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KRONIEK
Mr. dr. D.G. Tempelman* en prof. mr. dr. H.H.B. Vedder**

Energie – het toenemend hybride karakter van
de consumentenbescherming in het energierecht

De energieconsument heeft zich in het laatste decennium steeds actiever opgesteld. Daar waar de liberali-
sering van de energiemarkten de passieve consument voorzag van een vrije leverancierskeuze, heeft de
actieve consument een grotere rol verworven in het energiesysteem. De transformatie van de zwakke
passieve consument in een ondernemende producent, al dan niet vertegenwoordigd in een lokale energie-
coöperatie, heeft invloed gehad op het energierecht. Deze kroniek biedt een inkijk in de energiewereld waar
de veranderende rol van de consument centraal staat. Wij constateren dat het energierecht in toenemende
mate een hybride karakter krijgt in zijn verhouding tot de consument. Deze hybridisering roept vragen
op.

1. Inleiding

Aan ons de eer om een overzicht te geven van het recht
ten aanzien van de consument in het energierecht over
een periode van de afgelopen tien jaar.1 Dit bleek een
uitdagende taak, niet alleen vanwege de hoeveelheid in
die periode vastgestelde consumentenbeschermingsrecht,
maar ook vanwege de inhoud van dit recht. De hoeveel-
heid ontwikkelingen had met gemak tot een goed gevuld
jubileumnummer kunnen leiden, maar de inhoudelijke
ontwikkeling van het consumentenrecht in het energie-
recht nopen bovendien tot een aanvullende analyse. Wij
beperken ons daarom tot de hoofdlijnen met een focus
op de energiemarkt. Daarin gaan wij eerst in op de ont-
wikkelingen in het Europees energierecht. De Europese
Unie is in toenemende mate het niveau waarop de agenda
wordt bepaald en grote ontwikkelingen worden ingezet
in het Multi-level governancesysteem2 dat ten grondslag
ligt aan het energierecht in Nederland. Daarbij zien we
in de Europese regelgeving een toenemend dubbele rol
van de consument en bijhorend consumentenrecht: de
consument als zwakke partij die beschermd moet worden
tegen machtige ondernemingen en de actieve consument
die een actieve en steeds grotere rol speelt in het energie-
systeem. Wij zien met name in verband met deze actieve
rol een meer hybride consumentenrecht, waarbij private
en publieke sferen en types regulering vermengd raken.
Deze ontwikkeling signaleren we in de wetgeving op
Europees en nationaal niveau, alsmede in de rechtspraak.

2. De consument in de eerste twee energiepakketten:
de ontdekking van de consument

De consument speelt al een belangrijke rol in het energie-
recht sinds het eerste liberalisatiepakket in 1996. De vrij-
making van de markt had en heeft immers tot doel de
keuzevrijheid voor de consument te vergroten en daarmee
bij te dragen aan een vergroting van de consumentenwel-
vaart. Daarbij geldt wel dat de rol van de eindgebruiker
in de eerste richtlijnen beperkt is, niet in de laatste plaats
door de overwegend passieve rol die de consument
toentertijd had in het energiesysteem.3 Inmiddels is het
ruim tien jaar geleden dat het derde pakket werd gepubli-
ceerd en staat het vierde pakket klaar om ingevoerd te
worden.
Vergeleken met het eerste pakket bevatten de richtlijnen
uit het tweede pakket meer bepalingen over de bescher-
ming van de consument.4 Met Richtlijn 2003/545 werd
voor de energiemarkt voor het eerst gerept van de voor-
delen van meer mededinging voor consumenten, maar
ook van de noodzaak kleine kwetsbare afnemers te be-
schermen.6 Door de bank genomen komen de regels er
in het tweede pakket op neer dat consumenten kunnen
overstappen en beschermd moeten worden.7

Met name sinds het derde pakket is een grotere rol voor
de consument voorzien en treffen we ook meer bepalin-
gen over de consument in het energiesysteem. Die bepa-
lingen zijn ingegeven door de voortgeschreden liberalisa-
tie, maar ook doordat het energiesysteem in de periode
tussen 2003 en 2009 meer dan daarvoor is vormgegeven
door de noodzaak tot verduurzaming.

Hogeschooldocent en senior onderzoeker aan de Hanzehogeschool Groningen*
Hoogleraar Economisch Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen**

De vorige kroniek dateert alweer uit 2010; W.H. van Boom, ‘Kroniek Energie en water’, TvC 2010, afl. 1, p. 3-19.1.
Het begrip Multi-level governance is geïntroduceerd door Gary Marks en Liesbet Hooghe naar aanleiding van de toenemende Europese
samenwerking waarbij Lidstaten tot een collectieve besluitvorming komen. Zie G. Marks, L. Hooghe & K. Blank, ‘European Integration
from the 1980s: State-Centric v. Multi-level Governance’, Journal of Common Market Studies 1996, afl. 3 , p. 341-378.

2.

L. Diestelmeier, Unlocking Flexibility with Law: developing a Legal Framework for Smart Electricity Systems (diss. Groningen), 2019.3.
Richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne
markt voor elektriciteit, PbEU 1997, L 27/20, noemt de consument niet als zodanig in de preambule en bevat alleen rudimentaire regels
met betrekking tot het begrip ‘eindafnemer’ in art. 2(9).

4.

Nota bene dat we hieronder uitgaan van de elektriciteitsmarkt, maar veel van de voor elektriciteit geldende regels zijn, mutatis mutandis,
van toepassing op de gasmarkt.

5.

Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne
markt voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 96/92, PbEU 2003, L 176/37, ow. 2.

6.

Richtlijn 2003/54, art. 3(3) en 3(5).7.
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In het thans geldende derde pakket zijn markttoegang en
consumentenbescherming nog steeds de meest prominen-
te onderdelen van de wetgeving.8 Maar naast deze tradi-
tionele aspecten van de consument, treffen we bijzondere
bepalingen over kwetsbare consumenten en een eerste
aanleiding voor regels met betrekking tot wat we op dit
moment prosumenten zouden noemen.
We zien hier een volledig nieuwe rol voor de consument.
Dat is een opvatting die niet langer alleen uitgaat van de
consument als een passieve gebruiker van energie die be-
schermd moet worden tegen uitbuiting en een gebrek aan
leveringszekerheid, maar veeleer ook ziet op de actieve
rol van de consument als vormgever van het energiesys-
teem en het energierecht. Deze veranderende rol hangt
grotendeels samen met het toegenomen belang van twee
grote en met elkaar samenhangende uitdagingen voor de
energiesector: klimaatverandering en leveringszekerheid.
Hieronder wordt deze veranderende rol in kaart gebracht
en geanalyseerd vanaf het derde pakket met een blik
vooruit op 1 januari 2021. Het nieuwe jaar 2021 brengt
namelijk de inwerkingtreding van Richtlijn 2019/944, als
een van de richtlijnen uit het vierde pakket. Op basis van
de structuur die volgt uit het Europees recht wordt hier-
onder ook ingegaan op de veranderingen in deze periode
in de Nederlandse regelgeving.

3. De consument in het derde pakket: een hybride
raamwerk voor de consument

Het derde pakket bevat een scala van maatregelen die
gezamenlijk gericht zijn op het tot stand brengen van een
Europese energiemarkt waarin duurzaamheid een belang-
rijke rol speelt. We zien dat de rol van de consument zoals
die expliciet aan de orde komt nog steeds de traditionele
is. De consument die profiteert van de openstelling van
markten en de daaruit voortvloeiende keuzevrijheid.9 De
consument die beschermd moet worden als afhankelijke
en kwetsbare gebruiker.10 Tegelijkertijd zien we de eerste
aanzetten tot een meer hybride benadering van de consu-
ment waarbij niet alleen de private sfeer, maar ook de
publieke sfeer steeds pregnanter van invloed is op de re-
gulering van de positie van de consument. Het geheel van
bepalingen overziend, vallen drie dingen op.

3.1. De consument als belangrijker beschermingsobject
Ten eerste is het aantal woorden dat aan de consument
wordt gewijd in de regelgeving aanzienlijk toegenomen.11

Men kan zeggen dat pas in 2009 de consument werkelijk

is ontdekt door de Europese energiewetgever, omdat de
liberalisatie vooral een project van grote industriebelangen
leek te worden. Hoe is de consument dan ontdekt? Eerst
en vooral als object van bescherming. Daarbij valt het op
dat de bescherming van de consument plaatsvindt door
middel van een tweesporenbeleid. Enerzijds zijn er de
duidelijk publiekrechtelijk ingestoken regels inzake de
openbare dienstverplichting. Het gaat hierbij om het
vastleggen van het recht op een universele dienst die erop
neerkomt dat de lidstaten verzekeren dat iedere consu-
ment aanspraak kan maken op ‘het recht op levering van
elektriciteit van een bepaalde kwaliteit tegen redelijke,
eenvoudig en duidelijk vergelijkbare, doorzichtige en
niet-discriminerende prijzen op hun grondgebied’.12 Het
publiekrechtelijke karakter blijkt al uit het gegeven dat
de lidstaten in dit verband een ‘supplier of last resort’
mogen aanwijzen; een regeling die we hieronder voor
wat betreft Nederland nader zullen bespreken.13 Ook de
in die bepaling genoemde aansluitplicht voor netbeheer-
ders laat een duidelijk publiekrechtelijke achtergrond
zien. Ten slotte treffen we de publiekrechtelijke compo-
nent duidelijk waar het de rol van de regulerende instantie
betreft. Deze instantie, in Nederland de ACM, is blijkens
artikel 37 van de derde Elektriciteitsrichtlijn (hierna: de
Richtlijn) gehouden om te zorgen voor toezicht op de
openstelling van de markten en, onder meer, de tarieven
voor huishoudelijke gebruikers en de overstappercenta-
ges,14 terwijl de instantie ook moet bijdragen aan de effec-
tieve handhaving van de consumentenbeschermingsmaat-
regelen genoemd in bijlage I van dezelfde richtlijn.
Dat brengt ons bij het tweede opvallende aspect en dat
is het ontbreken van een definitie van consument. De
Richtlijn verwijst op meerdere plaatsen naar het begrip
consument, maar definieert dit niet, terwijl het groten-
deels gelijklopende begrip ‘huishoudelijke afnemer’ wel
is voorzien van een definitie.15 Dit is problematisch omdat
Bijlage I bij de Richtlijn voorschriften bevat inzake de
consumentenbescherming, maar van toepassing is op alle
‘afnemers’.16 Dit begrip omvat, blijkens artikel 2(7) van
de Richtlijn zowel kleine eindafnemers als grootafnemers,
waarbij die laatste categorie bezwaarlijk als consument
kan worden aangemerkt al was het maar omdat hier ook
partijen onder vallen die de energie inkopen voor weder-
verkoop en dus eerder in de zin van het klassieke consu-
mentenrecht degenen zijn tegen wie de consument be-
schermd moet worden.17 Voor het overige sluit de
Richtlijn aan bij de Europese consumentenbeschermings-
regels die onverminderd van toepassing blijven. In de

Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne
markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG PbEU 2009, L 211/55 (hierna: Richtlijn 2009/72), ow 1 en art. 3.

8.

Richtlijn 2009/72, ow. 1, 3, 5-6 en 57.9.
Richtlijn 2009/72, ow. 37, 42, 46 en 50-54.10.
Een eenvoudige doorzoeking van de tekst van Richtlijn 2009/72 levert op dat het woord ‘consument’ 55 keer voorkomt in de tekst,
overigens naast het woord ‘huishoudelijke afnemer’, dat grotendeels gelijkloopt met het begrip consument. In Richtlijn 2003/54 komen
de woorden ‘consument’ en ‘huishoudelijke afnemer’ gezamenlijk niet meer dan 18 keer voor.

11.

Richtlijn 2009/72, art. 3(3).12.
Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 en Besluit leveringszekerheid Gaswet beide laatstelijk gewijzigd Stb. 2018, 231. Dit
wordt nader besproken in par. 6.2.

13.

Richtlijn 2009/72, art. 37(1)(j).14.
Het begrip ‘huishoudelijke afnemer’ is gedefinieerd in art. 2(1) van Richtlijn 2009/72, als subcategorie van het begrip ‘eindafnemer’ en
omvat ‘een afnemer die elektriciteit koopt voor eigen huishoudelijk gebruik en niet voor commerciële of professionele activiteiten’.

15.

Hierop is één uitzondering, punt 1(f) van de bijlage inzake is alleen ‘meer in het bijzonder’ van toepassing op consumenten.16.
Nota bene dat de Richtlijn voorschrijft dat ‘ten minste’ ten aanzien van huishoudelijke afnemers de in Bijlage I beschreven maatregelen
worden genomen. Ook dit sluit niet uit dat de consumentenrechten ook van toepassing zouden kunnen zijn op partijen die niet als
consument aangemerkt kunnen worden.

17.
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praktijk zal uit deze slordige definitie niet al teveel bloed
vloeien.
Een bijzondere positie voorziet de Richtlijn voor de cate-
gorie consumenten die aangemerkt kan worden als
‘kwetsbare afnemers’.18 Hier schrijft de Richtlijn voor
dat de lidstaten maatregelen nemen om energiearmoede
te bestrijden en voldoende toegang tot energie te verzeke-
ren. Ook, en dan wordt het interessanter, voorziet de
Richtlijn een mogelijkheid voor de lidstaten om steun te
verstrekken om de energie-efficiëntie te verbeteren.19 Dit
laatste is interessant omdat we hier een vermenging zien
van de private en de publieke sfeer in het consumenten-
rechtelijke deel van de energieregels. Deze vermenging
is vooral relevant waar het de milieu-impact van het
energiesysteem betreft, oftewel de energietransitie en dit
brengt ons bij het derde opvallende fenomeen: het hybride
karakter van de consumentenbeschermingsregels in ver-
band met de energietransitie.

3.2. De consument in de energietransitie: naar een
hybride consumentenrecht

Het begrip energietransitie duidt op de noodzaak en wens
het huidige energiesysteem te verduurzamen. Door hierbij
uitdrukkelijk te spreken van energiesysteem en niet alleen
van energieopwekking, wordt duidelijk dat de energie-
transitie verregaande gevolgen gaat hebben voor niet al-
leen de energieproductie, maar ook voor het verbruik en
de distributie van energie. Zo zal de huidige grotendeels
centraal georganiseerde en topdown functionerende op-
wekking van energie worden vervangen door een meer
diffuus systeem, waarbij opwekking ook meer decentraal
plaatsvindt en gebruikers een actieve rol spelen in het
goede beheer van het systeem. Dat maakt dat verbruik
van energie niet langer een puur private afweging is, maar
een actie met een gevolg voor de overige deelnemers aan
het energiesysteem. Kortom: de vermenging van de pu-
blieke en private sferen is onvermijdelijk en leidt tot een
hybride raamwerk.
Deze vermenging van de publieke en private elementen
van de consumentenbeschermingsregels in het kader van
het energierecht blijkt bijvoorbeeld uit het gegeven dat
de energieleveranciers door de lidstaten verplicht worden
om informatie te verstrekken aan de consument over
– kort gezegd – de milieu-impact van de door hen gele-
verde energie.20 Deze informatie omvat ook – bijvoor-
beeld – de hoeveelheid radioactief afval die is ontstaan
met de opgewekte energie.21 Het hybride karakter wordt
hier duidelijk uit het gegeven dat de informatie moet
worden verstrekt aan consumenten, die er hun private
afweging over de inkoop van de energie van kunnen laten

afhangen, terwijl de verantwoordelijkheid voor nucleair
afval een duidelijk publieke is.22

Het hybride karakter wordt verder duidelijk wanneer we
verder lezen in Bijlage I. Na de klassieke consumentenbe-
schermingsregels treffen we daar in punt 2 regels voor de
invoering van de zogeheten slimme meter. De invoering
van deze slimme meter moet ‘de actieve participatie van
de consumenten aan de markt voor levering van elektrici-
teit ondersteunen’.23 De invoering van deze meter kan
worden onderworpen aan een economische evaluatie die
weer het hybride karakter weergeeft als in dit kader onder
meer rekening kan worden gehouden met ‘de kosten en
baten voor de markt en de individuele consument’.24 Het
besluit over de invoering van de slimme meter, een sys-
teem dat algemeen wordt gezien als vitaal voor de ener-
gietransitie, is dus niet volledig afhankelijk van de private
kosten en baten voor de consument, maar evengoed van
de publieke baten en kosten.
Inmiddels zijn we tien jaar na de invoering van Richtlijn
2009/72 en zitten we volop in de energietransitie, waar-
mee het hybride karakter van de regulering van de positie
van consumenten en de daarmee samenhangende veran-
derende rol van de consument noopte tot verdere aanpas-
sing van het regelgevend kader. Het gevolg hiervan is de
Winter Package dat inmiddels aangenomen en bekend is
als het Clean energy for all Europeans Package.25

4. Clean energy for all Europeans: de consument,
de burger en de energie-unie

Dit pakket aan maatregelen past in het kader van de
energie-unie, een grootschalig plan voor verdergaande
samenwerking tussen de lidstaten op het terrein van
energie en het tegengaan van klimaatverandering. In dit
duidelijk publieke kader staat de energietransitie samen
met het verzekeren van duurzame leveringszekerheid
centraal. De burger en de consument krijgen hierin een
steeds actievere rol toebedeeld. Dit blijkt uit de verschil-
lende stukken wetgeving die onderdeel vormen van het
Clean energy for all Europeans pakket en uit de Commis-
sie die onomwonden stelt ‘[…] het allerbelangrijkste: in
onze visie van de energie-unie staat de burger centraal,
heeft hij inspraak in en controle over de transitie, plukt
hij de vruchten van de nieuwe technologieën in de vorm
van een lagere energiefactuur, is hij een actieve marktdeel-
nemer en krijgen kwetsbare groepen bescherming.’26

Hiertoe moet de consument geëmancipeerd worden door
middel van informatie en mogelijkheden om de consump-
tie aan te passen en over te stappen alsook zelf een actief
deel te gaan vormen van het energiesysteem. Dat laatste
is mogelijk in het slimme energiesysteem, waarin de

Richtlijn 2009/72, art. 3(7) laat de definitie van deze groep aan de lidstaten die daarbij rekening kunnen houden met energiearmoede en
het verbod deze afnemers af te sluiten in moeilijke tijden.

18.

Richtlijn 2009/72, art. 3(8).19.
Richtlijn 2009/72, art. 3(9).20.
Richtlijn 2009/72, art. 3(9)(b).21.
COVRA, waar Nederland haar radioactieve afval opslaat, is bijvoorbeeld 100% in handen van de rijksoverheid.22.
Richtlijn 2009/72, Bijlage I, punt 2, eerste alinea.23.
Richtlijn 2009/72, Bijlage I, punt 2, eerste alinea.24.
Het Winter Package is de bundel voorstellen van de Commissie die in november 2016 is aangenomen, zie COM(2016)860 def.25.
Commissiemededeling over een kaderstrategie voor een schokbestendige energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake klimaat-
verandering, COM(2015)80 def., p. 1.

26.
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slimme meter de consument in staat stelt de vraag naar
energie af te stemmen op het aanbod op dat moment.27

De consument kan daarmee met de flexibiliteit van zijn
vraag bijdragen aan het beter en dus goedkoper beheer
van het netwerk. Dit is van toenemend belang in een
netwerk dat niet alleen gevoed wordt met voorspelbare
en goed te sturen fossiele opwekkingscapaciteit, maar het
juist in toenemende mate moet hebben van onvoorspel-
bare en moeilijk te sturen duurzame opwekkingscapaci-
teit.
Ook, of misschien wel juist, te midden van al dit beleid
voor de energietransitie belooft de energie-unie ook be-
scherming voor de kwetsbare consument. Deze consu-
ment heeft het veelal wat minder breed en kan daardoor
niet investeren in eigen duurzame opwekkingscapaciteit
of energiebesparing. Wat dat betreft kan de energiearmoe-
de in de energietransitie leiden tot een extra dimensie aan
deze armoede waarbij niet alleen de toegang tot de energie
onbereikbaar wordt, maar ook de toegang tot de voor
energietransitie noodzakelijke flexibiliteit. We zien hier
weer het toenemend hybride karakter van de voor consu-
menten relevante regels dat voortvloeit uit de toenemende
vervlechting van de private en publieke aspecten van de
deelname aan de energiemarkt. Dit wordt verder uitge-
werkt in de nieuwe elektriciteitsrichtlijn.

5. Richtlijn 2019/944: tussen empowerment en
bescherming van de consument

Hierboven repten wij al van de emancipatie van de con-
sument. Bij gebrek aan een geschikt Nederlands woord
heeft de Uniewetgever gekozen voor empowerment. De
meer centrale positie van de consument moet blijken uit
het feit dat de consument in de nieuwe Elektriciteitsricht-
lijn 2019/944 een eigen hoofdstuk heeft gekregen.28

Naast empowerment treffen we hier een nog verdergaan-
de hybriditeit van de consumentenregels, zowel bij de
empowered consument (zie paragraaf 5.1) als de energie-
arme en kwetsbare huishoudelijke afnemer. Hieronder
gaan wij eerst in op de geëmancipeerde29 consument en
daarna op de kwetsbare afnemer, nadat we de algemene
kaders voor de organisatie van de energiesector hebben
geschetst.
De energiesector krijgt met Richtlijn 2019/944 meer dan
voorheen een formeel vastgelegde ordening.30 Hoofdstuk
II vangt aan met het stevig postuleren van een Europese

energiemarkt, waarin er sprake is van vrije toegang tot
de energiemarkt met een gelijk speelveld. Door de markt
dermate centraal te stellen, wordt de nadruk gelegd op
de decentrale besluitvorming door de consument als
voornaamste ordeningsmechanisme. In dit decentrale
besluitvormingsmechanisme draait alles – uiteraard – om
de vrij gevormde prijs, blijkens artikel 5. Slechts bij uit-
zondering mogen de lidstaten ingrijpen door middel van
gereguleerde prijzen; iets waarop we hieronder in verband
met de kwetsbare afnemers nader in zullen gaan.

5.1. De empowered consument
Hoofdstuk III, inzake consumentenbescherming en em-
powerment, begint met een opsomming van de consumen-
tenbeschermingsregels die gelden onverminderd de alge-
mene consumentenbeschermingsrichtlijnen.31 De inhoud
van deze bepaling loopt grotendeels gelijk met die van
Bijlage I bij de thans geldende Elektriciteitsrichtlijn. En-
kele opvallende verschillen zijn de verplichting de consu-
ment te voorzien van ‘een in het oog springende samen-
vatting van de belangrijkste contractuele voorwaarden in
beknopte en eenvoudige taal’,32 waarmee vermoedelijk
op de thans vaak gebruikte infographic wordt gedoeld.
Het hybride karakter van de consumentenrechten komt
duidelijk naar voren bij het recht op een dynamische
elektriciteitsprijs. Het gaat hierbij om een elektriciteits-
prijs die flexibel is en op die manier de actuele schaarste
van elektriciteit weergeeft.33 Op die manier, zo is de ver-
wachting, kan die consument voordeel behalen in de vorm
van een lagere energieprijs, doordat die consument bij-
draagt aan de stabiliteit van het gehele energiesysteem,34

hetgeen een duidelijk publiek belang is dat tot voor kort
niet relevant was voor een individuele kleine gebruiker.35

Het hybride karakter van deze maatregel blijkt verder
uit het extra toezicht op deze contracten door de nationale
regulerende instanties alsmede de voorgeschreven moni-
toring ten aanzien van de effecten van deze contracten.36

Tegelijkertijd is het een regeling met een duidelijk expe-
rimenteel karakter. De lidstaten hoeven er slechts voor
te zorgen dat alleen grote leveranciers een dergelijk con-
tract bieden. Dit hangt vermoedelijk samen met de com-
plexiteit van de prijsstelling in dergelijke contracten.
Deze prijs is immers gebaseerd op de prijs in de day ahead
markt en de intra-day markt. Het samenstellen van een
prijs op basis van deze twee uiteenlopende markten is al
een uitdaging, maar de richtlijn maakt het mogelijk dat

Commissiemededeling over een kaderstrategie voor een schokbestendige energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake klimaat-
verandering, COM(2015)80 def., p. 13.

27.

Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne
markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU, PbEU 2019, L 158/125 (hierna: Richtlijn 2019/944). Daarnaast merken

28.

wij op dat het begrip consument nu 99 keer voorkomt in de tekst van de richtlijn, naast de 29 keer dat het begrip ‘huishoudelijke afnemer’
voorkomt.
Gelet op de betekenis van emancipatio, waarbij iemand sui iuris wordt, gebruiken wij de term empowerment en emancipatie als inwisselbaar,
aangezien beide neerkomen op hetzelfde: het toekennen van rechten en bevoegdheden aan een entiteit die deze voorheen nog niet bezat.

29.

In Duitsland zou men spreken van een Energiewirtschafsverfassung.30.
Richtlijn 2019/944, art. 10 noemt o.a. vergoedingen en terugbetalingen bij niet-nakomingen, voorwaarden voor opzegging en doorloop-
tijden voor een aansluiting.

31.

Richtlijn 2019/944, art. 10(2)(h), laatste zin.32.
Richtlijn 2019/944, art. 2(15). In Nederland zou dit, gelet op de marktvereffeningsperiode op de intra-day markt neerkomen op een prijs
die ten minste elk kwartier fluctueert.

33.

In een stabieler energiesysteem zullen er minder onbalanskosten zijn die worden doorberekend aan de gebruikers. Ook zal het minder
noodzakelijk zijn om te investeren in een verzwaring van het netwerk om onverwacht zware pieken in het gebruik veilig te kunnen ac-
commoderen. Ook de kosten van een dergelijke verzwaring zouden worden doorberekend aan de eindgebruiker.

34.

Grootverbruikers kennen al langer een dynamische prijs.35.
Richtlijn 2019/944, art. 11(2) en (4).36.
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de periode waarvoor de dynamische prijzen worden
vastgesteld korter is dan de vereffeningsperiode op de
intra-day markt, die een kwartier bedraagt.37 Een leveran-
cier die dergelijke dynamische prijzen biedt, zal die prij-
zen willen hedgen tegen een langeretermijnprijs. Dat is
precies de reden waarom contracten die meer zekerheid
bieden over een langere termijn de voorkeur hebben van
de leverancier, hetgeen zich vertaalt in een bonus voor
de afnemer. Bij deze dynamische prijzen kan een leveran-
cier hedgen door in zijn prijsstelling een zwaardere we-
ging te geven aan de day ahead prijs ten opzichte van de
intra-day prijs, maar kan dat ook doen door verschillende
groepen consumenten een kortere periode te bieden bin-
nen het kwartier waarin de intra-day markt wordt veref-
fend. In dit laatste geval wentelt de leverancier het risico
in grotere mate af op zijn afnemers, waarbij die laatsten
amper in een positie zijn om dit risico te kwantificeren,
laat staan te gelde te maken. Het is dus maar de vraag of
en in welke mate consumenten werkelijk de vruchten
zullen plukken van de dynamische prijzen.
Meer klassiek ingestelde consumentenregels treffen we
in artikel 12 dat het recht op overstappen regelt. Interes-
sant hier is een inspanningsverplichting voor de lidstaten
om een kader te bieden dat ‘de hoogst mogelijke consu-
mentenbescherming biedt teneinde wanpraktijken te
voorkomen’.38 Deze bepaling roept in ieder geval de vraag
op wat nu precies ‘wanpraktijken’ zijn, alsmede de vraag
hoever dit kader c.q. de inspanningsverplichting gaat.
Ziet dit, bijvoorbeeld, ook op de minimale bemensing
van een toezichthouder teneinde effectief toezicht moge-
lijk te maken, zoals in het mededingingsrecht wel het
geval is?39 Hoe dan ook zouden overstapvergoedingen
voor huishoudelijke consumenten tot het verleden moeten
behoren na invoering van deze richtlijn.40

Artikel 14 van de Richtlijn schrijft voor dat de lidstaten
zorgen voor toegang tot vergelijkingsinstrumenten en
regelt de kwaliteit van deze vergelijkingsinstrumenten.
Ook verplicht de Richtlijn de lidstaten tot het organiseren
van een niet-discriminatoir werkend onafhankelijk kwa-
liteitskeurmerk voor vergelijkingsinstrumenten.

5.2. De actieve consument
Vanuit het oogpunt van de hybride karakter zijn de bepa-
lingen inzake de actieve afnemer (artikel 15) en de lokale
energiegemeenschap (16) erg interessant. De actieve afne-
mer, in het jargon prosumer, is kort gezegd elke eindafne-
mer, of een groep eindafnemers, die als nevenactiviteit,
ook energie aanbieden of deelnemen aan energie-efficiën-
tie of flexibiliteitsregelingen. Hiermee zitten we middenin
de energietransitie, waarbij elektriciteit niet langer alleen
centraal wordt opgewekt en afgeleverd bij de gebruiker,
maar waarin die gebruiker zelf energie opwekt, maar ook
anderszins deelneemt aan het beheer van het elektriciteits-
net. Dit net moet immers voortdurend in evenwicht zijn,
en daarom zijn flexibiliteitsdiensten van belang, zeker als

in dat net steeds grotere hoeveelheden duurzame energie
worden ingevoed waarvan de opwekking niet even goed
voorspelbaar is. Consumenten kunnen dus, individueel
of collectief, deelnemen aan deze kennelijk publieke taak.
Ook hier zal het interessant zijn om te zien wat de markt
gaat brengen voor deze consumenten. Het gaat hier
– zeker als het om meer gaat dan het invoeden van zelf
opgewekte stroom – om een complexe materie waaraan
ook kosten verbonden kunnen zijn. Dit volgt al uit artikel
15(2)(f) dat de lidstaten verplicht dergelijke prosumers
ook voor de onbalanskosten verantwoordelijk te maken.
Dat houdt in dat als het energieverbruik of de productie
in werkelijkheid afwijkt van de voorspelde productie of
verbruik, de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening
van die prosumer zijn.
Deze verantwoordelijkheid voor onbalanskosten geldt
ook de lokale energiegemeenschap van burgers, in het
jargon kortweg de local energy community, LEC. Het
gaat hierbij grofweg om wat we in Nederland kennen als
de energiecoöperatie.41 Aangezien dergelijke gemeenschap-
pen optreden in het belang van de leden en vaak bestaan
uit burgers die meteen ook consument zijn, is het interes-
sant om te onderzoeken welke regels de Richtlijn bevat
ten aanzien van de consument. Eén belangrijke regel volgt
al uit de definitie van de LEC: de leden of aandeelhouders
moeten feitelijke zeggenschap hebben.42 Verder hebben
de huishoudelijke afnemers die lid zijn van een LEC het
recht deze te verlaten onder de voorwaarden van artikel
12 van de Richtlijn, dus zonder overstapvergoeding. Ten
slotte is van belang dat de lidstaten in het regelgevend
kader voor de LECs ervoor moeten zorgen dat de leden
van de gemeenschap het recht hebben de binnen deze
gemeenschap opgewekte energie te delen met de overige
leden. Dit komt erop neer dat er een soort van leverings-
relatie ontstaat tussen de leden onderling of de gemeen-
schap en haar leden, hetgeen weer vragen oproept naar
het toepasselijke kader. Moet de consument die lid is van
een LEC onder dezelfde consumentenbeschermingsregels
vallen als de consument die geen lid is van de LEC of zou
het feit dat die LEC-consument feitelijke zeggenschap
heeft in de LEC, en dus ook inzake de voorwaarden
waaronder de energie wordt gedeeld, van invloed moeten
zijn op diens bescherming? Dit is met name van belang
waar het gaat om vermoedens van onredelijke bezwarend-
heid en de daarmee samenhangende bewijslastverdeling.
Zoals we hieronder zien, bij bespreking van het Neder-
landse recht, worden de zakelijke kleinverbruikers gelijk
getrokken met de consument-kleinverbruikers. Hetzelfde
zou betoogd kunnen worden voor de LEC-consument
en de niet LEC-consument.
De energiemarkt is duidelijk complexer geworden, en
dat ziet niet alleen op de nieuwe entiteiten die actief
kunnen worden en de verschillende rollen die de consu-
ment kan spelen, maar ook op de functionaliteiten die de
toekomstige energiemarkt zullen kenmerken. De laatste

Zie voetnoot 32 hierboven.37.
Richtlijn 2019/944, art. 12(5).38.
Art. 5 van de zogeheten ECN+ Richtlijn, Richtlijn 2019/1, PbEU 2019, L 11/3, schrijft voor dat de ‘nationale mededingingsautoriteiten
ten minste voldoende gekwalificeerd personeel en voldoende financiële, technische en technologische middelen tot hun beschikking
hebben voor de doeltreffende uitvoering van hun taken en voor de doeltreffende uitoefening van hun bevoegdheden’.

39.

Richtlijn 2019/944, art. 12(2).40.
De LEC is gedefinieerd in art. 2(11) van de Richtlijn.41.
Richtlijn 2019/944, art. 2(11)(a).42.
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die wij in dit verband noemen is aggregatie.43 Dit is het
samenvoegen van meerdere kleinere gebruikers zodat die
gezamenlijk kunnen deelnemen aan zogeheten vraagres-
pons door middel van hun gebundelde vraag naar en/of
aanbod van elektriciteit.44 Ook deze functie is overduide-
lijk in het traditioneel publieke domein van het netbeheer
gesitueerd. Kortweg komt het erop neer dat al te grote
pieken in de vraag naar elektriciteit kunnen worden afge-
vlakt door middel van vraagrespons. Het kan daarmee
een alternatief zijn voor het verzwaren van het net en het
doen van investeringen in extra capaciteit. Ook hier dient
de lidstaat ervoor te zorgen dat het wettelijk kader voor-
ziet in het dragen van de financiële verantwoordelijkheid
voor de onbalans die zij veroorzaken.45 Maar aangezien
de aggregatie van vraagrespons uiteindelijk een functie is
van een werkelijke vraagrespons van de individuele deel-
nemers, roept dit de vraag op naar de prikkels die een
aggregator kan geven aan zijn aangeslotenen om de vraag
ook daadwerkelijk aan te passen.
Een voorbeeld kan dit duidelijk maken. In de toekomst
zal veel meer duurzame energie worden ingevoed in het
net. Op een mooie, maar wat winderige lentedag blijken
de warmtepompen minder hard te hoeven draaien dan
gedacht. Bovendien zorgt een lockdown in verband met
een nieuw virus ervoor dat alle elektrische auto’s amper
geladen hoeven te worden. De zon schijnt en de windtur-
bines draaien en wekken eigenlijk te veel elektriciteit op
voor de vraag die er is. Op de een of andere manier wordt
een aggregator die zegt 10 MW aan vraagrespons te kun-
nen bieden, aangesproken en gevraagd om werkelijk extra
10 MW aan vraag te regelen zodat het net niet in onbalans
raakt. Wat nu als de aangesloten afnemers niet voldoen
aan hun belofte en in werkelijkheid maar 8 MW extra
vermogen afnemen? De aggregator is verantwoordelijk
voor deze kosten, maar zal ongetwijfeld een prikkel
creëren voor de aangesloten afnemers om ook de werke-
lijke vraagrespons te leveren. Dat kan door een financiële
prikkel; een boete die betaald moet worden indien een
afnemer de beloofde vraagrespons niet werkelijk levert.
Hoe hoog mag die boete zijn? Volgens artikel 17(3)(e)
mag deze financiële prikkel niet ‘buitensporig’ zijn en
ook dit roept weer de vraag op naar de samenloop met
het algemene consumentenbeschermingsrecht. Kan van
een consument nog wel gevraagd worden dat zij of hij
deelneemt aan dermate complexe markten door middel
van dermate ingewikkelde producten? Welke consument
kan overzien welk percentage van haar vraag naar elektri-
citeit flexibel is en dus als vraagrespons vermarkt kan
worden tegen een aantrekkelijke premie? Ook als dat
erop neerkomt dat de warmtepomp of magnetron daar-
door ’s avonds niet aan kan als de gevraagde respons erop

neerkomt dat tijdelijk minder energie moet worden ver-
bruikt?
Al met al krijgt de elektriciteitsmarkt op deze manier
meer en meer kenmerken van een ingewikkeld beleggings-
product dat bovendien nog actief handelen van de beleg-
ger vraagt ook. Wij trekken deze parallel niet zonder
reden, want ondoorgrondelijke beleggingsproducten
hebben vele gevolgen gehad, maar een herijking van het
publieke en het private financieel toezichtsrecht is er één
van.46

Ook Richtlijn 2019/944 besteedt aandacht aan de kwets-
bare energieafnemer en energiearmoede als een ander
voorbeeld van het hybride consumentenrecht in het
energierecht.47 Deze bepalingen laten evenwel dermate
veel ruimte aan de lidstaten om hun nationale beleid vorm
te geven, dat het weinig zinvol is ze hier te bespreken.
Een laatste voorbeeld van het toenemend hybride karakter
van de consumentenregels in het energierecht treffen we
bij de bestudering van de regels rond data. In het slimme
energiesysteem van de toekomst, het smart grid, zijn data
minstens even belangrijk als de eigenlijke elektriciteit.
Alleen door middel van data kunnen LEC’s, aggregators,
netbeheerders en leveringsbedrijven hun gedragingen
goed op elkaar afstemmen. Die data komen voor een be-
langrijk deel van de slimme meters en die meters zijn ook
geïnstalleerd in de huizen van consumenten. De moderne
energieconsument zal niet alleen naar haar (al dan niet
dynamische) leveringstarief moeten kijken, maar ook
naar de voorwaarden waaronder de data over het actuele
verbruik kunnen worden gedeeld. Artikel 20 en 23 bevat-
ten de eerste regels voor het goede beheer van deze data.
In grote lijnen komt het erop neer dat de AVG van toe-
passing is.48

6. De bescherming van de zwakke consument in de
praktijk: rechtspraak en wetgeving

Het idee dat de consument beschermd moet worden als
kwetsbare en afhankelijke gebruiker komt niet uit de
lucht vallen. Het Europees energierecht ziet de consument
nog steeds als object van bescherming. Maar waar de
Europese wetgever zich met de bescherming in abstracto
kan bezighouden, wordt de Nederlandse praktijk gecon-
fronteerd met de praktijk van de zwakke energieconsu-
ment die bescherming verdient.

6.1. Concurrentie op de leveringsmarkt
In de opkomende Nederlandse markt voor energieleve-
ranciers wordt de consument steeds actiever (vaak ook
agressiever) benaderd. Telefonische acquisitie, maar ook
colportage, werving in de winkelstraten of via een stand
in een winkelketen: als er maar nieuwe klanten worden

Richtlijn 2019/944, art. 2(18).43.
Richtlijn 2019/944, art. 17.44.
Richtlijn 2019/944, art. 17(3)(d).45.
Vgl. O.O. Cherednychenko, ‘EU Financial Regulation, Contract Law and Sustainable Consumer Finance’, in: E. van Schagen &
S. Weatherill (red.), Better Regulation in EU Contract Law: The Fitness Check and the New Deal for Consumers, Oxford: Hart Publishing
2019.

46.

Richtlijn 2019/944, art. 28, 29.47.
Richtlijn 2019/944, art. 20(c) en 23(3).48.
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binnengehaald. Naast de uitbreiding van wervingslocaties,
zijn ook de verkooptechnieken geraffineerder geworden.49

Het rechterlijke oordeel luidt dan ook dat er geen tot-
standkoming van de energieleveringsovereenkomst
plaatsvindt indien bij een telefonische benadering niet
alle gemaakte afspraken helder en concreet zijn opgeno-
men.50 Bij colportage speelt overigens ook de plicht om
alle relevante informatie in ieder geval mondeling te ver-
strekken.51 Verder verdient het opmerking dat er veel
problemen ontstaan bij het wisselen van de leverancier
(ook wel ‘switchen’).52 Er kunnen zogeheten
‘spookswitches’ ontstaan waarbij het onduidelijk is welke
partij de switch heeft geïnitieerd,53 hetgeen in sommige
situaties kan leiden tot een claim van onverschuldigde
betaling (art. 6:203 jo. 6:210 lid 2 BW) en ongerechtvaar-
digde verrijking (art. 6:212 BW).54

Om de consument te beschermen werd opgenomen dat
leveranciers redelijke voorwaarden moeten hanteren,
conform art. 95b lid 1 Elektriciteitswet en art. 44 lid 1
Gaswet.55 Zo dienen leveranciers tijdig de eindafrekening
te sturen en heeft de leverancier een zorgplicht ten aanzien
van het te contracteren verbruik: dit mag niet in hoge
mate afwijken van het werkelijk verbruik.56 Uitgangspunt
is dat de afnemer alleen betaalt voor het werkelijk ver-
bruik.57 Bij afwijkingen tussen geschat en daadwerkelijk
verbruik geldt een verjaringstermijn van twee jaar (art.
7:28 BW). Tevens bestaat de methode Vink die stelt dat
indien over een periode langer dan drie jaren geen daad-
werkelijk opgenomen meterstanden zijn doorgegeven of
bekend zijn, de eventuele afwijkingen ouder dan drie jaren
niet meer aan de consument zijn toe te rekenen.58 Zowel

de Geschillencommissie als de (kanton)rechters lijken
deze methode toe te passen, vaak ten gunste van de con-
sument.59 Zakelijke afnemers kunnen hier geen beroep
op doen. Voor zakelijke gebruikers geldt dat, ‘wanneer
hetbedrag op de voorschotnota om wat voor reden dan
ook (aanzienlijk) afwijkt van het werkelijke verbruik,
dit altijd voor risico komt van de afnemer.’60 We zien hier
duidelijk het beeld van de zwakke en passieve consument
op wie in de eerste plaats consumentenbeschermingsrecht
van toepassing is.
Ten aanzien van opzegging van de leveringsovereenkomst
heeft zich een aantal interessante zaken voorgedaan. Het
Europese Hof sprak zich uit over prijswijzigingsbedingen
in de zaken C-92/11 (RWE Vertrieb) en de gevoegde za-
ken C-359/11 en C-400/11 (Alexandra Schulz).61 Hier
stelt het Hof dat de energieleveranciers in doorlopende
overeenkomsten prijswijzigingsbedingen mogen opne-
men, maar stelt hieraan een aantal voorwaarden.62 Een
standaardclausule die een eenzijdige prijswijziging moge-
lijk maakt moet voldoen aan de in de Gasrichtlijn
2003/55/EG63 gestelde eisen van goede trouw, evenwicht
en transparantie. Hieruit volgt dat de reden voor en de
wijze van aanpassing van deze prijs transparant en vóór
het sluiten van, of in, de overeenkomst is toegelicht zodat
de consument aan de hand van duidelijke en begrijpelijke
criteria eventuele wijzigingen van deze prijs kan voorzien.
Er dient tevens een redelijke termijn in acht worden ge-
nomen voorafgaand aan de uitoefening van het prijswij-
zigingsbeding waarbij de consument daarover en over
zijn recht tot opzegging wordt geïnformeerd, waarbij de
consument ook daadwerkelijk zijn opzeggingsrecht moet

Zie in dat licht een colportagezaak, Rb. Rotterdam, 28 november 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:9379, waar de leverancier bestuurlijke
boetes kreeg opgelegd voor het geven van een onjuiste voorstelling van zaken en de consument in de veronderstelling liet dat er geen

49.

leverancierswitch had plaatsgevonden. Eveneens in Rb. Rotterdam, 14 juni 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BW8420, Rb. Rotterdam,
25 april 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:BZ8775.
Zie bijvoorbeeld Rb. Haarlem, 3 februari 2011, ECLI:NL:RBHAA:2011:BP5188. De consument beheerste de Nederlandse taal hierbij
onvoldoende en de verkoper had veel informatie verschaft in een snel tempo. Een zelfde verkooptechniek werd gehanteerd in

50.

Rb. Leeuwarden, 17 augustus 2011, ECLI:NL:RBLEE:2011:BR5463, waarbij de consument een beroep deed op dwaling die (gedeeltelijk)
werd aangenomen door de rechter. Ook hier speelde het een rol dat een deel van de gemaakte afspraken niet waren opgenomen (r.o. 3.9
et seq.).
Rb. Rotterdam, 14 juni 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BW8420.51.
Zie Asser/Houben 7-X 2015/207 & H.P.A. Knops, ‘De energiesector: contractuele relaties verstrikt in een net van publiekrechtelijke
regels’, WPNR 2013/6998, p. 1110.

52.

Ook handtekeningen worden vervalst, zie Geschillencommissie Energie, 22 november 2018, zaaknummer 117230.53.
Zie hierover bijvoorbeeld Rb. Zwolle-Lelystad, 13 juli 2010, ECLI:NL:RBZLY:2010:BV6630, Rb. Alkmaar, 3 januari 2011,
ECLI:NL:RBALK:2011:BP0929 en Rb. Breda, 19 januari 2011, ECLI:NL:RBBRE:2011:BP2254. Eveneens Hof Arnhem-Leeuwarden,

54.

11 februari 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:999. Niet in al deze zaken was het een succes, maar het mag duidelijk zijn dat de leverancier
er niet zonder meer op mag vertrouwen dat een vordering uit onverschuldigde betaling slaagt.
Niet naleven van deze wetten kan beboet worden. Zie overigens Rb. Rotterdam, 28 november 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:9374,
waarbij het CBb in hoger beroep oordeelde dat het niet aan de ACM is om naleving van de algemene voorwaarden te beboeten op grond
van art. 95b lid 1 Elektriciteitswet en art. 44 lid 1 Gaswet. Zie CBb, 4 september 2014, ECLI:NL:CBB:2014:318.

55.

Rb. Midden-Nederland, 4 april 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1316. Indien de afnemer verzuimt de meterstanden door te geven, mag
de leverancier niet zonder meer op basis van de geschatte meterstanden een afrekening sturen, zie bijv. Rb. Rotterdam, 1 juli 2016,
ECLI:NL:RBROT:2016:4739.

56.

De leverancier heeft hierbij baat bij een duidelijk factuur, zie Hof Den Haag, 14 juni 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1622. Zie ook Hof
Arnhem-Leeuwarden, 8 oktober 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:8273 waarbij de leverancier de afnemer onvoldoende had geïnformeerd
hierover en de incassokosten en rente niet (volledig) in rekening mochten worden gebracht.

57.

Zie eveneens W.H. van Boom, ‘Kroniek Energie en Water’, TvC 2010, afl. 1, p. 8.58.
Zie in dat licht Rb. Midden-Nederland, 30 januari 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:975, Rb. Oost-Brabant, 2 januari 2014,
ECLI:NL:RBOBR:2014:57, Geschillencommissie Energie, 27 december 2011, zaaknummer 56005-2, Geschillencommissie Energie,

59.

12 april 2013, zaaknummer 74450. Zie ook Geschillencommissie Energie, 17 juni 2011, zaaknummer 44481 waarbij de consument haar
klacht ongegrond werd verklaard.
Zie Rb. Rotterdam, 9 april 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:2620, r.o. 4.7. Onderscheid hier de zakelijke gebruiker van de kleinzakelijke
gebruiker.

60.

HvJ EU 21 maart 2013, zaak C-92/11, ECLI:EU:C:2013:180, (RWE Vertrieb).61.
Een lijn die het Hof reeds had ingezet in eerdere zaken, waaronder HvJ EU 15 maart 2012, zaak C-453/10, (Pereničová en Perenič),
ECLI:EU:C:2012:144, en HvJ EU 26 april 2012, zaak C-472/10, (Invitel), ECLI:EU:C:2012:242, zie r.o. 41 van C-92/11 (RWE Vertrieb).

62.

R.o. 46 en 47 van C-92/11 (RWE Vertrieb). Dit is de zogeheten tweede Gasrichtlijn, die vervangen is in 2009 door de derde Gasrichtlijn
2009/73/EG, PbEU L 211/94.

63.
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kunnen uitoefenen.64 Deze lijn wordt doorgezet in de
gevoegde zaken C-359/11 en C-400/11 (Alexandra
Schulz). Overigens merkt Knops terecht op dat het
Europese Hof hier minder duidelijk is en verwijst onder
meer naar richtlijn 93/13/EEG die niet van toepassing
is.65 In wezen treffen we hier al een complexer contract
dat – zij het impliciet – uitgaat van een actievere rol van
de consument. Het accepteren van een contract met een
flexibele prijs vooronderstelt immers dat de consument
zich ten minste verdiept in de markt en niet langer alleen
consumeert.
In diezelfde periode heeft de Nederlandse rechter geoor-
deeld over een kwestie waarbij de prijzen in markt zoda-
nig stegen dat de leverancier de driejarige overeenkomst
tussentijds wilde opzeggen.66 Hier oordeelde de rechtbank
dat stijgende energieprijzen geen reden zijn voor een le-
verancier om tussentijds op te zeggen, maar een dreigende
deconfiture is een onvoorziene omstandigheid waardoor
een gedeeltelijke ontbinding op haar plaats is.67 Het is
derhalve in eerste instantie de consument die beschermd
wordt, maar dit zal niet ten koste gaan van alles. Zou het
hier om een kwetsbare afnemer gaan, dan zou de situatie
wellicht anders zijn.
Een belangrijke ontwikkeling voor de consument (en de
kleinzakelijke verbruiker) is de invoering van het markt-
model per 1 april 2013. Destijds waren contractuele
voorwaarden niet altijd duidelijk en konden netwerkkos-
ten door de netbeheerder worden gefactureerd. Hierdoor
zagen consumenten zich soms geconfronteerd met net-
werkkosten terwijl er al een energierekening aan de leve-
rancier was betaald. Met de invoering van het leveranciers-
model (als onderdeel van het nieuwe marktmodel) ontving
de consument niet langer gescheiden facturen, maar
slechts één gecombineerde factuur verzonden door de
leverancier betreffende het totaal van de kosten van
levering, meting en netgebruik.68 Hiermee werd de
voorzichtige consument gediend en gemotiveerd om ac-
tiever over te stappen naar een andere leverancier. Con-
tractueel betekent dit leveranciersmodel dat de consument
twee overeenkomsten sluit: de leveringsovereenkomst en
de aansluit- en transportovereenkomst. Deze overeenkom-
sten worden (in beginsel) gesloten met (leveringsovereen-
komst) en via (aansluit- en transportovereenkomst) de
leverancier.69 Hoewel hier enige vorm van contract-
dwang70 bestaat – nu de netbeheerder verbonden is aan
de aansluiting en daar geen vrije keuze in is – heeft de
afnemer wel de vrije keuze om te bepalen óf hij elektrici-

teit wil afnemen. De netbeheerder is gehouden om voor-
waarden te hanteren die redelijk, objectief en niet-discri-
minerend zijn, waarbij ook kleinzakelijke gebruikers,
niet zijnde consumenten, rechten kunnen ontlenen aan
art. 6:236 en 6:237 BW.71 Bij warmtelevering, een opko-
mende markt, is dit leveranciersmodel overigens nog geen
vaststaand feit.72

6.2. Het einde aan de leveringsovereenkomst door een
faillissement van het leveringsbedrijf

De toetreding van vele partijen tot het concurrerende
energieleveringslandschap heeft onvermijdelijk gevolgen
voor het verdwijnen van partijen. Als mededinging eco-
nomic survival of the fittest is, dan moeten er dus ook
minder concurrerende bedrijven van de markt verdwij-
nen.73 Dit heeft gevolgen voor de leveringszekerheid,
want de bij die faillerende ondernemingen aangesloten
afnemers hebben hun energie immers ingekocht via het
leveringsbedrijf. Op dit moment is de bescherming van
de consument tegen het faillissement in zoverre goed ge-
regeld dat de energie doorgeleverd blijft worden.74 Deze
noodleverancier, supplier of last resort in het jargon, neemt
het contract over en daarmee is de kleinverbruiker gebon-
den aan deze overeenkomst met de daarin besloten opzeg-
termijn van ten minste dertig dagen.75 Dit kan dus tot
gevolg hebben dat deze consument gedurende ten minste
dertig dagen gebonden is aan het (hogere) leveringstarief
van de noodleverancier. In dit verband wringt het dat een
grote afnemer niet op deze wijze is gebonden, en in wezen
dus een hoger beschermingsniveau geniet.76

6.3. Warmte-consument: Nederlands experimenteren
met de positie van de consument

De consument die is aangesloten op een warmtenet kan
zowel de actieve als de ‘zwakke’ consument zijn die be-
scherming behoeft. De aanloop naar de eerste Warmte-
wet77 heeft ruim een decennium geduurd en meerdere
warmtenetten zijn aangelegd zonder enige (extra) consu-
mentrechtelijke bescherming. In enkele gevallen is de
realisatie van een warmtenet tot stand gekomen door
actieve consumenten, verenigd in een coöperatie of ver-
eniging, die bij het aanleggen van de woonwijk de ver-
duurzaming hoog in het vaandel hadden. Hier boden de
contractuele afspraken doorgaans de enige bescherming
aan de consumenten.
De Warmtewet regelt de distributie en levering van
warmte als energiedrager. Het is een wet met een bewo-

R.o. 55 van C-92/11 (RWE Vertrieb).64.
H.P.A. Knops, ‘Hof van Justitie neemt prijswijzigingsbedingen jegens consumenten onder vuur’, NTER 2015, afl. 3, p. 81-89, in het
bijzonder p. 88.

65.

Rb. Roermond, 21 juli 2010, ECLI:NL:RBROE:2010:BN1634, (Qwint vs. X).66.
Ibid, r.o. 4.11.67.
Stcrt. 2013, 3181, Toelichting.68.
Conform art. 8.1 Informatiecode en de algemene voorwaarden van zowel leveranciers als netbeheerders.69.
Zie Asser/Houben, 7-X, 2015/205, 217.70.
Art. 95a lid 1 Elektriciteitswet 1998.71.
Zie in dit licht Procureur-Generaal in zijn conclusie van 13 juli 2017, ECLI:NL:PHR:2018:784.72.
In 2018 gingen Energieflex en Robin Energie failliet.73.
Dit is geregeld in het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, Stb. 2018, 231 en het Besluit leveringszekerheid Gaswet, Stb. 2018,
231.

74.

Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, art. 2(6)(c).75.
Voor een bespreking zie R. van ’t Hoft, ‘De failliete energieleverancier en zijn noodleverancier’, NTE 2019, afl. 3/4.76.
Stb. 2013, 325.77.

Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken 2020-3142

Energie – het toenemend hybride karakter van de consumentenbescherming in het energierecht



gen geschiedenis en een al bijna even bewogen herzienings-
geschiedenis, niet in de laatste plaats waar het de bescher-
ming van de consument betreft.78 De Warmtewet is
immers overwegend gericht op de bescherming van de
consument79 die bij aansluiting op een warmtenet niet
kan overstappen op een andere leverancier of een andere
energiedrager voor haar of zijn warmte.80 In de huidige
Warmtewet81 is de mogelijkheid van derdentoegang tot
het warmtenet, en daarmee de keuzevrijheid voor de af-
nemer dan ook beperkt tot onderhandelde toegang voor
derden.82 Het leeuwendeel van de Warmtewet betreft de
regulering en het toezicht op de tarieven en de kwaliteit
van de warmte. Dit stelsel komt erop neer dat een afnemer
niet meer mag betalen dan in het geval de warmte afkom-
stig zou zijn van de verbranding van gas.83

In de energietransitie is het aanhaken bij gas als referen-
tiebron voor de tariefregulering niet langer zo vanzelfspre-
kend, zodat de Warmtewet geen rustig bezit blijkt te zijn.
Dit volgt onder meer uit het gewenste ruimere gebruik
van (industriële) restwarmte, zodat het aanhaken bij de
gasprijs als referentie hoe dan ook minder voor de hand
ligt. Hoewel minister Wiebes al een herinrichting van de
warmtemarkt heeft aangekondigd, genieten warmtecon-
sumenten momenteel minder bescherming dan gasconsu-
menten.84 Hier dient voorop gesteld te worden dat de
keuze hoe het aardgasnet te vervangen bij de gemeente
ligt, die op grond van het klimaatakkoord een Transitie-
visie Warmte moet opstellen en op wijkniveau alternatie-
ven moet vinden voor de warmtevoorziening.85 De
consument ziet zich derhalve geconfronteerd met de ge-
meente die door middel van wijkvisies een actieve betrok-
kenheid vraagt van de burgers om te komen tot een
wijkuitvoeringsplan. Aan het criterium van burgerparti-
cipatie lijkt hiermee te zijn voldaan, ook met oog op de
toekomstige Omgevingswet. Consumenten kunnen zich
sinds 1 juli 2018 in ieder geval niet langer beroepen op
het aansluitrecht van de gaswet.86 Daarbij heeft de consu-
ment geen recht op vrije leverancierskeuze op grond van
art. 66f Gaswet indien de consument zich bevindt in een
warmtegebied.87 Hier wordt de consument enigszins be-
perkt om te kiezen voor een alternatieve energievoorzie-

ning, nu deze in samenspraak met de overige wijkbewo-
ners en de gemeente wordt gekozen. Tot dusver ontbreekt
er een rechtsgrond voor de gemeente om de bewoners te
verplichten van het gas af te gaan, maar onder de Crisis-
en herstelwet is het eerste pilotproject al een feit.88 Con-
sumenten die niet van het aardgas af willen gaan, worden
dan verplicht om op een warmtenet te worden aangeslo-
ten en hiermee gedwongen zich te begeven op een markt
waarbij het wettelijke regime minder bescherming biedt
dan onder de Gaswet wordt geboden. Echter stelt de
minister dat de huidige Warmtewet voornamelijk een
consumentenbeschermingswet is en er een andere bena-
dering nodig is om te kunnen voldoen aan de beoogde
groei en verduurzaming van collectieve warmtesyste-
men.89

De toekomstige warmtewet zal de markt in ieder geval
moeten wijzigen. Warmtebedrijven worden aangewezen
en gereguleerde monopolies met een wettelijke taak bin-
nen eigen kavels. Het Niet Meer Dan Anders beginsel
wordt losgelaten en consumenten mogen gaan betalen
voor de efficiënte kosten die redelijkerwijs zijn gemaakt
voor het realiseren en het in stand houden van het
warmtenet. De minister is van mening dat met een kos-
tengebaseerde benadering kostenvariaties tussen warmte-
systemen en -kavels beter zichtbaar worden, wat in po-
tentie tot meer gedifferentieerde tarieven kan leiden. Een
nader (extern) onderzoek in dit kader heeft uitgewezen
dat een dergelijke ‘kostengebaseerde rendementsregule-
ring’ op zijn zachtst gezegd niet ideaal is gezien de huidige
marktordening.90 De efficiëntieprikkels zijn niet aanwe-
zig. In reactie daarop heeft de minister laten weten te
onderzoeken of en op welke wijze kosten gesocialiseerd
kunnen worden en wil gefaseerd een andere tariefregule-
ringssystematiek invoeren.91 De vraag rijst in hoeverre
consumentenbescherming terrein verliest in deze nieuwe
Warmtewet 2.0. Enigszins geruststellend moet het zijn
dat de ACM actief meedenkt in dit proces.

6.4. De actieve consument in het Nederlandse energie-
recht

De actieve consument is vanuit de publieke sfeer ook in
een ander hokje geplaatst, namelijk dat van de onderne-

Voor een korte bespreking van de geschiedenis zij verwezen naar D.G. Tempelman & C.A. van den Berg, ‘De Warmtewet in transitie
en de rol van de lokale overheid’, NTE 2019, afl. 1.

78.

S. Lavrijssen & A. Huygen, ‘De warmteconsument in de kou: een juridische en economische analyse van de positie van de warmtecon-
sument’, SEW 2013/96, afl. 6.

79.

In zijn brief van 13 februari 2019 inzake de Warmtewet 2.0, beschikbaar van rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/14/ka-
merbrief-over-warmtewet-2.0, komt Minister Wiebes op grond van economisch onderzoek tot de conclusie dat een splitsing in enerzijds

80.

de productie en levering en anderzijds de distributie van warmte geen positieve bijdrage zal leveren aan de bescherming van afnemers
door de introductie van marktwerking.
Stb. 2018, 311.81.
Dit wordt vaak aangeduid als het Niet Meer Dan Anders (NMDA) beginsel; art. 21 Warmtewet.82.
Art. 5(2) Warmtewet.83.
Kamerstukken II 2019/20, 30196, nr. 694.84.
Zie nader D.G. Tempelman & C.A van den Berg, ‘De Warmtewet in transitie en de rol van de lokale overheid’, NTE 2019, afl. 1, p. 4-
14.

85.

Art. 10 lid 6 onder a en lid 7 onder a en b Gaswet. Stb. 2018, 109. Nieuwbouw wordt gasvrij opgeleverd, mits het College van B&W
geen zwaarwegende belangen heeft, en in gebieden waar het College van B&W heeft besloten dat deze een andere infrastructuur krijgen
(bijv. warmtenet), geldt de aansluitplicht ook niet langer.

86.

CBb 25 juli 2016, ECLI:NL:CBB:2016:243, r.o. 4.3.87.
In Purmerend deed zich de situatie voor dat zes bewoners weigerden om op het nieuw aangelegde warmtenet te worden aangesloten.
Deze zes kregen de eretitel ‘gasklevers’ en de regionale netbeheerder diende een nieuw gasnet aan te leggen voor deze zes. Op grond van

88.

art. 7ag Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (laatstelijk gewijzigd Stb. 2020, 84) kunnen gemeenten nu voor ‘experimenteerwijken’
een einddatum instellen voor het afsluiten van woningen van aardgas. Utrecht is de eerste gemeente die hier een beroep op heeft gedaan.
Kamerstukken II 2019/20, 30196, nr. 694.89.
Kamerstukken II 2019/20, 30196, nr. 704 bijlage (rapport van SiRM).90.
Zie nader Kamerstukken II 2019/20, 30196, nr. 704.91.
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mer. De belastingdienst ziet de terugleverende consument
(de prosument) sinds 20 juni 2013 als ondernemer op
grond van de Zonnepanelen en kleineondernemingsrege-
ling (KOR).92 Dientengevolge moet de consument btw
afdragen over de omzet die wordt gemaakt met de opge-
wekte elektriciteit. De consument kan de btw over de
aanschaf van de zonnepanelen ook terugvorderen en er
wordt een ontheffing geboden van de administratieve
lasten. In sommige gevallen regelt de leverancier (of een
daaraan gelieerde organisatie) de btw-teruggave voor de
prosument.93 Naast de 21 procent btw moet er ook
energiebelasting worden betaald.94 Er hoeft geen energie-
belasting betaald te worden over de energie die uit her-
nieuwbare bronnen wordt opgewekt, maar er moet wel
energiebelasting worden betaald over het verbruik en/of
de levering.95 Consumenten mogen de niet zelf verbruikte
elektriciteit terugleveren aan het net, waarbij die hoeveel-
heid in mindering wordt gebracht op het totaal dat op
jaarbasis is afgenomen van het net (salderen). Hierdoor
hoeft de consument geen leveringskosten voor, en ener-
giebelasting, opslag duurzame energie (ODE) en btw
over, de van het net afgenomen elektriciteit te betalen (na
saldering). Overigens geldt dit ook voor de kleinzakelijke
verbruikers.
De actieve consumenten die tevens opereren in een LEC,
in Nederland is dit bijna altijd in coöperatieve vorm, le-
veren onderling aan elkaar zoals nu ook in art. 16 van de
hierboven besproken vierde Elektriciteitsrichtlijn. Er
geldt hier een lager belastingtarief, indien aan bepaalde
voorwaarden wordt voldaan.96 Bij afdracht van de ener-
giebelasting over het eigen verbruik aan de coöperatie, is
de coöperatie gehouden om deze belasting af te dragen
aan de belastingdienst. Als de coöperatie zelf produceert,
maar via een leveringsbedrijf levert aan haar leden kan er
geen sprake zijn van vrijstelling van energiebelasting.97

De aansluitplicht van de netbeheerders wordt doorgaans
uitgelegd ten gunste van de actieve consument, verenigd
in een energiecoöperatie.98 Hoewel netbeheerders eerder

een ‘wie het eerst komt…’ beginsel hanteren, stellen
rechters dat de netbeheerders aangevraagde aansluitingen
dienen te realiseren, ongeacht of daarvoor de beschikbare
capaciteit aanwezig is. De netbeheerders dienen ‘maar’
aan congestiemanagement te doen, waarbij het adagium
first come first serve in strijd is met het discriminatiever-
bod.99

6.5. Afsluiting en afsluiting
Het contrast tussen de zwakke consument en de actieve
consument wordt misschien nog wel het meest zichtbaar
met een nadere blik op de Regeling afsluitbeleid voor
kleinverbruikers van elektriciteit en gas.100 De Regeling
beschermt de consument tegen afsluiting van de energie-
voorziening in de koudere maanden (1 oktober tot en
met 31 maart) waarbij ook de meest kwetsbare afnemer
niet in de kou hoeft te zitten.101 Art. 8 lid 1 onder a Rege-
ling Afsluitbeleid biedt ook de mogelijkheid om op ver-
zoek van de kleinverbruiker de aansluiting te verwijderen.
Doordat de actieve consument steeds bewuster is van
eigen verbruik en mogelijkheden om te verduurzamen
neemt het aantal verzoeken om de gasmeter te verwijde-
ren sterk toe. Steeds meer consumenten kiezen voor een
all-electric energievoorziening, al dan niet in combinatie
met een warmtepomp en zonnepanelen. Deze toename
van aanvragen om de gasmeter te verwijderen laat overi-
gens de weg naar de Geschillencommissie ook niet onbe-
wandeld: er zijn meerdere zaken waar de consument de
kosten aanvecht die de netbeheerder in rekening brengt
voor het fysiek ‘knippen’ van de aansluiting en daarmee

De regeling is alleen van toepassing op kleine ondernemingen zoals een eenmanszaak, maatschap of VOF. De noodzaak tot deze regeling
volgt uit het arrest in zaak C-219/12, ECLI:EU:C:2013:413, (Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr/Unabhängiger Finanzsenat
Außenstelle Linz).

92.

Verrekening (verbruik minus productie) kan plaatsvinden via de energienota waarbij er gebruikgemaakt kan worden van forfaitaire ta-
rieven. Een afnemer (kleinverbruiker) kan er vanuit gaan dat indien de energienota geen energiebelasting in rekening brengt, de afnemer
zelf gehouden is om de energiebelasting te betalen. Zie art. 48 lid 1 jo. art. 50 Wbm.

93.

Verrekening (verbruik minus productie) kan plaatsvinden via de energienota waarbij er gebruikgemaakt kan worden van forfaitaire ta-
rieven. Indien de energienota geen energiebelasting in rekening brengt, dient de consument de energiebelasting zelf te betalen, zie Rb.
Limburg, 13 juni 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:5517.

94.

Er is alleen energiebelasting verschuldigd op de WOZ-locaties waar een aansluiting zit waar een PV/productie-installatie op het net is
aangesloten, zie in dat licht ook Geschillencommissie Energie Zakelijk, 19 december 2017, zaaknummer 112015.

95.

Zo moet de coöperatie beschikken over een Aanwijzing van de belastingdienst en de productie-installatie dient in juridische en econo-
mische eigendom te zijn van de energiecoöperatie, zie Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie en art. 59a Wet belastingen op

96.

milieugrondslag (Wbm). Voor iedereen die dezelfde postcode geniet kan er een beroep gedaan worden op de ‘postcoderoosregeling’.
Een leveringsbedrijf is nodig omdat er een vergunningsvereiste geldt voor levering aan kleinverbruikers.
Zie hierover Hof Den Haag, 2 mei 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1683 en Hof Den Haag, 3 mei 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1388.97.
Hier wordt zelfs een actieve rol van de netbeheerder verwacht die bijvoorbeeld bij de gemeente moet navragen of een pand wel in drie
verschillende onroerende zaken is gesplitst, ten einde drie verschillende aansluitingen te realiseren. Zie CBb, 3 december 2019,
ECLI:NL:CBB:2019:658.

98.

Art. 24 lid 3 Elektriciteitswet 1998. Belangrijk punt is hier dat contractuele congestie geen weigeringsgrond is in de zin van art. 24 lid 2
Elektriciteitswet, maar fysieke congestie kan dat wel zijn. Zie Rb. Oost-Brabant, 12 september 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:5255 r.o.

99.

4.6, CBb, 17 mei 2013, ECLI:NL:CBB:2013:CA1172, Rb. Oost-Brabant, 30 januari 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:570, r.o. 4.2. Con-
gestiemanagement conform hoofdstuk 9 van de Netcode. Zie bijv. Rb. Gelderland 16 april 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1681. In hoger
beroep oordeelde de rechter eveneens dat onvoldoende aannemelijk was gemaakt door de netbeheerder (i.c. Liander) dat zij redelijkerwijs
geen transportcapaciteit beschikbaar heeft, Hof Arnhem-Leeuwarden, 25 februari 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:1663.
Stcrt. 2011, 11579, laatstelijk gewijzigd op 30 januari 2018, Stcrt. 2018, 5311.100.
Helemaal vrijgesteld van alle wettelijke en contractuele verplichtingen is de consument hier echter ook niet: fraude, misbruik, onveiligheid
van de installatie en wanbetaling zijn gronden om af te sluiten, alsmede dat er in ieder geval sprake moet zijn van een lopende leverings-

101.

overeenkomst met de leverancier. Zie hiervoor art. 8 lid 1 Regeling Afsluitbeleid voor elektriciteit en gas. Zie in dat licht Hof ’s-Herto-
genbosch, 23 december 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:5484, Rb. Rotterdam, 14 december 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BV7910.
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het gastransport af te sluiten.102 Deze kosten die de con-
sument dient te betalen voor het opzeggen van de aan-
sluit- en transportovereenkomst en verwijderen van de
gasmeter kunnen aangemerkt worden als een belemme-
ring van de actieve consument die wil bijdragen aan de
energietransitie. Daar waar de actieve consument wil
verduurzamen, door het overstappen op een volledig
elektrische energievoorziening voor eigen huishouden,
wordt hij vanuit het energierechtelijke kader beboet. Een
dergelijke toename van gasafsluitingen past overigens
prima bij het publiekrechtelijke kader: ‘van het gas af’.
De energietransitie gaat derhalve niet geheel ten gunste
van de consument versneld worden. Desalniettemin neemt
de actieve consument in toenemende mate stappen om
de verduurzaming van de eigen woning verder door te
voeren en is hiervoor bereid om kosten te maken zoals
de kosten voor de afsluiting van het gastransport.

7. De Januskop van de consument en hybride
regulering

Zoals we in de inleiding schreven is er veel te doen ge-
weest in de laatste tien jaar consumentenenergierecht.
Daarbij gaat het niet alleen om de ‘klassieke’ bescherming
van de consument, maar ook en in toenemende mate om
de regulering van de actieve rol van de consument. Het
gevolg van die laatste ontwikkeling is een meer hybride
recht waarin de publieke en private rollen en sferen ver-
mengd raken. We zien dat de grote lijnen voor deze hy-
bridisering volgen uit het recht van de Europese Unie,
maar dat ook de Nederlandse wetgever en rechtspraktijk
zich in toenemende mate wijdt aan dit hybride consumen-
tenenergierecht. De daaruit volgende vragen zijn interes-
sant en hebben groot theoretisch en praktisch belang.
Niet alleen voor het recht, maar ook voor het energiesys-
teem waarvan de consument een onmisbaar onderdeel
vormt.

Zie bijvoorbeeld Geschillencommissie Energie, 12 december 2017, zaaknummer 114121, Geschillencommissie Energie, 24 juli 2019,
zaaknummer 121704. Zie voor de overige zaken https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/verwijderen-gasmeter-
door-netbeheerder/.
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