicht in paragraaf 2.6. 
Daarnaast voltrekt zich binnen deze doelstellingen een verschuiving richting de 
behartiging van milieu- en klimaatdoelstellingen. Deze hebben in de Derde 
Energierichtlijnen, vergeleken met de Tweede Energierichtlijnen, een meer 
prominente verankering gekregen. De Energiekamer zal dus in het kader van de 
implementatie van de Derde Energierichtlijnen ook op de betekenis van deze 
doelstellingen voor zijn toezichtbeleid moeten herbezinnen. Wat de implicaties 
daarvan kunnen zijn voor het toezicht van de Energiekamer komt in paragraaf 2.4 aan 
de orde.  
 
Ten slotte gaat paragraaf 2.7 in op de nieuwe Europese energy regulator, ACER. 
Daarin komt aan de orde de vraag of de komst van dit nieuwe Agentschap leidt tot een 
verschuiving van toezichtstaken van nationaal naar Europees niveau dan wel tot 
nieuw aanvullend toezicht? 
 
2.3 Marktwerking 
 
Ten aanzien van de energiemarkt bestaan of bestonden althans vermoedens van 
machtsmisbruik en uitoefening van marktmacht.21 Deze waren aanleiding voor een 
verscherping van de doelstelling in de Derde Energierichtlijn om de marktwerking te 
bevorderen.22  
                                                
19 R.J.N. Schlössels, Het specialiteitsbeginsel, diss. Universiteit van Maastricht, Den Haag: 
SDu uitgevers 1998; P. Nicolaï,  Beginselen van behoorlijk bestuur, diss. UvA,  Deventer: 
Kluwer 1990, p. 391 en 392. 
20 Een bestuursorgaan (dus ook de Raad van Bestuur van de NMa) mag de bevoegdheid tot 
het nemen van een besluit niet voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend, 
aanwenden. Art. 3:3 Awb is in artikel 3:1 lid 1 Awb in beginsel van overeenkomstige 
toepassing verklaard op andere handelingen van bestuursorganen. 
21 Vgl. NMa, Advies aan de minister van Economische Zaken, Den Haag, september 2005, p. 
5, 9 en par. 2; NMa, Marktmonitor, ontwikkeling van de groothandelsmarkt voor elektriciteit 
2004-2005, juli 2005; het rapport NMa, Monitor energiemarkten 2007, Analyse van 
ontwikkelingen in de Nederlandse groothandelsmarkten voor gas en elektriciteit, Den Haag, 
september 2008, bijv. p. 9 e.v. par. 2.3 en 3.4.3. 
22 Considerans Derde Elektriciteitsrichtlijn, overwegingen 7, 8, 37 en 39. 
 Vgl. Zie ook: Communication from the Commission to the Council and the European 
Parliament, Report on progress in creating the internal gas and electricity market, 
COM(2010)84 final, Brussels, 11.3.2010., p. 8: Er lijkt zich een lichte tendens af te tekenen 
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Mededingingsrechtelijk toezicht kan plaatsvinden zowel door de Energiekamer, als 
door de directie Mededinging namens de Raad van Bestuur NMa 
(mededingingskamer of mededingingsautoriteit) op basis van de Mededingingswet 
(algemeen mededingingsrechtelijk toezicht). Deze wet bevat regels omtrent 
mededingingsafspraken (kartels), economische machtsposities, transparantie, fusies en 
overnames. Beide kunnen bijvoorbeeld toezicht uitoefenen op leveringsprijzen die 
dominante energiebedrijven aan consumenten in rekening brengen. 23  In beide 
gevallen zou dit dan dienen ter bevordering van een goede marktwerking. 
 
Tussen beide vormen van toezicht bestaan belangrijke raakvlakken. 24  Algemeen 
mededingingstoezicht kan ertoe dienen de doelstellingen te waarborgen die in de 
Energierichtlijnen verankerd zijn. Recente interventies van de Commissie, als 
Europees mededingingstoezicht, op basis van het Unieverdrag bieden daarvan 
voorbeelden, inzake een gedeeltelijke splitsing van een verticaal geïntegreerd 
energiebedrijf en inzake onredelijke energieprijzen.25 ‘Vertaald’ naar de Nederlandse 
rechtsorde zijn deze zaken verwant aan het toezicht van de Energiekamer op 
energiebedrijven met betrekking tot naleving van wettelijke ontvlechtingeisen en de 
eis dat leveranciers jegens consumenten redelijke energieprijzen dienen te hanteren.  
Zo is de nationale mededingingsautoriteit bijvoorbeeld bevoegd om op te treden ter 
handhaving van het kartelverbod 26  en wegens misbruik van machtspositie. 27  Het 
laatstgenoemde toezicht kan ook op onredelijke energieprijzen betrekking hebben. De 
Energiekamer kan eveneens sancties opleggen aan energiebedrijven vanwege levering 
aan consumenten tegen onredelijk energietarieven. De sanctie zou dan worden 
opgelegd wegens overtreding van artikel 95b lid 1 Elektriciteitswet. Dit betreft de 
kleinverbruikersmarkt. 

                                                                                                                                       
tot afnemende concentratie in de elektriciteitsgroothandelsmarkt wat de capaciteit betreft (…) 
Vooruitgang op de SI-markt heeft geresulteerd in een beperktere marktconcentratie. Deze 
vooruitgang is daarom meer zichtbaar in afzonderlijke lidstaten dan in de regio's. Het hoge 
niveau van concentratie op de elektriciteitsgroothandelsmarkt wordt bevestigd door het feit 
dat de marktconcentratie slechts in zeven lidstaten beperkt was. Op de gasgroothandelsmarkt 
blijft de concentratie sterk (…). In 10 lidstaten hebben de drie grootste wholesalers een 
marktaandeel van 90% of meer. 
23 Vgl. S.A.C.M. Lavrijssen – Heijmans (2006), p. 246. Mits sprake is van specifieke 
beoordelingscriteria. Daaraan ontbrak het in het verleden bij de mededingingautoriteit. Beide 
toezichthouders komt de bevoegdheid toe om aanwijzingen te geven. Zie art. 5d lid 1 Mw. 
24 Zie G. Monti, Managing the Intersection of Utilities Regulation and EC Competition Law, 
4(2) The Competition Law Review (2008), 123-145: doctrine of implied immunity. 
25 PbEU C 146/34, van 12 juni 2006: Eon wordt door de Commissie verdacht van misbruik 
van een machtspositie en wordt verzocht o.a. een deel van zijn hoogspanningsnet te verkopen.  
E.on heeft als transmission system operator derdentoegang belemmerd en te hoge kosten aan 
afnemers doorberekend.  
26 Art. 101 Unieverdrag (oud artikel 81 VEG). Deze bepaling heeft rechtstreekse werking. 
27 Art. 102 Unieverdrag (oud artikel 82 VEG). Ook deze bepaling heeft rechtstreekse werking. 
Marktmacht, en het daarmee nauw samenhangende begrip machtspositie, wordt op de 
relevante markt gemeten aan de hand van een aantal factoren. In de eerste plaats speelt het 
marktaandeel een grote rol, daarnaast zijn factoren als toegang tot de kapitaalmarkt, 
technologische voorsprong, het bezit van essentiële industriële of infrastructurele 
eigendomsrechten en het bestaan van belemmeringen voor concurrenten van elders om de 
relevante markt te betreden een rol. Zie W.T. Eijsbouts, J.H. Hans, L.A.J. Senden en A. 
Prechal, Europees Recht Algemeen Deel sinds het Verdrag van Lissabon, Europa Law 
Publishing: 2010, p. 169 en 173. 
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Het algemeen mededingingrechtelijk toezicht wordt daarbij zowel op nationaal als op 
Europees niveau uitgeoefend door de Commissie.28 De NMa maakt tevens deel uit 
van het Europese netwerk van mededingingsautoriteiten ECN (European Competition 
Network). De NMa werkt in dit netwerk samen met collega-toezichthouders in andere 
EU-lidstaten en met de Europese Commissie. Net als haar collega’s, kan de NMa 
Europese mededingingsregels toepassen. De NMa is in dit opzicht niet alleen een 
Nederlandse maar ook een ‘Europese’ toezichthouder.29 Daarnaast oefent de Europese 
Commissie mededingingsrechtelijk toezicht uit in omvangrijke zaken.30  
 
De beide vormen van toezicht hebben wel verschillende kenmerken. Kenmerkend 
voor het toezicht van de Energiekamer is dat deze wordt verondersteld nodig te zijn 
om introductie en ontwikkeling van een nieuwe markt in goede banen te leiden. 
Mededingingsrechtelijk onderzoek is daarentegen veeleer bedoeld voor bestaande 
markten.31 Het toezicht van de Energiekamer dient bovendien naast bevordering van 
marktwerking ook andere algemene belangen, zoals de consumentenbescherming en 
de leveringszekerheid, dit in tegenstelling tot het algemene mededingingsrechtelijk 
toezicht. Het toezicht van de Energiekamer is daarnaast veelal ex ante van aard. Dat 
van de mededingingskamer vindt daarentegen vaak ex post plaats, zij het dat beoogde 
omvangrijke fusies eveneens door de mededingingsautoriteit vooraf worden 
beoordeeld. 
De reikwijdte van beide vormen van toezicht loopt op andere vlakken uiteen. De 
mededingingsautoriteit heeft bijvoorbeeld ook een toezichtstaak met betrekking tot de 
whole salemarkt. Voor de Energiekamer is dit minder duidelijk. De Energiekamer is 
weliswaar belast met monitoring van deze markt. Het is echter de vraag of deze 
toezichthouder ook met betrekking tot de whole salemarkt met ‘harde’ maatregelen 
kan optreden wegens eventuele prijsmanipulaties en misbruik van marktmacht. Het 
ontbreekt deze toezichthouder immers aan een specifiek materieel wettelijk criterium 
in de Elektriciteitswet waarop zijn toezicht betrekking zou kunnen hebben. Hier lijkt 
vooral een taak weggelegd voor de mededingingsautoriteit. Het kan daarbij gaan om 
het achterhouden van stroomaanbod door elektriciteitsproducenten en voornamelijk 
door degenen die beschikten over de flexibele capaciteit, waardoor 
elektriciteitsprijzen worden opgejaagd. 
 
In de praktijk blijkt de mededingingskamer echter zelden zichtbaar als achtervang 
voor de Energiekamer te functioneren. 32  De mededingingsautoriteit heeft in het 
verleden, voor zover valt na te gaan, nauwelijks onderzoek ingesteld naar de 
vermeende marktmachtproblemen in de elektriciteitssector. Een uitzondering betreft 
in de fusie tussen Nuon en Reliant. De mededingingautoriteit had daaraan zijn 
goedkeuring onthouden, wat bij de bestuursrechter geen stand hield, zowel in eerste 
aanleg als in hoger beroep. Het blijkt, mede gelet op deze zaak, problematisch om 

                                                
28 De Commissie heeft de uitvoerende en toezichthoudende taak ex art. 105 Unieverdrag en 
Vo 1/2003. 
29 NMa, Bevoegdheden van de NMa, Den Haag, oktober 2009, p. 4.   
30 Na het van toepassing worden van Verordening 1/2003 op 1 mei 2003 is het Europese 
mededingingsrecht zowel in inhoudelijk als in procedureel opzicht een grotere rol gaan spelen 
in de toepassingspraktijk van de NMa. De belangrijkste doelstelling van de Verordening is dat 
de Commissie haar handhavingactiviteiten kan richten op de meest ernstige inbreuken op het 
Europese mededingingsrecht. 
31 S.A.C.M. Lavrijssen – Heijmans (2006), p. 145. 
32 S.A.C.M. Lavrijssen – Heijmans (2006) p. 321-323. 
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marktmacht aan de hand van traditionele mededingingsrechtelijke analyses op basis 
van de grootte van het marktaandeel aan te tonen, omdat het marktaandeel in de 
elektriciteitssector afhankelijk is van de factor tijd. De bestuursrechter oordeelde het 
besluit van de mededingingsautoriteit in deze zaak onrechtmatig wegens strijd met het 
motiveringsbeginsel. 33  De mededingingsautoriteit had aan haar besluit 
speltheoretische modellen die de unilaterale prijsverhogende effecten van de fusie 
aantoonden, ten grondslag gelegd zonder voldoende duidelijk de implicaties van die 
modellen voor het concrete geval aan te geven.34  
 
Verscherping van toezicht op marktwerking noopt de Energiekamer vast te stellen wat 
goede marktwerking is. Dat is echter alles behalve duidelijk. Daarover wordt door 
economen verschillend gedacht. Daarvoor te hanteren indicatoren zijn onder meer 
prijsbepaling, liquiditeit, efficiency en volledigheid. Deze bieden echter ruimte voor 
een uiteenlopende materiële invulling. De Energiekamer hanteert onder meer het 
criterium van een efficiënte prijsvorming.35 Marktuitkomsten zouden volgens deze 
maatstaf minder efficiënt zijn naarmate de prijs verder boven het niveau van 
marginale productiekosten ligt. Van een duidelijk objectief hanteerbaar materieel 
beoordelingskader is dus geen sprake. Voor de energiemarkt is sprake van een extra 
complicerende factor. Deze 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.36 
 
Bij toezicht ter bevordering van marktwerking heeft de Energiekamer daarnaast met 
het volgende verschijnsel te maken. Met marktintroductie is een terugtreden van de 
overheid beoogd en om tot een optimale verdeling van vermeende nutswaarde te 
komen door vraag en aanbod hun werking te laten doen.37 Introductie van markten 
gaat echter gepaard met meer regelgeving, dit om een goede marktwerking te 
bevorderen en imperfecties van de markt  te corrigeren, alsmede andere mogelijk 

                                                
33 CBB 28 november 2006, AB 2007, m.nt. G.J.M. Cartigny. 
34 Zie S.A.C.M. Lavrijssen – Heijmans (2006), p. 227 – 232. 
35 Zie NMa,Energiekamer, De Nederlandse energiemarkten in 2009, Streefbeeld – 
knelpunten – maatregelen, Den Haag 2009, p. 7 en 51.  
Zie het rapport, p. 28 voor het streefbeeld. De NMa streeft naar een groothandelsmarkt voor 
elektriciteit waar voldoende concurrentie bestaat tussen producenten en handelaren waardoor 
de elektriciteitsprijs op efficiënte wijze tot stand komt. Zo’n elektriciteitsmarkt heeft de 
volgende kenmerken: 

- marktpartijen hebben onder gelijke voorwaarden en op marktconforme wijze toegang 
tot transportcapaciteit; 

- marktpartijen kunnen elektriciteit van diverse aanbieders kopen en combineren om 
aan de in de tijd variërende vraag te voldoen; 

- marktpartijen hebben gelijke toegang tot voldoende informatie; 
- er is een liquide handelsplaats waar marktpartijen tegen lage transactiekosten kunnen 

in- en verkopen. 
36 Zie de onderzoeksnotitie t.b.v. de masterclass d.d.  21 januari 2009 ‘Financieel toezicht op 
energiebeurzen’, par.  11.1 en 11.2. 
37 Charles Wheelan, Naked economics,  New York en London: W.W. Norton & Company 
2002, bijv. hfd. 2 en p. 52 (kritische beschouwingen). 
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daarmee strijdige algemene belangen te behartigen. 38  In dat verband worden als 
imperfecties genoemd marktmacht, informatieasymmetrie, externaliteiten en 
gemeenschappelijke goederen. 39  Hoe actief dient de Energiekamer op te treden: 
terughoudend vanuit de gedachte dat de overheid zoveel mogelijk aan de markt moet 
overlaten; of actief sturend omdat de markt niet goed werkt, en los daarvan omdat om 
algemene belangen die op gespannen voet staan met marktwerking te behartigen? 
 
2.4 Klimaat- en milieudoelstellingen 
 
Wat betreft de verschuiving ten aanzien van de milieu- en klimaatdoelstellingen in de 
Derde Energierichtlijnen is relevant dat deze meer mogelijkheden en zelfs 
verplichtingen kennen om ter behartiging van deze algemene belangen een inbreuk te 
maken op de vier mededingingsrechtelijke vrijheden van vrij verkeer. Anders gezegd, 
de Derde Energierichtlijnen geven in toenemende mate ‘voorrang aan duurzame 
energie en energie-efficiëntie’. 40 De ‘vergroening’ van de Richtlijnen is deels het 
gevolg van de ´doorwerking´ van andere richtlijnen in de Derde Energierichtlijnen 
zoals die van de Richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen41 en die van de Richtlijn betreffende energie-efficiëntie bij het 
eindgebruik en energiediensten. 42  Deze ‘vergroening’ is beschreven in de 
onderzoeksnotitie ten behoeve van de masterclass d.d. 17 november 2010 ‘Hoe groen 
zijn de Derde Energierichtlijnen?’. Bezien moet worden wat de consequenties daarvan 
zijn voor de taakvervulling van en prioriteitsstelling door de Energiekamer. Wordt de 
Energiekamer tevens een Milieukamer? 
 
Dient de Energiekamer bijvoorbeeld in zijn besluitvorming inzake tariefstructuren, bij 
andere tariefbesluiten en de verlening van ontheffingen aan netbeheerders van 

                                                
38 T. Drupsteen, “Marktwerking en juridisering”, in: N.S.J. Koeman, A. ten Veen, J.R. van 
Angeren (eds.), Overheid en markt, Bundel aangeboden aan Mr R. Samkalden, Deventer: 
Kluwer 2004, p. 11 ev.; T. Prosser, ‘Theorising utility regulation’, Modern Law Review 1999, 
nr. 2, p. 196-217;  B.J.M. van der Meulen en A.T. Ottow, Toezicht op markten, VAR-
preadvies nr. 130, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003,  p. 22. 
38 A.P.W Duijkersloot,  Toezicht op gereguleerde markten, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2007, 
p. 13 
39 A.P.W Duijkersloot  (2007), p. 13. Vgl. NMa, Energiekamer, De Nederlandse 
energiemarkten in 2009, Streefbeeld – knelpunten – maatregelen, Den Haag 2009, par. 4.5: 
Ook wanneer de beoogde structuur van de markt is gerealiseerd, zal toezicht op de 
elektriciteitsmarkt nodig blijven. Door tal van factoren (zoals inelastische vraag) concentratie 
in het aanbod en onmogelijkheid om elektriciteit op te slaan) is de elektriciteitsmarkt inherent 
kwetsbaar voor het uitoefenen van marktmacht. Het is daarom zaak de elektriciteitsmarkt te 
blijven monitoren. Het gaat dan om zowel de binnenlandse productie, de benutting van 
binnenlandse en grensoverschrijdende transportinfrastructuur en de handel op de diverse 
handelsplaatsen. 
40 Zie de onderzoeksnotitie ‘Hoe groen zijn de Derde Energierichtlijnen´ t.b.v. de masterclass 
d.d. 17 november 2010. 
41 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. 
42 Richtlijn 2006/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende 
energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten en houdende intrekking van 
Richtlijn 93/76/EEG van de Raad (Voor de EER relevante tekst) 
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geldende tariefvoorwaarde meer prioriteit te geven aan realisatie van milieu- en 
klimaatdoelstellingen? In hoeverre kan hij daartoe een onderscheid maken tussen 
netbeheerders en delen van het net? Is dit verenigbaar met zijn primaire en 
oorspronkelijke ´opdracht´ om als ‘marktmeester’ een goede marktwerking te 
bevorderen en te bewaken en toegang tot die markt voor een ieder te verzekeren? De 
Energierichtlijnen bieden ruimte voor deze differentiatie bij tarifering. Voorwaarde is 
dat die differentiatie geschiedt op basis van objectieve en transparante criteria en dat 
deze gelijkelijk worden toegepast ten aanzien van het desbetreffende (onderdeel van 
het) net, de desbetreffende soort van netdiensten,  alsmede ten aanzien van de 
desbetreffende nader te bepalen categorie van aangeslotenen. De objectiviteit kan 
daarbij mede ontleend worden aan de behartiging van milieu- en 
klimaatdoelstellingen. Voor netbeheer dat tot substantiële energiebesparing leidt of 
waarbij aansluiting van (kleinschalige) productie capaciteit voor duurzame energie 
plaatsvindt, zou zo bezien een afwijkend tariefstructuur kunnen worden gehanteerd en 
een afwijkend tarief kunnen worden vastgesteld. Differentiatie in tarifering, maar 
anders geobjectiveerd, is overigens al bestaande praktijk en vindt bijvoorbeeld plaats 
op basis van het type (en de omvang van de) aansluiting. 
 
Extra kosten van netdiensten speciaal voor implementatie van kleinschalige opwek 
van duurzame energie in het distributiestelsel en bevordering van energie-efficiëntie 
zouden bijvoorbeeld ter behartiging van milieu- en klimaatdoelstellingen ook 
gesocialiseerd mogen worden, wanneer zij bezien worden vanuit de systematiek van 
de Derde Energierichtlijnen. 
 
Zou de Energiekamer gelet op deze verschuiving in Europese energiedoelstellingen 
bijvoorbeeld ook zijn monitorbevoegdheden mede ter behartiging van milieu- en 
klimaatdoelstellingen kunnen aanwenden? Een duidelijke wettelijke basis daarvoor 
lijkt te ontbreken. De Energiekamer hanteert zijn monitorbevoegdheden nu 
overeenkomstig zijn wettelijke opdracht primair om marktmacht, marktwerking en de 
positie van consumenten uit het perspectief van de wettelijk verankerde 
consumentenbescherming in kaart te brengen.  
 
2.5 Consumentenbescherming 
 
Consumentenbescherming is één van de centrale doelstellingen van Europese en 
nationale energiewetgeving. De Derde Elektriciteitsrichtlijn stelt dienaangaande dat 
`Bestaande rechten van consumenten moeten worden versterkt en gewaarborgd, en 
meer transparantie dienen te omvatten.’43 Kennelijk is de consumentenbescherming 
in de EU nog onvoldoende.44  
 
Ter bescherming van consumenten is in de Elektriciteitswet een groot aantal 
specifieke consumentenbeschermingbepalingen opgenomen, die overeenkomen met 
de in de Elektriciteitsrichtlijn verankerde consumentenrechten. 45  Artikel 95m e.v. 
Elektriciteitswet bepalen onder meer dat een kleinverbruiker recht heeft op 
                                                
43 Considerans overweging 51 bij Richtlijn 2009/72/EG en voor aardgas considerans 
overweging 48 bij Richtlijn 2009/73/EG.  Zie ook Citizens' Energy Forum, MEMO/09/429, 
Brussels, 30 September 2009. 
44 Vgl. De Commissie publiceerde in 2007 het rapport ‘Naar een Europees Handvest 
betreffende de rechten van de energieconsument’. 
45 Art. 3 lid 7 Richtlijn 2009/72/EG A jo Bijlage I.  
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transparante informatie ten aanzien van de tarieven en voorwaarden. Verder moet een 
energieleveringscontract met een consument aan een aantal voorwaarden voldoen. Het 
contract moet duidelijkheid geven ten aanzien van het bestaan daarvan, de 
voorwaarden voor opzegging, duur etc.  
 
De energieconsument maakt daarnaast op grond van artikel 3 Derde 
Elektriciteitsrichtlijn aanspraak op een universele dienstverlening. Deze houdt in een 
recht op levering van elektriciteit van een bepaalde kwaliteit en tegen een redelijke 
prijs. Universele dienstverlening is een communautair begrip en wordt omschreven als 
‘een gedefinieerd minimumpakket van diensten van een gegeven kwaliteit dat voor 
alle gebruikers, ongeacht hun geografische locatie beschikbaar is voor een in het licht 
van de specifieke nationale omstandigheden betaalbare prijs. 46  Deze ziet op 
voorzieningen die voor burgers maatschappelijk gezien van primair belang worden 
geacht, zoals elektriciteit, maar ook gas, telecommunicatie, water, gezondheidszorg en 
dergelijke en houdt dus in de beschikbaarheid voor een ieder, in het bijzonder voor 
consumenten, van nutsdiensten, onder redelijke voorwaarden, zoals min of meer 
gelijke en betaalbare prijzen. 47  Zonder deze universele diensten zou de moderne 
samenleving niet kunnen functioneren.48  
 
Elementen van de universele dienstverlening zijn onder meer leveringszekerheid en 
een redelijke elektriciteitsprijs. 49  Een ander belangrijk aspect van deze universele 
dienstverlening is het recht van een ieder op de aansluiting op het distributienet onder 
bepaalde eisen die elders in de Derde Elektriciteitsrichtlijn zijn gegeven, zoals de 
eisen inzake gelijkheid, objectiviteit en transparantie bij aansluiting op het net.  
 
In Nederlandse wetgeving wordt het recht op universele dienstverlening op 
verschillende plekken in de Elektriciteitswet gewaarborgd. Ten eerste is de 
netbeheerder verplicht een ieder op het net aan te sluiten op basis van non-
discriminatoire voorwaarden. 50  Het recht op universele dienstverlening wordt ook 
gewaarborgd in onder meer artikel 95a juncto 95b van de Elektriciteitswet. Op grond 
daarvan mag een leverancier die aan kleinverbruikers elektriciteit wil leveren, dit 
alleen doen wanneer hij beschikt over een leveringsvergunning. Elke houder van een 
vergunning heeft bovendien de plicht op betrouwbare wijze en tegen redelijke 
                                                
46 E. van Damme, J. Jansen, J. Potter, T. ten Raa en V. Verouden, Universele dienstverlening. 
Marktwerking ten bate van iedereen, Ministerie van Economische Zaken 1998; W. Devroe, 
´Universele dienstverlening´, als nieuwe manier van denken´, SEW 2000, p. 82-95. Vgl. 
considerans 37 Derde Elektriciteitsrichtlijn: “Energieregulators moeten ook een bevoegdheid 
krijgen om, ongeacht de toepassing van de concurrentieregels, een besluit te nemen over 
passende maatregelen om voordelen voor de afnemers te waarborgen door middel van 
bevordering van daadwerkelijke mededinging die noodzakelijk is voor de goede werking van 
de interne markt voor elektriciteit.” 
47 Notitie 'Publieke belangen en marktordening. Liberalisering en privatisering in 
netwerksectoren', Kamerstukken II 1999-2000, 27 018, nr. 1, p. 8-10. 
48 WRR, Sturen op Infrastructuren; een investeringsopdracht, Den Haag 2008, p. 8. 
49 Vgl. Art. 3 lid Derde Gasrichtlijn: met volledige inachtneming van de toepasselijke 
bepalingen van het Verdrag, met name artikel 86, mogen de lidstaten in het algemeen 
economisch belang aan bedrijven die in de gassector actief zijn openbare dienstverplichtingen 
opleggen, die betrekking kunnen hebben op de zekerheid, met inbegrip van voorzienings- en 
leveringszekerheid, regelmaat, kwaliteit en prijs van de leveringen, en milieubescherming, 
waaronder energie-efficiëntie, energie uit hernieuwbare bronnen en klimaatbescherming. (…) 
50 Art. 23 Elektriciteitwet. 
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tarieven en voorwaarden zorg te dragen voor de levering van elektriciteit aan 
kleinverbruikers. 51 Daarnaast heeft deze leverancier tevens de verplichting bij een 
overeenkomst waarin de consument geen uitdrukkelijke keuze heeft gemaakt ten 
aanzien van de duur van de leveringsperiode, een overeenkomst aan te bieden voor 
onbepaalde tijd. 52  Beide sets regels dienen de levering van energie voor 
kleinverbruikers te garanderen.53 De nationale energiewetgeving kent bovendien de 
voorziening voor het geval de leverancier van een consument failliet gaat, tot het 
aanwijzen van (tijdelijk) een noodleverancier die verplicht is de levering aan deze 
consument tegen de oorspronkelijk overeengekomen energieprijs voort te zetten totdat 
hij voor een nieuwe leverancier heeft gekozen. 54  Aansluit, distributie- en 
transporttarieven(structuren en  voorwaarden) worden op basis van de in de 
Elektriciteits- en Gaswet vastgelegde kader door de Energiekamer  vastgesteld, zij het 
in beginsel op basis van door netbeheerders aangedragen voorstellen.  Voor netbeheer 
geldt, mede om de leveringzekerheid tegen redelijke tarieven te waarborgen, zo is de 
ratio, wettelijk verankerd monopolie. Van vrije marktwerking ten aanzien van 
netbeheer zou geen sprake zijn. Ook in de Elektriciteitswet is het recht van 
consumenten op een redelijke leveringsprijs vastgelegd. Het behoort tot de taak van 
de Energiekamer om op naleving van deze bepalingen toezicht te houden.  
 
Het ligt in de reden dat de Energiekamer vanwege de verschuiving van de focus in de 
Derde Energierichtlijnen naar consumentenbescherming zijn beleid en praktijk inzake 
consumentenbescherming onder de loep neemt. De Energiekamer moet bezien in 
hoeverre deze doelstelling verdere prioriteitstelling behoeft.  
 
Dit kan bijvoorbeeld een redelijke energieprijs betreffen. Energiearmoede staat hoog 
op de Europese beleidsagenda55 en er zijn diverse ontwikkelingen die van (negatieve) 
invloed op de energieprijs kunnen zijn. En lidstaten worden bovendien in de Derde 
Energierichtlijnen verplicht om energiearmoede te definiëren. 56  Nederlandse 
wetgeving voldoet nog niet aan deze eis.  
De energieprijs zal naar verwachting in toenemende mate de gemoederen 
bezighouden. De afgelopen jaren zijn de energiekosten aanzienlijk gestegen, een 
stijging die zich naar verwachting ook in de toekomst zal voortzetten voor 
huishoudens, maar ook voor bedrijven. 57  In 2008 besteedde een gemiddeld 
huishouden in Nederland 6% van hun inkomen aan energie. In Duitsland is in 2009 

                                                
51 Art. 95b lid 1 Elektriciteitswet. Vgl.  art. 44 lid 3 Gaswet. 
52 Art. 95m zesde lid Elektriciteitswet. Gaswet hanteert dezelfde specifieke 
consumentenbeschermingbepalingen als de Elektriciteitswet. Artt. 52b en 52c Gaswet. 
53 Voor zover wij hebben kunnen nagaan heeft de Energiekamer een aantal keren boetes 
toegepast wegens schending van de betrouwbaarheidseis. Een keer is dat aanleiding geweest 
tot intrekking van de leveringsvergunning. Wij hebben geen voorbeelden gevonden van 
aanwijzingen of handhavingbesluiten wegens het hanteren van onredelijke prijzen. 
54 Besluit van 14 februari 2006, houdende regels inzake voorzieningen in verband met de 
leveringszekerheid. 
55 COM(2007)386 definitief, Naar een Europees Handvest betreffende de rechten van de 
energieconsument, p. 5 
56 Art. 3 lid 7 Derde Elektriciteitsrichtlijn en art. 3 lid 3 Derde Gasrichtlijn.  
57 CBS: Hogere energiekosten in de industrie, Energie 2006 PT, 9 september 2006. 
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het percentage energiekosten in het netto besteedbaar inkomen in sommige 
voormalige delen van het land zelfs inmiddels gestegen tot 9,54%.58   
 
Ook anderszins verschuift de focus van Europees en nationaal energiebeleid steeds 
meer richting consument. Het gaat daarbij echter niet zozeer om bescherming, maar 
veeleer om zijn gehoudenheden. Zijn gedrag wordt door betrokken overheden als 
essentiële schakel beschouwd om overheidsdoelstellingen inzake energie-efficiënte en 
duurzame energie te bereiken. 59  Zijn gedrag wordt in belangrijke mate bepalend 
geacht voor de noodzakelijke toename van verbruik van duurzame energie. Voorts 
wordt, om klimaat- en milieudoelstellingen te behalen, het nodig geacht de consument 
te stimuleren tot het zelf produceren van duurzame energie door middel van onder 
andere windmolens, zonnepanelen en micro-WKK, voor eigen gebruik. Een overschot 
aan energie zou hij dan aan kunnen ´leveren´. 60  De consument wordt daarmee 
prosument. Dit zou kunnen leiden tot vele kleinschalige decentrale 
energievoorzieningen, een ontwikkeling die andere en nieuwe eisen stelt aan het 
distributiestelsel. Duurzame energiebronnen zijn immers moeilijk lastig regelbaar en 
dat heeft voorts te maken met het ontbreken van goede, economisch rendabele 
mogelijkheden voor opslag van elektriciteit.61 Het is cruciaal voor handhaving van de 
fysieke balans op het net om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. Zodanige 
ontwikkeling vereist een zeer geavanceerd ´slim´ distributiestelsel (smart grids). Het 
gedrag van consumenten is voor het goed fungeren van dergelijke smart grids van 
groot belang.62 Ook de realisatie van doelstellingen in zake energie-efficiëntie is in 
hoge mate afhankelijk van het gedrag van consumenten.63  
 
Realisatie van milieu- en klimaatdoelstellingen zijn dus in belangrijke mate 
afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt, de keuzes die consumenten gaan 
maken en hun gedrag; of zij er inderdaad voor kiezen om in toenemende mate de 
hiervoor beschreven rol te gaan vervullen. De opgave waarvoor de energiewetgever 
en de energy regulator staan is hoe zij met hun besluiten en beleid het gewenste 
consumenten en prosumentengedrag kunnen faciliteren en bevorderen en voor zover 
hun bevoegdheden dat toestaan, hoe zij hun voorschriften inzake distributie van 
energie daarop kunnen afstemmen. Een van de meest prangende vragen in dit verband 
is welke factoren bepalen of passieve consumenten massaal energie gaan besparen en 
als ´prosument´ op elektriciteitsmarkten gaan operen.64 
                                                
58 CBS Webmagazine, woensdag 15 juli 2009: Woon- en energielasten drukken het zwaarst 
op de laagste inkomens. Der Tagesspiegel 18-08-2010, 
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/energiekosten-belasten-osten-staerker-als-
westen/1904502.html 
59 ERGEG, Position Paper on Smart Grids, 10 december 2009, p. 20. 
60 Energierapport 2008, Ministerie van Economische Zaken, p. 12. 
61 I.S. Martina, Regulation in splendid Isolation, A Framework to promote effective and 
efficiënt performance of the electricity industry in small isolated monopoly systems, 
proefschrift juni 2009, TU Delft, p. 14. 
62 Grootschalige invoer van elektrisch vervoer zou overigens nieuwe mogelijkheden kunnen 
bieden voor opslag. 
63 Een en ander is aan de orde gesteld in de onderzoeksnotitie ten voorbereiding van de 
masterclass d.d. 29 april 201 ‘Smart grids’. 
64 L. Steg en C. Vlek, Encouraging pro-environmental behaviour: An integrative review and 
research agenda, Journal of Environmental Psychology, 2008, p. 1 e.v.: een overzicht van 
studies naar bepalende factoren en te plegen interventies. Zie verder Notitie Smart Grids van 
29 april 2010, CvE, p. 5-6.   
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De consument wordt dus in de doelstellingen van Europees energiewetgeving en 
Europees energiebeleid en voor toezicht centraal gesteld. Van die consument valt 
geen eenduidig beeld te geven. Er bestaat geen (wettelijke) definitie van de 
energieconsument, ook al wordt hij veelvuldig in de considerans van de 
Energierichtlijnen en de wetsgeschiedenis van de Elektriciteitswet genoemd. Artikel 3 
Derde Elektriciteitsrichtlijn hanteert daarentegen verschillende begrippen: de 
huishoudelijk afnemer, kleine, middelgrote en grote consumenten en de kwetsbare 
consument. Ook in het Derde Energiepakket, waaruit de Derde Energierichtlijn is 
voortgekomen, wordt veelal over de huishoudelijk afnemer gesproken. Een 
huishoudelijk afnemer is ‘een afnemer die elektriciteit koopt voor eigen huishoudelijk 
gebruik en niet voor commerciële of professionele activiteiten’.65  
In nationale energiewetgeving wordt in het algemeen van de ´kleinverbruiker´ 
uitgegaan, die afnemer is met een met een aansluitwaarde tot en met 3*80 A. Dat kan 
ook een kleine onderneming zijn.66  
 
Voor de verschillende ´soorten consumenten´ lijkt een verschillend regime te gelden. 
Specifieke consumentenbeschermingregelgeving ten aanzien van bijvoorbeeld 
universele dienstverlening, redelijke tarieven en belangenbehartiging zijn in eerste 
instantie bedoeld voor de huishoudelijke verbruiker. En de kwetsbare afnemer geniet 
een bijzondere consumentenbescherming. 67  Bovendien kunnen op grond van de 
Derde Elektriciteitsrichtlijn in tegenstelling tot algemene consumentenwetgeving 
bepaalde rechten van consumenten ook voor kleine bedrijven en ondernemingen van 
toepassing worden verklaard, waarvoor de wetgever kan opteren. Dit betreft de 
universele dienstverlening.68  Het beeld van de prosument is nog beperkter. 
 
De overheid heeft derhalve afhankelijk van de aard en strekking van het 
desbetreffende beleid, het toepasselijk wettelijk voorschrift of (ander) besluit te 
maken met verschillende soorten consumenten die uiteenlopende soorten rollen 
vervullen en waarbij verschillende soorten van wettelijk beschermde of te beschermen 
belangen aan de orde zijn. 
 
Eén van de opgaven waarvoor de wetgever en de energy regulator staan is nader te 
bepalen wie de energieconsument is, welke rol hij vervult, wat mede zal afhangen van 
de aard en strekking van de betrokken wettelijke te effectueren materiële regeling of 
beleidsregel. Het laat zich aanzien dat afhankelijk van de toepasselijke materiële 
regelgeving, de rol die de consument vervult, al dan niet als prosument, het toezicht 
kan variëren. Een assertieve, goed geïnformeerde prosument die zich laat 
vertegenwoordigen door een ´Onafhankelijke dienstverlener´, behoeft wellicht 
praktisch gezien minder bescherming dan de eindverbruiker die woont in een niet 
gerenoveerd oud huis in een te renoveren buitenwijk en leeft van een minimaal 
inkomen. 
 
 

                                                
65 Art. 2 lid 10 Derde Elektriciteitsrichtlijn. 
66 Een kleinverbruiker is een afnemer met een met een aansluitwaarde tot en met 3*80 A. Vgl. 
Art. 95a Elektriciteitswet. Vgl. titel van hfd. 8 par. 1c is ‘Consumentenbescherming’.  In de 
artikelen wordt uitgegaan van de ‘kleinverbruiker’. 
67 Considerans overweging  45 en 50. 
68 Considerans overweging 42 en 45 bij Richtlijn 2009/72/EG. 
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2.6 Financieel toezicht 
 
De Derde Energierichtlijnen voorziet onder meer ook nieuwe toezichtbepalingen met 
betrekking tot energiehandel van energieleveranciers, namelijk de bevoegdheid tot het 
opvragen van informatie bij elektriciteits- en gasbedrijven die relevant is voor de 
uitvoering van haar taken. Deze moet worden gelezen met de plicht voor 
energieleveranciers tot het bijhouden van gegevens en het bewaren daarvan gedurende 
vijf jaar. Deze gegevens omvatten bijzonderheden betreffende de kenmerken van de 
betrokken transacties, zoals looptijd, leverings- en betalingsregels, hoeveelheden, 
uitvoeringsdata en -tijdstippen, transactieprijzen en middelen om de betrokken 
grootafnemer te identificeren, alsmede specifieke nadere gegevens over alle 
openstaande leveringscontracten en energiederivaten. De regulator kan besluiten om 
delen van deze informatie beschikbaar te stellen ten behoeve van marktspelers. De 
lidstaten zijn overigens pas verplicht deze administratie- en informatieverplichtingen 
voor energiederivaten te implementeren als de Europese Commissie dienaangaande 
richtsnoeren heeft vastgesteld ter uitvoering van deze nieuwe richtlijnbepalingen. 
Daartoe is de Commissie niet verplicht.69 Aanleiding daarvoor was gebrek aan een 
goede marktwerking en vermoeden van misbruik door grote energiebedrijven van hun 
markpositie. 70  Van een goed functionerende energiemarkt zou nog onvoldoende 
sprake zijn.71  
 
Het gaat hierbij om sectorspecifiek toezicht dat is bedoeld als aanvulling op het 
bestaande financiële toezicht op basis van de MiFID 72  en de daarmee verband 
houdende andere richtlijnen zoals onder meer de MAD73, welke zijn geïmplementeerd 
in de Wet financieel toezicht (Wft). De Europese Commissie beoogt met deze 
administratie- en informatieverplichtingen voor leveranciers het bestaande toezicht te 
versterken, door veilig te stellen dat energieleveranciers de te monitoren gegevens ter 
beschikking van de toezichthouders houden. Dergelijke verplichtingen ontbreken nu 
nog in de Elektriciteitswet en Gaswet. Wel kent de nationale energiewetgeving de 
bevoegdheid van de Energiekamer om informatie te ‘vorderen’.  
 

                                                
69 Zie par. 2.1. Art. 40 Derde Elektriciteitsrichtlijn en art. 44 Derde Gasrichtlijn. 
70 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 
2003/54/EC concerning common rules for the internal market in Electricity, COM(2007) 528 
final, Brussels, 19.9.2007, p.8; ERGEG and CESR advice to the European Commission in the 
context of the Third Energy Package – Market Abuse- Response to Question F.20, Ref. E08-
FIS-07-04, 1 October 2008, e.g. p. 15. 
71 ERGEG and CESR advice to the European Commission in the context of the Third Energy 
Package – Market Abuse- Response to Question F.20, Ref. E08-FIS-07-04, 1 October 2008, p. 
30-31; CESR and ERGEG advice to the European Commission in the context of the Third 
Energy Package Questions D.4 to D.6 – record-keeping Questions E.11, E.18 and E.19 – 
transparency Questions D.7 to D.10 – exchange of information, December 2008, Ref: 
CESR/08-998, p. 80-81. 
72 Markets in Financial Instrument Directive 2004/39/EC. 
73 Market Abuse Directive, 2003/6/EC. Een aanpassing van de richtlijn is in voorbereiding, 
zie onder meer COM(2009)563, def., zie noot 8, p. 10: overeenkomstig de conclusies van de 
G20 wordt in de EU reeds aan diverse maatregelen gewerkt ter verbetering van de 
marktintegriteit op de  derivatenmarkten. Bij de herziening van de marktmisbruikrichtlijn in 
2010 zullen de desbetreffende bepalingen worden uitgebreid zodat de derivatenmarkten op 
een allesomvattende wijze geregeld worden.  

http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Cross-Sectoral/2008/E08-FIS-07-04_%20MAD%20Advice.pdf
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Cross-Sectoral/2008/E08-FIS-07-04_%20MAD%20Advice.pdf
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Cross-Sectoral/2008/E08-FIS-07-04_%20MAD%20Advice.pdf
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Cross-Sectoral/2008/E08-FIS-07-04_%20MAD%20Advice.pdf
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Een correcte implementatie van deze nieuwe Europese toezichtbepalingen vergt 
aanpassing van de Elektriciteitswet en van de Gaswet. Vooralsnog hebben deze 
richtlijnbepalingen echter een beperkte betekenis. De lidstaten zijn immers pas 
verplicht deze administratie- en informatieverplichtingen voor energiederivaten te 
implementeren als de Europese Commissie dienaangaande richtsnoeren heeft 
vastgesteld ter uitvoering van deze nieuwe richtlijnbepalingen. Daartoe is de 
Commissie niet verplicht. 
  
Het is nog onduidelijk waartoe de nieuwe toezichtbevoegdheden uit de Derde 
Energierichtlijnen kunnen of moeten worden ingezet; enkel om goede marktwerking 
te bevorderen of ook om tijdig eventuele vergaande financiële risico´s op te sporen die 
aan de handel in energiederivaten door energiebedrijven zijn verbonden. Het gaat om 
reële risico´s. Grote energiebedrijven beschikken over omvangrijke 
derivatenpakketten. De vraag is of met deze handel samenhangende risico´s inherent 
zijn aan marktwerking en tot het normale maatschappelijke risico van betrokken 
ondernemingen moeten worden gerekend. Of zou de energy regulator zich deze 
moeten aantrekken? Dergelijke risico´s kunnen immers leiden tot (ongerechtvaardige) 
verhoging van de energieprijs voor consumenten. Deze kunnen bovendien, al is de 
kans klein, de leveringszekerheid in gevaar brengen. Voorts is nog onduidelijk op 
basis van welke materiële beoordelingscriteria de energy regulator de vergaarde 
informatie moet beoordelen. Met betrekking tot de beoordeling van financiële risico´s 
die voor energiebedrijven aan handel in energiederivaten zijn verbonden, zijn 
dergelijk criteria niet kenbaar. 
 
Hierna wordt het (bestaande) financiële toezicht op de energiesector nader beschreven 
en nagegaan in hoeverre dienaangaande veranderingen zijn te verwachten. De 
Energiekamer kan toezicht op aspecten van de energiehandel zoals energiecontracten 
en energiederivaten uitoefenen op grond van zijn algemene toezichtstaak ex artikel 5 
Elektriciteitswet en artikel 59 Gaswet. Het gaat hierbij, zo op het eerste gezicht, om 
ruime discretionaire toezichtbevoegdheden die in hoge mate naar ‘eigen inzicht’ van 
de toezichthouder kunnen worden uitgeoefend. Maar er zijn nauwelijks regels in de 
Elektriciteitswet vastgelegd die eisen stellen ten aanzien van deze contracten. Vooral 
vanwege het ontbreken van materieel te handhaven voorschriften bestaan belangrijke 
beperkingen voor het uitoefenen van ‘financieel’ toezicht op de energiesector. 
Dergelijk toezicht van de Energiekamer zou wellicht gebaseerd kunnen worden op de 
wettelijke eis dat een elektriciteitsleverancier die levert aan kleinverbruikers, over de 
daarvoor vereiste financiële en technische kwaliteiten dient te beschikken.74 Ingeval 
dat de leverancier onaanvaardbare financiële risico’s heeft genomen, zou de 
Energiekamer deze een bindende aanwijzing kunnen geven om bepaalde nader te 
formuleren maatregelen te nemen. Een verplichting voor energieleveranciers om 
relevante gegevens over hun handel te bewaren en een wettelijke basis voor 
openbaarmaking daarvan, waarin de Derde Energierichtlijnen voorzien, ontbreken 
echter vooralsnog in de nationale wetgeving. Dit financieel toezicht is beperkt en ziet 
bijvoorbeeld niet op de zakelijke markt en energiederivatenhandel waarbij bancaire of 
financiële instellingen partij zijn. 
 

                                                
74 Art. 3 Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers, Stcrt. 22 mei 2003, nr 
207. 
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Daarnaast noemen we het specifieke toezicht op  energiebeurzen. 75 Ongeveer 14% 
van de energiecontracten komt tot stand op deze beurzen. Deelname daaraan 
geschiedt in de regel op vrijwillige basis. In geval van aankoop van elektriciteit in 
buurlanden is de handel via de beurs echter verplicht op grond van NetCode 
(inbiedplicht).76  
 
Toezicht op de handel op de energiebeurzen wordt tot op heden door de Energiekamer 
niet uitgeoefend. Het ‘private toezicht’ wordt de beursexploitant voldoende geacht. 77 
Dit toezicht ziet op het handelen van deelnemers van de beurs en is als volgt 
vormgegeven. Een rechtspersoon die is aangewezen als energiebeurs, is verplicht een 
beursreglement op te stellen, welke goedkeuring behoeft van de minister,78 dat mede 
bepalend is voor de inhoud van de deelnemingsovereenkomsten.79 De beursexploitant 
is gehouden toe te zien op naleving door de deelnemers van de contractuele 
voorwaarden voor deelname en kan deze ingeval van overtreding van deze 
voorwaarden van de beurs uitsluiten. 
De Energiekamer zag voor zichzelf niet direct een toezichtstaak met betrekking tot 
toezicht op energiebeurzen weggelegd onder meer vanwege het feit dat APX geen 
afgeleide financiële producten zoals energiederivaten aanbood. Inmiddels is dit door 
het samengaan van APX met Endex achterhaald. Uitbreiding van de activiteiten van 
APX zijn aanleiding om te bezien of het toezicht van de Energiekamer op de 
energiebeurzen en handel in energiederivaten elders nog toereikend. Ook de enorme 
derivatenpakketten waarover grote energiebedrijven beschikken zou aanleiding voor 
zo’n onderzoek zijn. Een onderzoek naar risicovolle handelsposities van 
energiebedrijven vergt naar verwachting onderzoek over de grenzen heen, en vergt 
samenwerking met andere regulators of een Europees ‘toezicht’, na het van start gaan 
van ACER (zie paragraaf 2.7) in dat verband.  
 
Daarnaast is de Energiekamer belast met toezicht uit hoofde van zijn algemene in 
paragraaf 2.1. beschreven toezichthoudende taak. Deze houdt bijvoorbeeld in toezicht 
op de naleving van de hiervoor genoemde inbiedplicht.80  
 
Handel in energiederivaten valt daarnaast op grond van de Wft deels onder het 
toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).81 Vanwege de reikwijdte van 
                                                
75 De APX B.V. en ENDEX zijn als elektriciteitsbeurs aangewezen, welke zijn gefuseerd in 
december 2008 tot de APX-Group. 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. 
76 Zo geeft de Netcode specifieke regels die alle partijen verplichten om alle dagelijkse 
importcapaciteit via APX te verhandelen’ (zie: Netcode, voorwaarden als bedoeld in artikel 
31 lid 1 sub a van de Elektriciteitswet 1998, 4 september 2007, par. 5.6.12). 
77 Een toezichtmodel voor de Nederlandse stroom- en gasbeurzen, Advies van de NMa (Dte) 
aan de minister van Economische Zaken, Den Haag, september 2005, p. 16 en 17. 
78 Zie art. 66e, lid 2, E-wet en art. 66b, lid 2, Gaswet.  
79 De APX kent twee soorten regelingen mbt de elektriciteitsbeurs, te weten “Rules and 
Regulations Day Ahead Market” en “Regulations Commodity Delivery System”, en mbt de 
gasbeurs de “TTF Market Rules”.  
80 Zie art. 5.6.12 Netcode. 
81 Wet van 28 september 2006, houdende regels met betrekking tot de financiële markten en 
het toezicht daarop (Wet op het financieel toezicht), Stb. (2006) 475.  De Wft is in werking 
getreden op 1 januari 2007 en betreft een implementatie van de Europese Richtlijn 
2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten 
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en diverse uitzonderingen in de Wft blijkt de overlap met het toezicht van de 
Energiekamer uiteindelijk bescheiden. Deze beperkt zich tot energiederivatenhandel 
op gereglementeerde markten en MTF’s (energiebeurzen). In dit verband zijn vooral 
de uitzonderingen van belang die voor beleggingsdiensten en beleggingsactiviteiten 
zijn gemaakt, afgezien van de toepassing van deel 5 van de Wft, als deze geschieden 
door een beleggingsonderneming wier hoofdbedrijf bestaat uit het voor eigen 
rekening handelen in grondstoffen of van grondstoffen afgeleide instrumenten. 82 
Energiederivaten die worden verhandeld door energiebedrijven, worden geacht veelal 
onder deze uitzondering te vallen. 83  De gedachte is dat energieleveranciers die 
handelen in energiederivaten dit doen ter beheersing van risico’s  en niet zozeer om te 
speculeren. Maar waar de grens tussen deze twee oogmerken ligt blijft vaag.  
 
De Energiekamer krijgt naar verwachting op het terrein van financieel toezicht binnen 
afzienbare tijd met nieuwe belangwekkende ontwikkelingen te maken. Mogelijk 
breidt het toezicht op de energiehandel van de AMF op basis van de Wft zich uit, als 
nieuwe beoogde algemene Europese financiële wetgeving ertoe leidt dat handel in 
energiederivaten (deels) verplicht via gereglementeerde markten moet gaan 
plaatsvinden of als blijkt dat de genoemde uitzonderingen voor beleggingdiensten 
en –activiteiten voor wat betreft energiederivaten tot nu toe te ruim zijn opgevat. 
Van belang is dat de Europese Commissie naar aanleiding van de financiële crisis 
recentelijk eerste voorstellen heeft gedaan voor meer waarborgen ten aanzien van de 
handel in derivaten, die ook energiederivaten aangaan, onder meer om maatregelen te 
treffen ten einde de derivatenmarkten te doen overschakelen van overwegend 
bilaterale naar meer gecentraliseerde clearing, afwikkeling en handel. De Commissie 
oordeelt daarbij financieel toezicht op de energiesector als urgent. Maar volgens de 
Commissie dient bij nieuwe regelgeving voor de derivatenhandel wel rekening te 
worden gehouden met de specifieke kenmerken van deze sector. 84  De 
competentieverdeling tussen de Energiekamer en AFM zal ingeval van dergelijke 
ontwikkelingen naar verwachting nader bepaald en mogelijk onderling tussen hen 
afgesproken moeten worden. 
 
 
 

                                                                                                                                       
voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van 
de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende 
intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad (MiFID). 
82 Art. 1:18 Wft. 
83 Vgl. L. Bolhuis en S. Simonetti, Financieel recht in de energie- en CO2-praktijk, 
Nederlands Tijdschrift voor Energierecht nr. 1, 2009, p. 10 en 11. 
84  Mededeling van de Commissie, Garanderen van efficiënte, veilige en gezonde 
derivatenmarkten:  
toekomstige, beleidsmaatregelen, 20 oktober 2009, COM(2009)563 def., o.a. p. 2. Naar 
verwachting verschijnen in september voorstellen voor Europese wetgeving. Een 
consultatieronde daartoe is inmiddels afgerond. Zie 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/derivatives_en.htm en 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/derivatives/100614_derivatives.p
df 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/derivatives_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/derivatives/100614_derivatives.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/derivatives/100614_derivatives.pdf
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2.7 ACER85 
 
ACER gaat 3 maart 2011 van start. 86 De algemene taak van ACER is de Raad, 
Commissie en het Europese Parlement te adviseren. Daarnaast zien de taken van 
ACER op de samenwerking tussen transmissiesysteembeheerders met het oog op de 
totstandbrenging van een Europese interne markt en het in dat kader opstellen van niet 
bindende richtsnoeren op verzoek van de Commissie voor codes betreffende de 
grensoverschrijdende handel. ACER kan met betrekking tot technische kwesties die 
volgens de Derde Energierichtlijnen en de Verordening vereist zijn, bindende 
beslissingen nemen in individuele gevallen die de internationale handel betreffen. De 
bevoegdheid om bindende beslissingen te nemen is beperkt. Een verderstrekkende 
bevoegdheid om politieke, alsmede (algemeen) bindende besluiten te nemen zou zich 
niet verdragen met het Europese institutionele recht (Meroni doctrine).87  
 
Het is voorts de taak van ACER om de Commissie te adviseren over besluiten van 
nationale energy regulators; of deze in overeenstemming zijn met de richtsnoeren van 
de Commissie zoals bedoeld in de Derde Energierichtlijnen. 
 
Het werkterrein van ACER is uitgestrekt en valt goeddeels samen met die van de 
Derde Energierichtlijnen. De Commissie daarentegen heeft ingevolge het Derde 
Energiepakket, waarvan ook de Derde Energierichtlijnen deel uitmaken, over meer 
bevoegdheden de beschikking gekregen om bindende (algemene) besluiten te nemen 
die de handel over de grenzen en interstatelijke connectie van transmissienetten 
betreft. 88  Het toezicht van ACER heeft ook betrekking hebben op 
consumentenbescherming en in dat verband ook op elektriciteits- en gasprijzen. 
 
De bevoegdheden van ACER zijn discretionair van aard. De praktijk zal straks 
moeten gaan uitwijzen hoe actief ACER zich opstelt en welke invloed daarvan uitgaat 
op de ´beleidsagenda´ van de Energiekamer.89 Een en ander zal ook afhangen van de 
mate waarin de Commissie de adviezen van ACER zal opvolgen. ACER zal naar 
verwachting voor de Energiekamer vooral een toenemende betrokkenheid betekenen, 
in samenwerking met andere nationale energy regulators, bij de besluitvorming van de 
Commissie. Die samenwerking vindt plaats binnen de kaders van een 
geïnstitutionaliseerd forum dat ACER biedt. Vanwege het subsidiariteitsbeginsel ligt 
                                                
85 Vgl. Adrienne de Moor-van Vugt, De consument tussen het communautaire schip en de 
nationale wal, inleiding op het Congres van het Centrum voor Energievraagstukken UvA ´De 
consument en de andere kant van de elektriciteitsmarkt, d.d. 27 januari 2010. 
86 Art. 35 lid 2 Verordening 713/2009. 
87 Cade 9/56, Meroni&Co Industrie Metallurgiche ApA v High Authoiry of the European 
Coal and Steel Community, (1958) ECR 11. Zie artikel: L. Hancher, A. de Hauteclocque, 
Manufacturing the EU Energy Markets: the Current Dynamics of Regulatory Practice, 
European University Institute Working Paper, RSCAS 2010/01, Robert Schuman Centre for 
Advanced Studies, January 2010. 
88 Zie artikel: L. Hancher, A. de Hauteclocque, Manufacturing the EU Energy Markets: the 
Current Dynamics of Regulatory Practice, European University Institute Working Paper, 
RSCAS 2010/01, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, January 2010. 
89 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Report 
on progress in creating the internal gas and electricity market, COM(2010)84 final, Brussels, 
11.3.2010., p. 12: Op de regelgevingsfora van Madrid en Florence, die in 2009 plaatsvonden, 
is overeengekomen de werkzaamheden te starten met proefprojecten teneinde zo te leren hoe 
het proces effectief en efficiënt kan worden gemaakt. 
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het in de reden dat ACER alleen die zaken oppakt waarin nationaal toezicht niet 
toereikend is (gebleken). Dit beginsel biedt echter ruimte voor uiteenlopende uitleg, 
ook één ten faveure van een activistische aanpak van ACER onder verwijzing naar de 
bevoegdheden die aan ACER zijn toegekend; ´die bevoegdheden zijn toegekend 
kennelijk omdat nationaal toezicht niet toereikend is gebleken´.90 Het is in ieder geval 
de bedoeling dat het door ACER uitgeoefende toezicht tot harmonisatie van het 
toezicht van de lidstaten leidt. 
 
3. Legitimiteit 
 
3.1 Inleiding 
 
Op basis van de hoofdstukken 1 en 2 ontstaat het beeld van de Energiekamer als een 
veelomvattende overheid. Met veelomvattend wordt gedoeld op de grote omvang van 
het aantal materiële voorschriften waarop het toezicht betrekking heeft en het brede 
pallet van taken en bevoegdheden. Die zien op 1) het vergaren van informatie, 2) de 
uitoefening van onderzoeks- en controlebevoegdheden in dat verband, 3) het opleggen 
van sancties, 4) effectuering van materiële voorschriften door middel van het geven 
van aanwijzingen op basis van een zeer ruime discretionaire bevoegdheid en tenslotte 
5) monitoring en rapportage om diverse ontwikkelingen in de sector in kaart te 
brengen. Dit brengt ons tot de vraag hoe de overheidstaak van een toezichthouder valt 
te typeren. 
 
Bij toezicht gaat het om meer dan handhaving. De bevoegdheden van de energy 
regulator gaan immers verder dan de traditionele bevoegdheden tot bestuurlijke 
handhaving.91 Dit betreft bijvoorbeeld de monitoringstaak en voorlichtingstaak van de 
Energiekamer. 
Voorts is geen sprake van toezicht in de zin de Awb. De Raad van Bestuur van de 
NMa (namens deze de Energiekamer) is immers geen toezichthouder in de zin van 
artikel 5:11 Awb en is dientengevolge niet met een toezicht belast zoals geregeld in 
afdeling 5.2 Awb. Hij beschikt niet over de daarin opgenomen controle bevoegdheden. 
De Raad van Bestuur is immers geen ‘met toezicht belaste ambtenaar’. Dit verklaart 
mede waarom in de Elektriciteitswet en Gaswet aan de energy regulator specifieke 
informatie- en onderzoeksbevoegdheden worden toegekend.92 
 
De Energiekamer vertoont veeleer kenmerken van de onafhankelijke regulators uit de 
Angelsaksische traditie. De term ‘regulator’ raakt met het proces van Europese 
harmonisatie bij de implementatie en toepassing van de Europese richtlijnen steeds 
verder ingeburgerd bij verwijzing naar de concrete voorschriften en algemene regels 

                                                
90 D. Haverbeke, B. Naesens, W. Vandorpe, Strengthening European regulatory powers, 
European Energy Review, 25 January 2010. 
91 S.A.C.M. Lavrijssen-Heijmans (2006), p. 26-27.  
92 Daarnaast zijn op grond van de Elektriciteitswet ambtenaren aangewezen als 
toezichthouders. Deze zijn wel belast met toezicht in de zin van de Awb en beschikken over 
de Awb-controle bevoegdheden. M.G.A.M. Custers, Toezicht in de energiesector, Met het 
oog op daadwerkelijke mededinging en doeltreffende marktwerking, Onderneming & 
Financiering nr. 62,  2004, p. 51-52. Zie tevens het artikel van J.E. Janssen, Toezicht en 
sancties in de nieuwe energiewetgeving: geen sinecure, Onderneming & Financiering, nr. 62, 
2004, p. 60-63. 
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die de nationale autoriteiten opstellen ter bewaking of bevordering van het proces van 
marktwerking.93  
 
Maar ook met dit begrip zijn niet alle taken van de Energiekamer gedekt. Deze zijn 
immers meer omvattend dan enkel de bevordering van het proces van marktwerking. 
Deze taken betreffen ook consumentenbescherming, wat bepaald niet altijd hoeft 
samen te vallen met bevordering van een goede marktwerking. Tevens omvat het 
toezicht het waarborgen van leveringszekerheid en de bevordering van een duurzame 
interne markt. Op basis van die andere doelstellingen kunnen vergaande beperkingen 
aan de vrije marktwerking zijn gesteld, of kan deze in feite zoals ten aanzien van 
netbeheer het geval is, in vergaande mate zijn uitgesloten. 94  Wat betreft 
consumentenbescherming is een fundamentele beperking gesteld met betrekking tot 
de universele dienstverlening. Het gaat hierbij op wat Prosser noemt ´intrusion of 
social concerns in regulation´.95 
 
Van toezicht valt in vergelijking met andere overheidstaken geen duidelijk 
onderscheidende omschrijving te geven. Een en ander brengt ons tot de vraag wat de 
specifieke functie van toezicht is. 
 
3.2  Waarom toezicht? 
 
Vaak wordt deze ontleend aan het stellen van de materieel voorschriften. De ratio van 
toezicht zou dan zijn; een overheid die bindende regels jegens burgers vaststelt, is 
tevens gehouden om ervoor te zorgen dat die regels geëffectueerd worden. Toezicht 
dient daartoe. 96 Daarmee verschuift de legitimiteitsvraag naar de vraag waarom het 
gerechtvaardigd is steeds weer nieuwe materiële, burgers bindende regels te stellen. 
Dit geldt voor toezicht in het algemeen, dus voor dat van inspecteurs van 
volkshuisvesting, volksgezondheid, belastinginspecteurs en milieuambtenaren. 
 
Voor het toezicht van regulators, zoals de Energiekamer, wordt als specifieke 
rechtvaardigingsgrond aangevoerd de introductie van nieuwe markten; om te 
waarborgen dat deze zich ontwikkelen tot goed functionerende markten en het 
daarmee gepaard gaande liberaliseringproces te faciliteren. 97  Voorts zou dit ertoe 
dienen om ook (andere) algemene belangen te behartigen dan bevordering van 
marktwerking te corrigeren.98 Het gaat daarbij bijvoorbeeld in de energiesector om 
consumentenbescherming, in het bijzonder het waarborgen van de universele 
dienstverlening en leveringszekerheid, en milieu- en klimaatdoelstellingen. Ottow 

                                                
93 S.A.C.M. Lavrijssen-Heijmans (2006), p. 28. 
94 Mogelijk dat de ontheffingsbevoegdheid van de minister van EZ ex artikel 15 
Elektriciteitswet bij wijze van uitzondering wat betreft netbeheer ruimte biedt voor 
concurrentie. 
95 T. Prosser beschrijft dergelijke ontwikkeling in zijn artikel, ‘Theorising utility regulation’, 
Modern Law Review 1999, nr. 2, p. 196-217. 
96 A. Scheltema & M. Scheltema, Toezicht op de financiële markt en de energiemarkt. 
Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland, Preadviezen 
2009, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2009, p. 14.  
97 S.A.C.M. Lavrijssen-Heijmans (2006), p. 144. Algemene Rekenkamer, Toezicht op 
markten, Den Haag 2005, p. 5. 
98 A.T. Ottow (2009), De markt meester? De zoektocht naar nieuwe vormen van toezicht’, 
Oratie Utrecht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2009, p. 6. 
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spreekt in dit verband van solidariteit als rechtvaardiging voor dit aspect van 
toezicht.99  
 
3.3 Democratisch en rechtsstatelijk opgave 
 
De Energiekamer vertegenwoordigt dus een veelomvattende en verstrekkende 
overheidsmacht. De daden en besluiten van de energietoezichthouder kunnen 
vergaande (rechts)gevolgen voor marktpartijen en anderen hebben. Dat toezicht wordt 
daarbij uitgeoefend op basis van vaak ruim geformuleerde discretionaire 
bevoegdheden, zoals de aanwijzingsbevoegdheid, bovendien ter effectuering van 
materiële voorschriften en vaak uit (zeer) vage (wettelijke) criteria. 
 
Beide, ruime discretionaire bevoegdheden en toepassing van vage wettelijke materiële 
criteria, staan op gespannen voet met een (strikte interpretatie van) het 
legaliteitsbeginsel. Op grond van dit beginsel is voor een publiekrechtelijke 
bevoegdheid een uitdrukkelijke wettelijke grondslag vereist. Dit beginsel wordt voor 
het toezicht op de energiesector vergaand gerelativeerd.  
 
Voorts valt voor de uitoefening van de toezichtstaak door de Energiekamer in 
beperkte mate politieke verantwoording jegens de volksvertegenwoordiging af te 
leggen en is in zoverre sprake van beperkte democratische legitimatie. Dat heeft te 
maken met de onafhankelijke status van NMa als zbo. Deze onafhankelijkheid is in 
overeenstemming met de Derde Energierichtlijnen die deze voorschrijven. De 
onafhankelijkheidseis uit deze richtlijnen is in vergelijking met de Tweede 
Energierichtlijnen zelfs verscherpt. 100  Vereist is dat de nationale energy regulator 
juridisch gescheiden en functioneel onafhankelijk101 is van enige andere publieke of 
particuliere entiteit en dat al zijn personeel onafhankelijk is van marktbelangen en 
geen instructies krijgt van regeringen of andere publieke of particuliere entiteit.102  
Het gaat daarbij niet alleen om onafhankelijkheid ten opzichte van marktpartijen, 
maar ook om onafhankelijkheid ten opzichte van politieke besluitvorming.103 Het is 
                                                
99 A.T. Ottow (2009), p. 9. 
100 Art. 23 lid 1 Derde Elektriciteitsrichtlijn. Volgens de Tweede Elektriciteitsrichtlijn diende 
de nationale energyregulator geheel onafhankelijk te zijn van de belangen van de 
elektriciteitssector. Art. 39 Derde Gasrichtlijn. 
101 COM (2007) 528 def., p. 10: 101 Volgens de Commissie is de onafhankelijkheid van de 
regulerende instanties een centraal beginsel van goed bestuur en een fundamentele 
voorwaarde om vertrouwen in de markt op te wekken. Hoewel al onder de Tweede 
Energierichtlijnen de nationale regulerende instanties volledig onafhankelijkheid moesten zijn 
van de belangen van de gas- en elektriciteitsindustrie, werd echter niet gespecificeerd hoe die 
aantoonbaar kon worden gewaarborgd, noch waren er garanties ingebouwd voor 
onafhankelijkheid van politieke belangen. 
102 Art. 35 lid 4 Derde Elektriciteitsrichtlijn en art. 39, lid 4, Derde Gasrichtlijn. 
103 Volgens de Commissie is de onafhankelijkheid van de regulerende instanties een centraal 
beginsel van goed bestuur en een fundamentele voorwaarde om vertrouwen in de markt op te 
wekken. Hoewel al onder de Tweede Energierichtlijnen de nationale regulerende instanties 
volledig onafhankelijk moesten zijn van de belangen van de gas- en elektriciteitsindustrie, 
werd echter niet gespecificeerd hoe die aantoonbaar kon worden gewaarborgd, noch waren er 
garanties ingebouwd voor onafhankelijkheid van politieke belangen. Voorstel voor een 
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/54/EG 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit, COM(2007) 
528 definitief, Brussel, 19.9.2007, p. 10. 
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zelfs de vraag of de bevoegdheid van de minister krachtens artikel 5 lid 6 
Elektriciteitswet om bindende aanwijzingen te geven, ook al beperkt deze 
bevoegdheid zich tot het geven van algemene aanwijzingen, zich met deze 
aanscherping van de onafhankelijkheidseis verdraagt.104 
 
Volgens Ottow is relativering van het legaliteitsbeginsel voor regulation, tenminste 
voor zover het toezicht ter bevordering van marktwerking betreft,105 gerechtvaardigd 
opdat de toezichthouder snel en creatief op ontwikkelingen in de markt kan inspelen 
met oog op ook Europese ontwikkelingen, die veelal niet te voorzien zijn, in plaats 
daarvan daar steeds achteraan te moeten lopen. Die relativering zou dan niet zozeer de 
wettelijke basis van de toezichtbevoegdheid betreffen, maar vooral de ruime 
formulering van de materiële voorschriften waarop het toezicht betrekking heeft. De 
rechtvaardiging voor relativering van het legaliteitsbeginsel zoekt Ottow dus vooral in 
efficiëntie en effectiviteit van het toezicht. Maar daarmee is het democratisch en 
rechtsstatelijk ‘tekort’ niet gecompenseerd. 
Mogelijk wordt dat door het volgende gecompenseerd. Dit tekort aan relativering zou 
‘aanvaardbaar’ zijn omdat toezicht op marktwerking een deskundige (economische) 
en niet zozeer een (beleidsmatige) afweging van belangen (‘intrusion of social 
concerns in regulation’) betreft. 106 Maar ook die redenering overtuigt niet, aangezien 
van wat een goede marktwerking is van geen heldere omschrijving valt te geven. En 
al zou die deskundigenafweging het ‘tekort’ aanvaardbaar maken, dit betreft maar een 
deel van de toezichtstaak van de Energiekamer, die immers ook met behartiging van 
andere algemene belangen, zoals leveringszekerheid, is belast. 107  
 
Democratische en rechtsstatelijke legitimatie van het toezicht zou mogelijk gevonden 
kunnen worden in het van toepassing zijn van de beginselen van good governance108, 

                                                
104 En recentelijk heeft het CBB deze bevoegdheid strikt en beperkt afgebakend in zijn 
uitspraak van 29 juni 2010 (LJN: BM9470). In de kern weergeven hield die uitspraak in dat 
aangezien  de NMa een zbo is, de Minister niet langer  bevoegd is de directeur-generaal van 
de NMa  aanwijzingen te geven met betrekking tot beslissingen in individuele gevallen. De 
Minister had een Beleidsregel vastgesteld waarin o.a. concrete parameters waren opgenomen 
voor de vaststelling van methode van regulering van tarieven. De Minister neemt door het 
stellen van deze regels de bevoegdheid van de NMa over. Vanwege de concrete vaststelling 
van de parameters in de beleidsregel maakt de Minister inbreuk op de zelfstandige en 
onafhankelijke oordeelsvorming van de NMa, ingevolge artikel 82 tweede en vierde lid van 
de Gaswet. De inbreuk heeft de wetgever willen voorkomen, artikel 5d Mw. Het CBB 
oordeelt dat de Beleidsregel van de Minister in strijd is met artikel 5d Mw jo 82 tweede en 
vierde lid Gaswet. 
105 A.T. Ottow (2009), p. 25; A.T. Ottow,  Telecommunicatietoezicht. De invloed van het 
Europese en Nederlandse bestuursprocesrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers 2006, p. 20-21, 86 
e.v 
106 T. Prosser, ‘Theorising utility regulation’, Modern Law Review 1999, nr. 2, p. 198 
107 H.J. de Ru, Toezicht moet geen nieuwe staatsmacht worden, Commentaar op de 
preadviezen voor de VAR 2003 over: Toezicht op markten, Markt en Mededinging, nr. 5, 2003, 
p. 181 
108 S.A.C.M. Lavrijssen -Heijmans (2006), p. 34 e.v.: welke zijn aan te duiden als het beginsel 
van behoorlijk bestuur, het beginsel van publieke participatie, het beginsel van een transparant 
bestuur en het respecteren van de mensenrechten. Recentelijk zijn daar aan toegevoegd ‘the 
principle of accountable administration’ en ‘principle of effective administration’. A.T. Ottow 
(2006), p. 20 en 21 : welke zijn aan te duiden als het beginsel van behoorlijk bestuur, het 
beginsel van publieke participatie, het beginsel van een transparant bestuur en het respecteren 
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die deels vergelijkbare functies vervullen als die van de algemene beginselen van 
bestuur, onder meer de compenserende functie; de functie om in democratische en 
rechtsstatelijke legitimatie van bestuur te voorzien.109 In dit verband zou dan vooral 
het participatiebeginsel van belang zijn. Kort gezegd is op grond van dit beginsel 
betrokkenheid van belanghebbenden bij het toezicht vereist, waarbij belanghebbenden 
niet noodzakelijkerwijs dezelfde hoeven te zijn als belanghebbenden in de zin van 
artikel 1:2 Algemene wet bestuursrecht. Problematisch daarvan is echter dat dit 
beginsel niet als zodanig in jurisprudentie is erkend en uitwerking behoeft. Dit 
beginsel kan bovendien zeer uiteenlopend worden ingevuld. 
 
Participatie kan betekenen het horen van betrokkenen, wat een eenzijdig hiërarchisch 
karakter heeft ingeval het dient om de juiste feiten vast te stellen. Voorts kan 
participeren inhouden dat betrokkenen uit de markt in de gelegenheid worden gesteld 
om te verwoorden wat volgens hen en voor hen in het bijzonder van belang is en hoe 
zaken hun inziens dienen te worden beoordeeld. Maar het gelegenheid bieden tot 
participatie kan ook dienen om een vertrouwensrelatie met betrokkenen op te bouwen 
en zelfs om gezamenlijk in overleg beleidsprioriteiten te benoemen en een 
beoordelingskader vorm te geven (‘horizontaal toezicht’).110  Hoe ver gaat en mag 
deze participatie in toezicht gaan en wie dienen op welk moment in het 
besluitvormingsprocessen van de Energiekamer te worden betrokken? 
 
Verder zou hier het evenredigheidsbeginsel, zoals daaraan invulling is gegeven door 
het Europese Hof van Justitie, een legitimerende functie kunnen vervullen. 111 Op 
grond van het evenredigheidsbeginsel dient ten eerste een aan een algemeen belang te 
ontlenen rechtvaardiginggrond te bestaan voor uitoefening van de publiekrechtelijke 
bevoegdheid; de beperkende overheidsmaatregel dient voorts zonder discriminatie te 
worden toegepast; en deze dient voorts geschikt te zijn ter verwezenlijking van het 
gestelde doel; en niet verder gaat dan ter bereiking van dat doel noodzakelijk is. 
Toezicht zou aan deze eisen van evenredigheid dienen te voldoen. De toets daaraan 
zou dan betrekking hebben zowel op uitbreiding van toezichtstaken. Het 
evenredigheidsbeginsel normeert dan het handelen van de wetgever. De toets daaraan 
betreft voorts de uitoefening van het toezicht in een concreet geval en betreft dan het 
handelen van de toezichthouder. Het evenredigheidsbeginsel houdt verband met de 
beginselen van good governance. Toepassing daarvan zou leiden tot een striktere 
naleving van het evenredigheidbeginsel. 112  Naar nationaal recht toetst de 
bestuursrechter in het algemeen slechts marginaal aan het evenredigheidsbeginsel. 
Van een afzonderlijke toetsing aan het noodzakelijkheids- en het 
geschiktheidcriterium zijn in de jurisprudentie weinig voorbeelden te vinden. 

                                                                                                                                       
van de mensenrechten. Recentelijk zijn daar aan toegevoegd ‘the principle of accountable 
administration’ en ‘principle of effective administration’. 
109 S.A.C.M. Lavrijssen-Heijmans (2006), p. 34 e.v. en p. 52; P. Nicolaï, Beginselen van 
behoorlijke bestuur (diss. UvA), Deventer: Kluwer, p. 211 e.v.; 
110 Vgl. bijv. S.A.C.M. Lavrijssen-Heijmans (2006), p. 57 (horen) en; A.T. Ottow (2009): zij 
spreekt in dit verband van horizontaal toezicht. Dit ziet op samenwerking met de onder 
toezicht gestelde basisgedachte dat vertrouwen het uitgangspunt vormt in de relatie tussen de 
toezichthouder en de onder toezichtgestelde. Er zou sprake zijn van een tendens naar 
horizontaal toezicht, bijv. in de vorm van direct settlements, compliance programma’s. 
111 A.J.C. de Moor-van Vugt ‘Maten en gewichten, Het evenredigheidsbeginsel in Europees 
perspectief’ (diss.): Tilburg Schoordijk Instituut /Centrum voor wetgevingsvraagstukken 1994. 
112 S.A.C.M. Lavrijssen-Heijmans (2006), p. 40. 
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(Empirisch) economisch onderzoek naar de effectiviteit van toezicht beoordeeld op 
basis van bevordering van een goede marktwerking is schaars. Een lastig vraagstuk 
daarbij is de causaliteit. Het is bijna een onmogelijk opgave om het oorzakelijk 
verband tussen een goed werkende markt en ingrijpen van de toezichthouder aan te 
tonen.113 
 
4. Slotbeschouwingen 
 
Toename van Europese en nationale energiewetgeving leidt tot een steeds 
omvangrijkere taak van de Energiekamer. Dit proces voltrekt zich deels door 
toenemende Europese regelgeving, daarnaast min of meer autonoom op nationaal 
niveau. 
 
De energy regulator fungeert in feite als een orgaan met zowel uitvoerende, 
regelgevende en als ‘rechterlijke’ taken. Deze overheid beschikt daarmee over 
vergelijkbare bevoegdheden als waarover andere overheden beschikken, overheden 
die in tegenstelling tot de energietoezichthouder wel direct of indirect politieke 
verantwoordelijkheid verschuldigd zijn. De Energiekamer is wat Prosser noemt een 
‘government in miniature’.114 Maar als onderdeel van een zbo wel met een aparte 
status in het staatsbestel. Een en ander was aanleiding om in deze notitie van de 
legitimiteit van het toezicht aan orde te stellen. 
 
Wetgever en de Energiekamer staan continue voor de opgave om de legitimiteit van 
toezicht te beoordelen. De legitimiteit van het toezicht is in deze notitie vanuit twee 
invalshoeken aan de aan de orde gesteld: de instrumentele en vanuit het democratie en 
rechtstatelijk perspectief. Aanleiding daarvoor waren de Derde Energierichtlijnen die 
tot verdere uitbreiding van toezicht zullen leiden. Er valt geen eenvoudig antwoord op 
de legitimiteitvraag te geven. Tegelijk is deze essentieel voor de beoordeling of 
toezicht toekomstproof is. Dit plaatst de Energiekamer voor een niet geringe opgave. 
 
Een en ander geeft ook aanleiding tot de vraag of wetgever, beleidsmakers èn burgers 
niet te hoog gespannen verwachtingen hebben van toezicht. De zorg daartoe wordt 
versterkt door de huidige financiële crisis. Deze wordt mede in verband gebracht met 
gebrekkig toezicht op bancaire en financiële instellingen; met andere woorden als 
(Europees) financieel toezicht beter zou zijn vormgegeven door meer 
toezichtbevoegdheden, betere regelgeving en meer toereikende beoordelingscriteria, 
zou deze crisis mogelijk beter te voorzien, beter beheersbaar of mogelijk zelf te 
voorkomen zijn geweest.  
 
Is dit niet een illusie en wordt met deze benadering wel de goede weg bewandeld om 
eventuele toekomstige ernstige crises in markten te voorkomen? Ligt de 
verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid (aansprakelijkheid in ruime zin) niet 
veeleer primair of (deels) bij anderen en wie zijn deze dan? Deze vraag is ingegeven 
door het feit dat de afgelopen jaren een zeer veelomvattend Europees en nationaal 
stelsel van financiële regelgeving tot stand is gekomen, wat ook tot substantiële 
uitbreiding van het financieel toezicht heeft geleid. Het heeft niet mogen baten. 
                                                
113 Vgl. A.P.  Klap, 'Say yes!' Commentaar bij de Evaluatie Invoering bestuurlijke boete Wet 
arbeid vreemdelingen NJB 2010, p. 1474. 
114 T. Prosser beschrijft dergelijke ontwikkeling in zijn artikel , ‘Theorising utility regulation’, 
Modern Law Review 1999, nr. 2, p. 196-217. 
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Of is het niet zozeer van belang meer en meer gedetailleerde materiële regels, maar 
vooral ´juiste´ materiële maatstaven te stellen? En tot wiens  taak en 
verantwoordelijkheid behoort dit, die van de wetgever, de toezichthouder en/of 
marktpartijen? Of betreft het, bezien vanuit het perspectief van ‘horizontaal toezicht’ 
een ´gezamenlijke´ taak?  
 
De kredietcrisis en de daaruit te trekken ´lessen´ zijn van groot belang voor de 
energiesector, vanwege gelijkenis en de verwevenheid van de energiesector met de 
financiële sector. Het valt niet uit te sluiten dat ook ernstige ´financiële´ calamiteiten 
zich in de energiesector kunnen voordoen. Deze kunnen niet alleen bezien vanuit de 
wettelijke verankerde aanspraak van consumenten op een redelijke energieprijs, maar 
mogelijk zelfs ook voor de wettelijk voorgeschreven leveringszekerheid ongewenste 
consequenties hebben.115 In hoeverre kan van een toezichthouder verwacht worden 
dat dergelijke risico´s actief op gespoord worden en deze preventief zoveel mogelijk 
worden beperkt? En als de Energiekamer bijvoorbeeld keuzes moet maken wat betreft 
inzet van mankracht en deskundigheid tussen het tegengaan van onoirbare 
verkooppraktijken van energieleveranciers jegens consumenten en opsporen van deze 
financiële risico´s, op grond waarvan stelt deze dan zijn prioriteiten? 
 
Naar verwachting krijgen wetgever en Energiekamer mede in verband met de 
implementatie van de Derde Energierichtlijn met deze en andere in deze 
onderzoeknotitie gestelde vragen en nog talrijke vergelijkbare vragen inzake de 
legitimiteit van toezicht te maken. 
 

                                                
115 S. Pront-van Bommel, Financieel toezicht op de elektriciteitssector, Tijdschrift voor 
Financieel recht, maart 2010, p. 52-62. 
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Bijlage 1 bij de notitie ´Toezicht energiesector toekomst´proof´?´ van het 
Centrum voor Energievraagstukken augustus 2010 
 
Schematisch overzicht taken/bevoegdheden – Elektriciteitswet 1998 
 
In het schema staan niet alleen taken en bevoegdheden van de raad van bestuur van de 
NMa (namens deze de Energiekamer), maar ook enkele andere artikelen 
 
Groen: taak 
Geel: bevoegdheid 
 
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 
 
Art. Lid Taak / bevoegdheid 
2 
 

 Minister: vaststellen energierapport mbt elektriciteitsvoorziening iedere 
4 jaar 

4a 1 Minister: verzamelt, analyseert, bewerkt systematisch inlichtingen en 
gegeven mbt leverings- en voorzieningszekerheid 

 2 Jaarlijks verslag publiceren  
 
Hoofdstuk 2. Uitvoering en toezicht 
 
Art. Lid Taak / bevoegdheid 
5 1 RvB belast met taken ter uitvoering E-wet 
 2 RvB houdt rekening uitoefening taken/bevoegdheden met het belang 

van de bevordering van een elektriciteitsmarkt en een gasmarkt die niet-
discriminatoir en transparant zijn en die gekenmerkt worden door 
daadwerkelijke mededinging en doeltreffende marktwerking.  
(doet verslag daarvan, zie art. 9, lid 1) 

 4 RvB belast met toezicht op naleving (ambtenaren) 
 6 RvB kan bindende aanwijzingen geven ivm naleving wet 
5b 1 RvB stelt een handhavingsplan op, waarin wordt beschreven de 

procedure en wijze waarop de RvB zijn in de Ewet toegekende 
handhavingsbevoegdheden toepast. 
(zie DTe, Handhavingsplan DTe, Den Haag, juli 2004.  
http://www.energiekamer.nl/images/12_19937_tcm7-4568.pdf ) 
 

7 1 RvB kan benodigde gegevens en inlichtingen opvragen van een 
producent, leverancier, handelaar, netbeheerder, elektriciteits/gasbeurs, 
afnemer. 

 
Hoofdstuk 3. Transport van elektriciteit 
 
Art. Lid Taak / bevoegdheid 
10a 3 RvB stelt tarieven vast voor vijf jaar mbt het netbeheer 
13 7 RvB stelt tarieven vast voor vijf jaar mbt het netbeheer 

16 9 RvB advies over ontwerp AMvB mbt de te treffen voorzieningen in 
geval van faillissement van leverancier van elektriciteit aan afnemers 

 12 TenneT zendt overzicht mbt leveringszekerheid aan RvB  

http://www.energiekamer.nl/images/12_19937_tcm7-4568.pdf
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RvB zendt dit overzicht en advies naar Minister 
17 4 TenneT zendt overzicht financiële middelen voor uitvoering taken aan 

RvB 
18 4 TenneT zendt jaarrekening aan RvB 
19a 2 TenneT zendt rapportage registratie aan RvB 
 4 RvB kan onderzoek doen naar de deugdelijkheid van de registratie, in 

het bijzonder doch niet uitsluitend door in het net van de desbetreffende 
netbeheerder metingen te verrichten of te doen verrichten. De 
netbeheerder gedoogt dat de metingen in zijn net worden verricht. 

19b 1 TenneT zendt jaarlijks overzicht overeenkomsten, werkzame personen, 
gerealiseerde investeringen, financiële middelen, etc. aan RvB 

21 2 TenneT zendt tweejaarlijks document met over kwaliteitsniveau aan 
RvB. 

 8 RvB verleent goedkeuring van dit document voor zover het betreft de 
prestaties die TenneT nastreeft ten aanzien van de leveringskwaliteit en 
de operationele netwerkveiligheid indien naar het oordeel van de RvB 
blijkt dat hij in voldoende mate en op doelmatige wijze kan voorzien in 
de door hem gestelde doelen.  

22 1 Als RvB oordeelt dat uit de overzichten/documenten blijkt dat een 
netbeheerder in onvoldoende mate/ ondoelmatige wijze kan of zal 
kunnen voorzien in het door hem te bereiken niveau van kwaliteit van 
transportdienst, of in de totale behoefte aan capaciteit voor het transport 
van elektriciteit over de door hem beheerde netten, meldt hij zulks na 
overleg met TenneT en de netbeheerder aan de Minister  

 2 Minister kan desbetreffende netbeheerder opdracht geven voorzieningen 
te treffen 

 3 Minister is bevoegd tot oplegging van last onder bestuursdwang  
26 1 RvB kan op aanvraag besluiten dat capaciteit op 

landsgrensoverschrijdend net voor het transport van elektriciteit tot een 
door hem te bepalen omvang en voor een door hem te bepalen tijdsduur 
bij voorrang wordt bestemd voor door hem aan te geven verzoekers om 
capaciteit voor het transport van elektriciteit, indien die capaciteit 
uitsluitend is bestemd om op een transparante en niet-discriminatoire 
wijze, die bijdraagt aan een goede werking op de elektriciteitsmarkt, te 
worden toegewezen. 

 2 RvB kan bij het nemen van dit besluit voorwaarden goedkeuren en 
tarieven vaststellen die afwijken van par 5 en 6 van hfst 3. 

26b 2 RvB adviseert minister over ontwerp voor regels mbt tariefstructuren en 
voorwaarden als bedoeld in art. 27 en 31.  

27 1 Gezamenlijke netbeheerders zenden RvB een voorstel mbt de door hen 
jegens afnemers te hanteren tariefstructuren.  

31 1 Gezamenlijke netbeheerders zenden RvB een voorstel mbt de door hen 
jegens afnemers te hanteren voorwaarden o.a. mbt gedrag… 

31a 4 RvB kan voorstel aan Minister doen om hoeveelheid transportcapaciteit 
van 400 MW te wijzigen, indien de ontwikkeling van de 
elektriciteitsmarkt daartoe aanleiding geeft.  

32 2 RvB zendt, indien naar zijn oordeel wijziging van de tariefstructuren of 
de voorwaarden, bedoeld in art. 27 en 31, noodzakelijk is, aan de 
gezamenlijke netbeheerders en de representatieve organisaties van 
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partijen op de elektriciteitsmarkt een ontwerp van een besluit tot 
wijziging van de tariefstructuren of de voorwaarden.  

36 1 RvB stelt tariefstructuren en voorwaarden vast met inachtneming v oa: 
- voorstel netbeheerders, zie art. 27, 31, 32 
- belang van het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en 

milieuhygiënisch verantwoord functioneren van de 
elektriciteitsvoorziening 

- belang van de bevordering vd ontwikkeling van het 
handelsverkeer op de elektriciteitsmarkt 

- belang van de bevordering van het doelmatig handelen van 
afnemers 

- belang van goede kwaliteit vd dienstverlening van netbeheerders 
- belang van een objectieve, transparante en niet discriminatoire 

handhaving van de energiebalans op een wijze die de kosten 
weerspiegelt 

- regels als bedoeld in art. 26b  
 2 RvB moet voorafgaand stellen van voorwaarden zich vergewissen dat de 

voorwaarden de interoperabiliteit vd netten garanderen en objectief, 
evenredig en niet-discriminatoir zijn.  

 3 RvB draagt gezamenlijke netbeheerders op het voorstel als bedoeld in 
art. 27, 31, 32 te wijzigen, indien deze niet voldoet aan belangen uit lid 1 
art. 36. Art. 4:15 Awb is van toepassing (termijnen). 

 4 RvB stelt tariefstructuren of de voorwaarden vast onder het aanbrengen 
van zodanige wijzingen dat deze in overeenstemming zijn met belangen 
van lid 1, indien de gezamenlijke netbeheerders niet binnen vier weken 
het voorstel wijzingen overeenkomstig de opdracht van de RvB.  

37 1 RvB stelt tariefstructuren of voorwaarden vast met inachtneming van de 
voorstellen van de netbeheerders en van art. 36, lid 1 en 2.   

 2 Zienswijze indienen netbeheerders…… 
37a 1 RvB kan op aanvraag bij beschikking ontheffing verlenen van de 

tariefstructuren en voorwaarden. (daarbij in acht nemend art. 36 lid 1) 
 2 RvB stelt beleidsregels op mbt procedure voor aanvraag van een 

ontheffing 
 3 RvB kan voorschriften en beperkingen verbinden aan de ontheffingen. 

RvB kan de voorschriften en de opgelegde beperkingen wijzigen 
 4  RvB trekt de ontheffing in op daartoe strekkend schriftelijk verzoek van 

de houder van de ontheffing. 
 5 RvB kan ontheffing intrekken indien: 

- houder ontheffing komt voorschriften/beperkingen niet na 
- houder ontheffing heeft onjuiste gegevens verstrekt 
- RvB oordeelt dat intrekking ontheffing noodzakelijk is, gelet op 

art. 36, lid 1.  
40a  RvB stelt de tarieven voor de meting van elektriciteit bij afnemers (zie 

art. 30a) vast, na overleg met de gezamenlijke netbeheerder en met 
representatieve organisatie van partijen op de elektriciteitsmarkt. 

41 1 RvB stelt vast, voor netbeheerders, de methode tot vaststelling van de 
van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, van 
de kwaliteitsterm en van het rekenvolume van elke tariefdrager 
waarvoor een tarief wordt vastgesteld.  

41c 1 RvB stelt de tarieven, die kunnen verschillen voor de verschillende 
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netbeheerders en voor onderscheiden tariefdragers, jaarlijks vast.  
 2 RvB kan de tarieven corrigeren indien…. 
41d 2 RvB stelt voor TenneT jaarlijks het verschil vast tussen de totale 

inkomsten uit de tarieven en de gerealiseerde totale inkomsten uit de 
tarieven. 

51 2 RvB beslist op een klacht van een partij die een geschil heeft met een 
netbeheerder over de wijze waarop deze zijn taken en bevoegdheden op 
grond van de E-wet uitoefent/voldoet. 

 3 Beslissing van de RvB is bindend 
52  RvB is onbevoegd te beslissen in het geval van een 

landsgrensoverschrijdend geschil, als de netbeheerder waartegen de 
klacht is gericht onder de rechtsmacht van een andere lidstaat van de EU 
valt. 

 
Hoofdstuk 5A. Last onder dwangsom en bestuurlijke boete 
 
Art. Lid Taak/bevoegdheid 
77h 1 RvB kan ingeval van overtreding van het bepaalde bij of krachtens de 

Ewet, met uitzondering van art. 13, 22 lid 2, en hfst 8 par 1a, of 
overtreding verordening, de overtreder een last onder dwangsom 
opleggen.  

 2 RvB geeft een bindende aanwijzing als bedoel in art. 5, lid 6, alvorens 
een last onder dwangsom op te leggen, indien daarvoor naar zijn oordeel 
aanleiding bestaat.  

 3 Aan een last onder dwangsom kunnen voorschriften worden verbonden 
inzake het verstrekken van gegevens aan de RvB 

 4 De bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom vervalt 
vijf jaar na begaan overtreding 

 5  RvB maakt een rapport op indien hij vaststelt dat een overtreding als 
bedoeld in het eerste lid is begaan. 

77i 1 Richtlijnen hoogte bestuurlijke boete op te leggen door RvB 
 
Hoofdstuk 6. Overige algemene bepalingen 
 
Art. Lid Taak/bevoegdheid 
80 3 NMa is belast met de uitvoering van de evaluatie van de 

doeltreffendheid en de effecten van de E-wet mbt: de voorzienings- en 
leveringszekerheid van elektriciteit; de marktordening en marktwerking; 
mede gelet op de Mededingingswet, het toezicht en de naleving.  

86c  RvB geeft advies aan minister mbt beslissing op verzoek om ontheffing 
als bedoeld in art. 7 van de Verordening 

 
Art. Lid Taak/bevoegdheid 
95d 1 Minister verleent vergunning voor levering van elektriciteit aan 

eindverbruikers 
 2 Bij AMvB nadere regels over procedure vergunningsaanvraag 
95 e  Minister kan voorschriften en beperkingen verbinden aan vergunning en 

kan deze wijzigen 
95f 1 Minister kan vergunning intrekken indien,…. 
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95i  Minister is bevoegd tot oplegging van last onder bestuursdwang ter 
handhaving van de bij of krachtens deze paragraag gestelde 
verplichtingen. 
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Bijlage 2 bij de notitie ´Toezicht energiesector toekomst´proof´?´ van het 
Centrum voor Energievraagstukken augustus 2010 
 
Nieuwe in de Derde Energierichtlijnen benoemde toezichtstaken zijn: 
 

a. Samenwerken met het nieuwe Agentschap.116 
b. Toezicht houden op de investeringsplannen van de 

transmissiesysteembeheerders.117 
c. Het vóórkomen van restrictieve contractuele praktijken118; het waarborgen van 

de maatregelen ter bescherming van de consument waaronder toegang tot 
verbruikgegevens.119  

d. Het houden van toezicht op uitvoering van de regels betreffende de taken en 
verantwoordelijkheden van ook ‘andere marktpartijen’ (de 
transmissiesysteembeheerders, distributiesysteembeheerders, leveranciers en 
afnemers en andere marktpartijen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
714/2009):120 toezicht op de uitvoering van beschermingsmaatregelen121;  

e. En het bijdragen tot de compatibiliteit van gegevensuitwisselingsprocessen 
voor de belangrijkste marktprocessen. 

                                                
116Art. 37, lid 1, sub c en d en art. 38 Derde Elektriciteitsrichtlijn; vgl. art. 41 lid 1 sub c en d 
en art. 42 Derde Gasrichtlijn (zelfde). 
117 Art. 37 lid 1 sub g Derde Elektriciteitsrichtlijn en art. 41 lid 1 sub g Derde Gasrichtlijn. 
118 Art. 37 lid 1 sub k Derde Elektriciteitsrichtlijn en art. 41 lid 1 sub k Derde Gasrichtlijn. 
119 Art. 37 lid 1 sub n en p Derde Elektriciteitsrichtlijn en art. 41 lid 1 sub o en q Derde 
Gasrichtlijn. 
120 Art. 37 lid 1 sub q Derde Elektriciteitsrichtlijn. 
121 Art. 42 Derde Elektriciteitsrichtlijn en art. 46 Derde Gasrichtlijn. 
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Bijlage 3 bij de notitie ´Toezicht energiesector toekomst´proof´?´ van het 
Centrum voor Energievraagstukken augustus 2010 
 
De Derde Elektriciteitsrichtlijn122 kent de volgende nieuwe bevoegdheden waarover 
nationale energyregulators dienen te beschikken: 
 

a. Het nemen van bindende besluiten 123  ten aanzien van elektriciteits- en 
gasbedrijven; het bindende karakter is nieuw.124 

b. Het kunnen uitvoeren van onderzoeken naar de werking van de 
elektriciteits- en gasmarkten en besluiten tot, en opleggen van, 
noodzakelijke en evenredige maatregelen om daadwerkelijke mededinging 
te bevorderen en de goede werking van de markt te waarborgen. Dit betreft 
deels een nieuwe bevoegdheid. Voorheen bepaalde artikel 23 lid 8 Tweede 
Elektriciteitsrichtlijn weliswaar dat de lidstaten moesten voorzien in 
geschikte en doelmatige mechanismen voor regelgeving, controle en 
transparantie ten einde eventueel misbruik van machtspositie en 
marktondermijnend gedrag te voorkomen. Echter, in de Derde 
Elektriciteitsrichtlijn is de bevoegdheid tot het treffen van maatregelen 
geëxpliciteerd.125  

c. Het opvragen van informatie bij elektriciteits- en gasbedrijven die relevant 
is voor de uitvoering van haar taken. Deze bevoegdheid moet worden 
gelezen in samenhang met artikel 40 Derde Elektriciteitsrichtlijn 
betreffende het bijhouden van gegevens door leveranciersbedrijven en het 
bewaren daarvan gedurende vijf jaar. Deze gegevens omvatten 
bijzonderheden betreffende de kenmerken van de betrokken transacties, 
zoals looptijd, leverings- en betalingsregels, hoeveelheden, uitvoeringsdata 
en -tijdstippen, transactieprijzen en middelen om de betrokken 
grootafnemer te identificeren, alsmede specifieke nadere gegevens over 
alle openstaande leveringscontracten en energiederivaten. De regulator kan 
besluiten om delen van deze informatie beschikbaar te stellen ten behoeve 
van marktspelers. Ook dit was nog niet geregeld onder de Tweede 
Elektriciteitsrichtlijn. De lidstaten zijn overigens pas verplicht deze 
administratie- en informatieverplichtingen voor energiederivaten te 
implementeren als de Europese Commissie dienaangaande richtsnoeren 
heeft vastgesteld ter uitvoering van deze nieuwe richtlijnbepalingen. 
Daartoe is de Commissie niet verplicht.  

d. Het opleggen van effectieve, evenredige en afschrikkende sancties aan 
elektriciteits- en gasbedrijven die hun verplichtingen uit hoofde van beide 
richtlijnen of enig toepasselijk bindend wettelijk besluit van de regulerende 
instantie of het ACER niet naleven, of het voorstellen van een bevoegde 
rechtbank om dergelijke sancties op te leggen. Dit laatste aspect betreft een 
belangrijke uitbreiding van het toezicht die gepaard gaat met de introductie 
van het nog nader te bespreken nieuwe Agentschap. 
 

e. Daarnaast heeft de nationale regulerende instantie volgens de Derde 
Elektriciteitsrichtlijn ook nog de bevoegdheid om de voorwaarden inzake 

                                                
122 Art. 37 lid 4 Derde Elektriciteitsrichtlijn en art. 41 lid 4 Derde Gasrichtlijn.  
123 Overweging 37, considerans Derde Elektriciteitsrichtlijn (vgl 33 Derde Gasrichtlijn. 
124 Art. 37 lid 4 sub a Derde Elektriciteitsrichtlijn en art. 41 lid 4 sub a Derde Gasrichtlijn. 
125 Meer uitgebreid. Vgl. Artikel 23, lid 2, Tweede Elektriciteitsrichtlijn. 
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de aansluiting op en toegang tot nationale netten en de verstrekking van 
balanceringsdiensten vast te stellen, of goed te keuren. Dit was in de oude 
richtlijn ook het geval. Wat nieuw is, is dat deze voorwaarden tevens 
betrekking kunnen hebben op toegang tot grensoverschrijdende 
infrastructuur, inclusief de procedures voor de toewijzing van capaciteit en 
congestiebeheer.126 

f. Ook dient aan de regulerende instanties de bevoegdheid toe te komen om 
zo nodig van de transmissiesysteembeheerders te verlangen dat zij de 
voorwaarden wijzigen, om ervoor te zorgen dat deze evenredig zijn en op 
niet-discriminerende wijze worden toegepast. Indien de transmissie- en 
distributietarieven daarmee vertraagd zijn, moet tevens aan de regulerende 
instantie de bevoegdheid worden toegekend om zelf vast te stellen en 
tevens een besluit te nemen over de passende compensatiemaatregelen.127 

 
 

                                                
126 Art. 37 lid 6 Derde Elektriciteitsrichtlijn. 
127 Art. 37, lid 10 Derde Elektriciteitsrichtlijn. 
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Bijlage 4 bij de notitie ´Toezicht energiesector toekomstproof?´ van het Centrum 
voor Energievraagstukken augustus 2010 
 
De Derde Energierichtlijnen noemen in tegenstelling tot de Tweede Energierichtlijnen 
de doelstellingen van toezicht expliciet en  verplichten lidstaten om nationale 
toezichthouders (regulerende instanties) op te dragen alle redelijke maatregelen te 
nemen om die doelstellingen te bereiken binnen het kader van hun taken en 
bevoegdheden. Deze doelstellingen zijn:128 
 

a. De bevordering, in nauwe samenwerking met het Agentschap, de regulerende 
instanties van andere lidstaten en de Commissie, van een door concurrentie 
gekenmerkte, zekere en vanuit milieuoogpunt duurzame interne markt voor 
elektriciteit en gas binnen de Gemeenschap en van een daadwerkelijke 
openstelling van de markt voor alle afnemers en leveranciers in de 
Gemeenschap, en waarborging dat elektriciteitsnetten en gasnetten op een 
doeltreffende en betrouwbare manier werken, rekening houdend met 
doelstellingen op lange termijn.  

b. De ontwikkeling van door concurrentie gekenmerkte en goed functionerende 
regionale markten binnen de Gemeenschap met het oog op het bereiken van de 
onder (a) genoemde doelstellingen. 

c. Het opheffen van alle beperkingen voor handel in elektriciteit en gas tussen de 
lidstaten, inclusief de ontwikkeling van afdoende grensoverschrijdende 
transmissiecapaciteit om aan de vraag te voldoen en de integratie van nationale 
markten te versterken, hetgeen de elektriciteits- en gasstromen in de 
Gemeenschap kan faciliteren.  

d. Het waarborgen dat afnemers baat hebben bij een efficiënte werking van hun 
nationale markt, het bevorderen van daadwerkelijke mededinging en het 
bijdragen aan het waarborgen van consumentenbescherming. 

e. Het bijdragen tot het bereiken van een hoog niveau van universele en openbare 
dienstverlening bij het leveren van elektriciteit, tot de bescherming van 
kwetsbare klanten en tot de compatibiliteit van de processen voor de 
uitwisseling van gegevens die nodig zijn voor het veranderen van leverancier.  

 
 
 
 
 
 
  
 

                                                
128 Art. 36 Derde Elektricteitsrichtlijn en art. 40 Derde Gasrichtlijn. 
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