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Waarborgen voor de energieconsument 
in de energietransitie1

1. Inleiding
De Europese Unie en haar lidstaten, waaronder Nederland, staan voor grote uitdagingen 
bij het terugdringen van de C02-uitstoot en het tegengaan van gevaarlijke klimaatverande-
ring. Binnen de EU bereikte de Europese Raad in 2014 overeenstemming over de doelstel-
lingen van een reductie van tenminste 40% van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 
(ten opzichte van 1990) en van 80-95% (ten opzichte van 1990) in 2050. Daarnaast wordt 
gestreefd naar een aandeel van tenminste 27% van duurzame opgewekte energie in de 
EU en een verbetering van de energie-efficiëntie van tenminste 27% in het energiever-
bruik in 2030.2 In Nederland is door het bedrijfsleven, overheid, werkgevers- en werkne-
mersorganisaties en maatschappelijke organisaties in het kader van het nationale ener-
gieakkoord afgesproken om in 2023 de doelstelling te halen dat het aandeel hernieuwbare 
energie in Nederland 23% zal worden en dat jaarlijks gemiddeld 1,5% zal worden bespaard 
op het energieverbruik.3 In het Energierapport 2015 “Transitie naar duurzaam” spreekt 
de Nederlandse regering de ambitie uit om de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 
80-95% terug te dringen op Europees niveau en aan te sluiten op de relevante Europese 
afspraken, zoals het Emissiehandelssysteem.4 

Fossiele brandstoffen zijn de grootste veroorzaker van de CO2 uitstoot. Op dit moment 
is Nederland nog voor 95% afhankelijk van dergelijke brandstoffen in de energievoorzie-
ning. Voor het bereiken van voornoemde Europese en nationale ambities is een funda-
mentele hervorming van het energiesysteem en de overgang naar een duurzame ener-
gievoorziening onvermijdelijk. Volgens de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur 
(RLI) kan een volledig duurzame energievoorziening worden gedefinieerd als een kool 
 

1 Dit is de geschreven versie van de inaugurele rede van Prof. dr. S.A.C.M. Lavrijssen ter aanvaarding van de 
leerstoel Economic Regulation and Market Governance of Network Industries aan Tilburg University. Saskia La-
vrijssen dankt Fatma Çapkurt en Mei Li Ramakers, studenten aan Tilburg University, voor waardevolle ondersteu-
ning bij de totstandkoming van deze bijdrage. Zij is erkentelijk dat Professor Leigh Hancher en dr. Floor Fleurke 
waardevolle suggesties hebben gegeven ten aanzien van eerdere versies van deze bijdrage. Ook dankt zij Martine 
van Gogh voor hulp bij het editen van het boek. De tekst is afgesloten op 1 mei 2016.
2 Besluit van de Raad van de Europese Unie, EUCO 169/14, Mededeling van de Europese Commissie,  
‘Een beleidskader voor klimaat en energie in de periode 2020-2030‘, COM/2014/015 final. Mededeling van de 
Europese Commissie, ‘Stappenplan Energie 2050’, COM/2011/0885 definitief. 
De Europese klimaatdoelstellingen voor 2020 werden eerder door de Raad van de Europese Unie vastgesteld in 
de Conclusies van het Voorzitterschap, 7224/1/07 REV 1. 
3 SER, Energieakkoord voor duurzame groei, 2013, http://www.energieakkoordser.nl/; geraadpleegd op 28 april 
2016.
4 Ministerie van Economische Zaken, Transitie naar Duurzaam, Energierapport, 2016, p. 5-6. 
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stofarme energievoorziening, die leveringszeker, veilig en betaalbaar is.5 Hierbij hanteert 
de RLI een ruime functionele benadering van het begrip ‘energiesysteem’, die ook in deze 
bijdrage wordt gevolgd. Dienovereenkomstig wordt de energievoorziening niet per deel-
markt bekeken, maar vanuit de vier functies die de energievoorziening heeft, namelijk de 
functionaliteit lage temperatuurwarmte, de functionaliteit hoge temperatuurwarmte, de 
functionaliteit transport en mobiliteit en de functionaliteit licht en warmte.6 Het energie-
systeem omvat dan de gehele keten van productie- (centraal en decentraal), leverings-, 
handels-, transport-, en systeembeheersactiviteiten, energiediensten, alle daarbij beho-
rende infrastructuren en faciliteiten en alle private en publieke spelers die een rol spe-
len in de realisatie van de vier functies van de energievoorziening. Naast de Nederlandse 
overheid, de energiebedrijven en de systeembeheerders spelen ook de zakelijke en huis-
houdelijke gebruikers van energie (hierna ook wel energie-afnemers of energieconsumen-
ten genoemd) een grote rol in de overgang naar een duurzame energievoorziening. Door 
efficiënter om te gaan met hun energieverbruik en door als de zogenaamde prosumenten 
zelf energie op te wekken, kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan de overgang 
naar een duurzame energievoorziening.7 Meerdere scenario’s bestaan over de wijze waar-
op een toekomstige duurzame energievoorziening eruitziet.8 Niettemin komen een aantal 
elementen terug in de verschillende scenario studies, zoals9: 

1)  De overgang van energie opgewekt met fossiele brandstoffen naar energie die met 
duurzame bronnen is opgewekt, zoals windenergie en zonne-energie10;

2)  De overgang van grootschalige productie van energie naar meer kleinschalige lokale 
duurzame energievoorzieningen;

5 RLI, Rijk zonder CO2, Naar een Duurzame Energievoorziening in 2050, 2015, p. 11, www.rli.nl; geraadpleegd 
op 28 april 2016.
6 RLI, 2015, p. 20. 
7 Zie hierover S.A.C.M. Lavrijssen, ‘The Different Faces of the Energy Consumers: Towards a Behavioral Eco-
nomics Approach’, Journal of Competition Law and Economics, 2014, volume 10, nr. 2, p. 257-29. In de derde ener-
gierichtlijn omvat het begrip ‘consument’ verschillende groepen van afnemers (grootafnemers, huishoudelijke 
afnemers, niet-huishoudelijke afnemers, kwetsbare afnemers). Zie S. Pront-van Bommel, ‘De energieconsument 
centraal?’ in: S. Pront van-Bommel (red.), De Consument en de andere kant van de elektriciteitsmarkt, Amsterdam: 
Centrum voor Energievraagstukken UvA 2010, p. 44 en verder. 
8 Zie Frontier Economics, Scenarios for the Dutch Electricity Supply System, september 2015 en Ecorys,  
The role of DSOs in a Smart Grid Environment, DG ENER, Amsterdam/Rotterdam, 23 april 2014.
9 Zie hierover M. Boersma, Nutsbedrijven: Quo Vadis?, rede uitgesproken aan Tilburg University, 2015. Zie ook 
Rapportage Overlegtafel Energievoorziening, “Nieuwe spelregels voor een duurzaam en stabiel energiesysteem”, 
september 2015. Zie ook RLI Advies 2015, p. 21. 
10 Volgens artikel 2 van 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, Pb 2009 L 140/16 is energie uit “hernieuwbare bronnen”: energie 
uit hernieuwbare niet-fossiele bronnen, namelijk: wind, zon, aerothermische, geothermische, hydrothermische 
energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en 
biogassen.
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3)  Energieconsumenten worden in toenemende mate prosumenten. Zij nemen niet al-
leen energie af van het distributienetwerk, maar produceren zelf energie en leveren 
dit aan het netwerk.

4)  Er is sprake van meer intermitterende energiebronnen met grotere fluctuaties in het 
aanbod;

5)  Het distributie energiesysteem wordt slim (smart), waarbij met behulp van ICT toe-
passingen aanbod en vraag beter op elkaar kunnen worden afgestemd.11

6)  Door de invoering van vraagsturing12 en opslagmogelijkheden van energie (bijv. in ac-
cu’s), zal het systeem flexibeler worden en meer aanbodgestuurd dan vraaggestuurd 
zijn.13

7)  De Europese Unie draagt bij aan de totstandkoming van een Energie Unie. De lid-
staten werken samen voor een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoor-
ziening. De Europese Commissie en het Europese Agentschap krijgen een steeds 
grotere rol bij de integratie van de energiemarkt, onder andere door regulering van de 
grensoverschrijdende transmissienetten en bij de totstandbrenging van grensover-
schrijdende balancerings- en flexibiliteitsmarkten.14

De hypothese van deze bijdrage is dat de overgang naar een duurzame energievoorziening 
een herbezinning van de bestaande Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en be-
sluitvormingsprocedures vergt.15 Het huidige wetgevingskader en de rechtsbeschermings-
waarborgen zijn nog steeds gebaseerd op het traditionele marktmodel waarin centraal ge-
stuurde, grootschalige productie-eenheden energie produceren op vraag van de afnemers.  
 

11 Hier wordt aangesloten bij de definitie van de Europese Commissie: “A Smart Grid is an electricity network 
that can cost efficiently integrate the behavior of all users connected to it-generators, consumers and those that 
do both- in order to ensure economically efficient, sustainable power system with low losses and high levels of 
quality and security of supply and safety”, Standardization Mandate to European Standardization Organizations 
(ESOs) to support European Smart Grid Deployment, Brussel 1 Maart, 2011, M490. Zie R. Hoenkamp,  
Safeguarding EU Policy Aims and Requirements in Smart Grid Standardization (diss. Amsterdam UvA), ‘s- Herto-
genbosch: Uitgeverij BOXPress 2015, p. 4. 
12 Vraagsturing of demand response omvat alle opzettelijke wijzigingen in de consumptiepatronen van de 
eindgebruikers van elektriciteit die zijn gericht op de verandering van het moment van elektriciteitsverbruik, het 
niveau van het actuele elektriciteitsverbruik, of het totale elektriciteitsverbruik. Zie ook CEER, Advice on the take-off 
of a demand response electricity market with smart meters, ref: C11-RMF-3603, december 2011. Eurelectric, Views on 
Demand Side Participation, 2011, p. 9 -10; http://www.eurelectric.org/media/61240/dsp_report_0810-02_ 
simple_page_final-2011-030-0638-01-e.pdf; geraadpleegd op 28 april 2016. 
13 Het begrip flexibiliteit verwijst naar het vermogen voor marktpartijen om zo snel als nodig in te spelen op 
fluctuaties in aanbod en/of vraag, TNO, Naar een toekomstbestendig energiesysteem: flexibiliteit met waarde, juli 
2015, p. 7. 
14 Mededeling van de Europese Commissie, Een kaderstrategie voor een schokbestendige energie-unie met een 
toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering, COM/2015/080 final.
15 Zie ook Rapportage Overlegtafel Energievoorziening, Nieuwe spelregels voor een duurzaam en stabiel  
energiesysteem september 2015. 
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Hierbij worden de afnemers als passieve en niet als actieve spelers en/of als prosumenten 
gezien en hebben zij een beperkte rol in de totstandkoming van energieprojecten.16 Nieuwe 
wetgeving is nodig om te zorgen dat technologische en sociale innovaties kunnen plaats-
vinden voor de realisatie van de energietransitie. Hierbij moet ruimte worden geboden voor 
de veranderende rollen van de markpartijen, zoals van de distributiesysteembeheerders en 
van de consument als producent. Niet alleen de inhoud van de wetgeving moet worden ge-
evalueerd en gemoderniseerd. Ook de procedures voor de totstandkoming van belangrijke 
besluiten die de energieconsumenten raken en het vereiste niveau van rechtsbescherming 
moeten worden heroverwogen in het licht van de nieuwe ontwikkelingen.17 Hierbij is van 
belang te melden, dat de wetenschappelijke en maatschappelijke discussies vaak gefocust 
zijn op de technologische innovaties omtrent slimme energiesystemen. Helaas wordt dik-
wijls uit het oog verloren, dat de vereiste (nieuwe) wet- en regelgeving moet voldoen aan 
fundamentele constitutionele beginselen en mensenrechten, zoals het recht op privacy en 
het recht op effectieve rechtsbescherming van de energiegebruikers.18 

Gelet op voorgaande ontwikkelingen stelt deze bijdrage de vraag centraal; Is de rechtsbe-
scherming van de energieconsument/prosument in de transitie naar een duurzame energie-
voorziening op adequate wijze geborgd? Hoe zou de rechtsbescherming van de energie-
consument/prosument kunnen worden verbeterd, bijvoorbeeld als de prosument betere 
voorwaarden wil verkrijgen voor levering van met zonnepanelen opgewekte elektriciteit aan 
het energiesysteem? De spraakmakende uitspraak van de Rechtbank Den Haag in de Ur-
genda zaak liet zien, dat de civiele rechter een grote rol kan spelen in de rechtsbescher-
ming van de burger tegen gevaarlijke klimaatverandering. De Haagse rechter kwam via de 
reflexwerking van publiekrechtelijke normen tot de conclusie dat de Staat haar zorgplicht 
had geschonden. De Staat had niet geborgd dat in Nederland in 2020 de uitstoot van broei-
kasgassen tenminste 25% lager is dan in 1990 om gevaarlijke klimaatverandering tegen te 
gaan.19 Hoewel het belang van de uitspraak wordt erkend, valt deze buiten het onderwerp  
 
16 S.A.C.M. Lavrijssen, De verschillende gezichten van de energieconsument, naar een gedragseconomische benade-
ring van de energiesector (oratie Amsterdam UvA), Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2012. Zie over dit onderwerp 
uitgebreid A. Huygen in: ‘De Consument en de (on)vrije elektriciteitsmarkt’, in S. Pront-van Bommel (red), De 
Consument en de andere kant van de elektriciteitsmarkt, Amsterdam: Centrum voor Energievraagstukken UvA, 
2010, p. 96–132. 
17 A. Huygen, ‘Beleid voor innovaties in de energiesector’, TPEdigitaal 2015, volume 2, nr.9, p. 62-78. 
18 C.M.K.C. Kuijpers & E.J. Koops, ‘Smart metering and privacy in Europe; Lessons from the Dutch case’,  
European data protection: Coming of age 2012. S.  Gutwirth, R.E. Leenes, P. de Hert, & Y. Poullet (red), European 
Data Protection: Coming of Age, Springer 2013, p. 269 – 293, S. Lavrijssen, ‘More intensive judicial review in 
competition law and economic regulation in the Netherlands’, in O. Essens, A. Gerbrandy & S.A.C.M. Lavrijssen 
(red.), National Courts and the Standard of Review in Competition Law and Economic Regulation, Groningen:  
Europa Law Publishing 2009, p. 175.
19 Rechtbank Den Haag 24 juni 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:7145. Zie R.A.J. van Gestel & M.A. Loth, ‘Urgenda: 
roekeloze rechtspraak of rechtsvinding 3.0?’, NJB 2015/1849. 
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van deze bijdrage. Deze bijdrage richt zich in grote mate op rechtsbescherming tegen be-
sluiten van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de onafhankelijke toezichthoudende 
marktautoriteit die een belangrijke rol speelt in de regulering van de transmissie- en distri-
butiesysteembeheerders. Ook in een duurzaam energiesysteem spelen de systeembeheer-
ders een cruciale rol bij het waarborgen van het transport van energie en de waarborging 
van een veilige, betrouwbare en duurzame energievoorziening. Voor energieconsumenten/
prosumenten is daarom van belang dat zij voldoende mogelijkheden hebben om voor hun 
rechten en belangen inzake een duurzame, betaalbare en betrouwbare energievoorziening 
op te komen in administratieve en rechterlijke procedures inzake besluiten van de ACM 
tot regulering van de systeembeheerders. Daarbij zal een ruim begrip van het concept van 
rechtsbescherming worden gehanteerd. Niet alleen wordt gekeken naar de mogelijkheden 
van de energieconsument/prosument om achteraf (ex post rechtsbescherming) op te ko-
men voor zijn rechten en belangen bij de rechter, maar ook naar de mogelijkheid om vooraf 
(ex ante rechtsbescherming) inspraak te leveren in procedures betreffende regels en beslui-
ten die zijn rechtspositie raken. 

De rechtspositie van de consument/prosument wordt onderzocht op basis van een juri-
disch- empirische analyse van de relevante Europese en nationale wet- en regelgeving en 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. 
Aan de hand van concrete en representatieve voorbeelden wordt geïllustreerd hoe de van 
toepassing zijnde procedures de economische en juridische positie van de energiegebrui-
ker in de praktijk beïnvloeden en wat de hiaten in de rechtsbescherming zijn. Daartoe be-
spreekt paragraaf 2 eerst de basisbeginselen, de belangrijkste doelstellingen, het markt-
model en de belangrijkste instituties op grond van de bestaande Europese en nationale 
energiewetgeving. Paragraaf 3 gaat in op de veranderende rollen van de systeembeheerders 
en van de energieconsumenten/prosumenten en de wijzigingen in hun onderlinge rela-
ties in de energietransitie. Paragraaf 4 analyseert de wijze waarop de rechtsbescherming 
tegen besluiten van de ACM tot regulering van de systeembeheerders momenteel is gere-
geld. Paragraaf 5 onderzoekt vervolgens aan de hand van voorbeelden op welke punten de 
rechtsbescherming van de energieconsumenten momenteel functioneert en of lacunes in 
de rechtsbescherming bestaan. Paragrafen 6 en 7 doen suggesties voor de verbetering van 
de rechtsbescherming, waarbij rekening wordt gehouden met de veranderende rollen van de 
consument/prosument in de energietransitie. De bijdrage sluit af met een conclusie. 
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2. Basisbeginselen huidige wetgeving 

2.1. Doelstellingen en publieke belangen
Voor de liberalisering van de energiemarkt in de EU werden de nationale energiemarkten ge-
domineerd door nationale wettelijke monopolies. Grootschalig verticaal geïntegreerde ener-
giebedrijven waren verantwoordelijk voor de productie, levering en het transport van elek-
triciteit via de transmissiesystemen en distributiesystemen.20 De liberaliseringswetgeving 
beoogde de nationale markten open te breken, eerlijke concurrentie tussen energiebedrijven 
in de EU te bevorderen, het recht op vrije leverancierskeuze voor de energiegebruikers te 
realiseren en een Europese interne energiemarkt tot stand te brengen. De belangrijkste ach-
terliggende doelstellingen en publieke waarden van het geldende (inmiddels derde) pakket 
van Europese richtlijnen en verordeningen zijn de verzekering van de betaalbaarheid, leve-
ringszekerheid, veiligheid en de duurzaamheid van de energievoorziening voor de energie-
consumenten.21 De hoop van de Europese wetgever was dat door de bevordering van de 
mededinging en de keuzevrijheid bij de consumenten de efficiëntie van de energiebedrijven 
zou verbeteren, hetgeen zou moeten worden vertaald in een kwalitatief betere dienstverle-
ning tegen meer betaalbare energieprijzen.22 De energieconsument wordt daarmee gezien 
als een aanjager van concurrentie. Gaandeweg zijn de Europese energierichtlijnen en de 
daaropvolgende richtlijnen, zoals de Richtlijn duurzame energie23 en de Energie-efficiëntie 
richtlijn24, ook meer eisen gaan stellen op het gebied van milieu- en klimaatbeleid. Zo be-
vatten het derde pakket van Europese energiewetgeving en de Energie-efficiëntie richtlijn 
de gedachte dat de consument moet worden gestimuleerd om efficiënter met zijn energie-
verbruik om te gaan.25 Aldus wordt aangenomen door de Europese wetgever dat de con-
sument niet alleen een aanjager van concurrentie is, maar ook een actieve rol speelt bij de  

20 S.A.C.M. Lavrijssen & L. Hancher, ‘Nieuwe ontwikkelingen in het toezicht op de energiesector; scherpere 
regulering voor verdergaande liberalisering’, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 2002, nr. 3, p. 33-40,  
L. Hancher & S.A.C.M. Lavrijssen, ‘Geleidelijk op weg naar een geliberaliseerde elektriciteitsmarkt’, SEW 2000, 
nr. 2. p. 42-55 en L. Hancher & S.A.C.M. Lavrijssen, ‘De Eerste Gaswet, bestaande structuren in een nieuw jasje’,  
SEW 2000, nr. 6, p. 230-246.
21 Zie mededeling van de Europese Commissie, Een kaderstrategie voor een schokbestendige energie-unie met 
een toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering, COM/2015/080 final. Zie voor een uitgebreide uitleg van 
de concepten betaalbaarheid, duurzaamheid en leveringszekerheid: S.A.C.M. Lavrijssen & I. Bordei 2012,  
p. 1 – 26.
22 Lavrijssen 2012, p. 8.
23 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, Pb 2009 L 140/16.
24 Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie- 
efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 
2004/8/EG en 2006/32/EG, PbEG 2012 L 315, p. 1–56. 
25 Zie bijv. overwegingen 6 en 50 van Richtlijn 2009/72/EG. Zie ook overweging 47 van Richtlijn 2009/73/EG.
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vermindering van de C02-uitstoot en de realisatie van de milieu- en klimaatdoelstellingen 
van het Europese energiebeleid. Echter, onderzoek laat zien dat een aanzienlijk deel van de 
huishoudelijke consumenten de rol van de aanjager van concurrentie en van energiebewus-
te consument lang niet altijd vervult.26 Aan de andere kant, zoals later wordt besproken, 
wekken steeds meer consumenten zelf hun duurzame energie op, bijvoorbeeld met zonne-
panelen, en leveren dit terug aan het distributiesysteem.27 

2.2. Stapsgewijze liberalisering van de energiemarkt
De wettelijke liberalisering van de Europese energiemarkt is tot op heden in drie fasen ver-
lopen. De geleidelijke opening van de energiemarkt van de Lidstaten van de EU begon met 
de inwerkingtreding van het eerste Europese energiepakket. Deze wetgeving gaf in eerste 
instantie alleen de zakelijke verbruikers het recht om hun eigen energieleverancier te kie-
zen.28 In 2003 werden de eerste elektriciteits- en gasrichtlijnen vervangen door het tweede 
pakket van Europese energierichtlijnen en Verordeningen, die de regulering van de Europe-
se energiemarkt verder harmoniseerden.29 Dit tweede pakket was erop gericht een competi-
tieve markt tot stand te brengen, waarin alle consumenten, inclusief huishoudens, vanaf juli 
2007 hun eigen energieleverancier konden kiezen.30 Echter, het tweede pakket schoot tekort 
in de totstandbrenging van een concurrerende markt en de bescherming van de belangen 
van de energieconsument. De wetgeving werd namelijk uiteenlopend geïmplementeerd 
in de verschillende Lidstaten en de wetgeving ging niet ver genoeg om een level playing 
field voor alle energieleveringsbedrijven tot stand te brengen.31 Daarom werd een derde  
 
 
 
 
 
 

26 Communication from the Commission, Delivering a New Deal for Energy Consumers, COM (2015) 339 final. 
27 ECN, Plan Bureau voor de Leefomgeving en CBS, Nationale Energieverkenning 2015, Den Haag, 2015. 
28 Richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 December 1996 betreffende gemeen-
schappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit, PbEG 1997 L 27-20; Richtlijn 98/30/EC van 22 Juni 
1998 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas, PbEG 1998 L 204/1.  
Zie C. Jones, EU energy law, Vol. I, 2010, p. 2-3. 
29 Richtlijn 2003/54/EG van juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt in elektri-
citeit en houdende intrekking van Richtlijn 96/92/EC, PbEG 2003 L 176/37; Richtlijn 2003/55/EG van juni 2003 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van Richtlijn 
98/30/EG, [2003] OJ L 176/57.
30 Jones, EU Energy law, Vol. I, 2010, p. 3.
31 S. Pront-van Bommel, “Het derde Energiepakket”, Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2010, nr. 11,  
p. 455–467, p. 458-459, Communication from the Commission, on Prospects for the internal gas and electricity 
market, COM(2006)841 final. Zie Jones, EU Energy Law, Vol. I, 2010, p. 3-8. 
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pakket van Europese energierichtlijnen en verordeningen aangenomen.32 Deze wetgeving 
bevat onder meer strengere regels ten aanzien van de ontvlechting van de energienetwer-
ken van de leverings- en productiebedrijven. Een fysiek kenmerk van de energiemarkt is 
dat de noodzakelijke infrastructuur voor het transport van elektriciteit via de transmissie- 
en distributiesystemen doorgaans een natuurlijk monopolie is. Dat wil zeggen dat zowel 
in fysiek alsook in economisch opzicht vanwege de hoge kosten maar ruimte is voor één 
energienetwerk in een bepaald gebied. Een cruciaal onderdeel van de liberalisering van de 
markt is daarom de (juridische en/of economische) ontvlechting van de energienetwerken 
van de productie- en leveringsactiviteiten. Hiermee wordt bewerkstelligd dat nieuwe markt-
toetreders non-discriminatoire toegang kunnen krijgen tot de energienetwerken, teneinde 
energie te leveren aan de eindgebruikers. Onafhankelijke marktautoriteiten moeten toezien 
of de toegang tot de netwerken eerlijk verloopt. Zij hebben de bevoegdheid vast te stellen te-
gen welke tarieven en voorwaarden de systeembeheerders toegang tot hun netwerk moeten 
verlenen. Het derde pakket bevat ook strengere eisen ten aanzien van de onafhankelijkheid 
van de markttoezichthouders, verdergaande eisen ten aanzien van de bevoegdheden van de 
toezichthoudende marktautoriteiten en striktere transparantie-eisen voor bedrijven op de 
groothandelsmarkten.33 Daarnaast werd de meer informele samenwerking tussen de nati-
onale marktautoriteiten versterkt en geïnstitutionaliseerd door de oprichting van een Euro-
pees agentschap, namelijk het Agency for the Cooperation of Energy Regulators (par. 3.4.).34 

Inmiddels is de vierde fase van de liberalisering en integratie van de energiemarkt aan-
gebroken waarin de Europese Commissie alle lidstaten, belanghebbende marktpartijen en 
burgers heeft geraadpleegd over een nieuw marktmodel en nieuwe governance structuren 
in de energiesector, die gepaard gaan met de energietransitie in de EU. De resultaten van 
de raadplegingen zullen hoogstwaarschijnlijk leiden tot voorstellen voor wijzigingen in de  
 

32 Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschap-
pelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG, PbEU 2009, L 
211/56; Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschap-
pelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG, PbEU 2009,  
L 211/94; Verordening 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voor-
waarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van Verordening 1775/2005, PbEU 2009, 
L 211/36; Verordening 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende voorwaar-
den voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van Verordening 
1228/2003, PbEU 2009, L 211/15 en Verordening 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 
2009 tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators, PbEU 2009, L 211/1.
33 Pront-van Bommel 2010, p. 458-459. Communication from the Commission on prospects for the internal gas 
and electricity market COM(2006) 841 final.
34 S.A.C.M. Lavrijssen & I.E. Bordei, ‘Regulating and Supervising of Wholesale Energy Markets. What’s in it for 
the Consumers?’, Oil, Gas & Energy Law Intelligence, http://www.ogel.org/about-author-a-z-profile.asp?key=2119 
(advance publication) and OGEL 2013, nr. 5. 
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Europese wet- en regelgeving.35 Volgens de Europese Commissie is het huidige marktmodel 
gedateerd. De Commissie overweegt:

“The existing market concept dates from an era in which large-scale, centralized power plants, 
largely fuelled by fossil fuels, had the key aim of supplying every home and business in a limited 
area –typically a Member State- with as much electricity as they wanted, and in which consumers 
–households, business and industry, were perceived as passive. Today, the move towards decentra-
lized generation increases the number of involved players and changes the existing market roles”. 
(….)36

De energiemarkt en de wet- en regelgeving moeten zich aanpassen aan deze nieuwe realiteit. 
Duurzame energievoorzieningen moeten worden geïntegreerd, nieuwe marktspelers moe-
ten de ruimte krijgen, de distributie- en energiebedrijven moeten nieuwe contracten sluiten 
met consumenten/prosumenten die zelf energie opwekken en flexibiliteit leveren aan het 
net. In de volgende paragraaf wordt nader bekeken hoe de regulering van de transmissie- en 
distributiesysteembeheerders vorm heeft gekregen in de huidige wetgeving. Tevens wordt 
besproken hoe de energietransitie de rol van de systeembeheerders kan veranderen ten op-
zichte van de consument/prosument, waarbij de contouren worden geschetst van de meest 
realistische scenario’s. Het wetvoorstel Stroom beoogde de eerste bouwstenen te leggen 
voor een nieuw regelgevingskader voor de energiesector door de Elektriciteitswet en de 
Gaswet te herzien.37 Het geeft uitvoering aan het tussen het bedrijfsleven, overheid en maat-
schappelijke organisaties gesloten Energieakkoord. Het legt de basis voor een transparante, 
concurrerende en duurzame energiehuishouding in 2050.38 Wegens onenigheid tussen de 
Eerste Kamer en Minister Kamp over het beruchte splitsingsdossier (par. 3.1.), heeft een nip-
te meerderheid van de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel gestemd. Aangezien het voor-
stel nodig is om de Europese en nationale duurzaamheidsdoelstellingen voor Nederland te 
realiseren, komt een aantal punten uit het voorstel terug in nieuwe wetgevingsvoorstellen.39 
Het wetsvoorstel kan worden gezien als een stap in de richting naar een duurzame ener-
gievoorziening, maar tegelijkertijd hinkt het ontwerp ook nog erg op de gedachte van het  

35 Communication from the Commission, Launching the Public Consultation Process on a New Energy Market 
Design, COM (2015) 340 final. 
36 Europese Commissie 2015, Ibid, p. 3. 
37 Voorstel van Wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering 
van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en Gaswet), Kamerstukken I 2015/16, 34199, C. 
38 Kamerstukken II 2012/13, 30196, nr. 202.
39 Zie hierover Brief minister aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal, Kamerstukken I 
2015/16, 31510, A, brief van 22 januari 2016. Zie ook wetvoorstel wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig 
realiseren doelstellingen energieakkoord), Kamerstukken II 2015/16, 34401, nr. 1. Zie ook Wijziging van de  
Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie),  
https://www.internetconsultatie.nl/voortgangenergietransitie; geraadpleegd op 28 april 2016. 
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traditionele marktmodel van de energiesector. 40 Het ligt daarom in de lijn der verwachtin-
gen dat toekomstige wetsvoorstellen, mede op basis van voortschrijdende wetenschappe-
lijke inzichten, nog meer zullen inspelen op de energietransitie bij het vaststellen van de 
regels voor de verschillende marktpartijen. 

3. De transmissie- en distributiesysteembeheerders 
in de energietransitie

3.1. Het systeembeheer
De transmissie- en distributiesystemen vormen tot op de dag van vandaag de ruggengraat 
van de energievoorziening in de lidstaten van de EU. Deze systemen maken het mogelijk 
dat energie wordt getransporteerd, kan worden in- en uitgevoerd en uiteindelijk aan de afne-
mers kan worden geleverd. De systeembeheerders vervullen daarom een cruciale rol in de 
waarborging van de veiligheid en de leveringszekerheid van de afnemers. Net zoals de hui-
dige wetgeving is de architectuur van deze transportsystemen voornamelijk nog gebaseerd 
op het traditionele model van centrale productie en levering van energie op de vraag van een 
passieve afnemer. Daarom is de verwachting dat de komende jaren miljarden investeringen 
in de netwerken moeten worden gedaan om deze systemen slim te maken, onder andere 
door te investeren in vereiste ICT toepassingen en netwerktypologie.41

Volgens artikel 2, lid 3, van Richtlijn 2009/72/EG betreft “transmissie” het transport van 
elektriciteit langs het extra hoogspannings- en hoogspanningsstelsel van systemen, met 
het oog op de belevering van eindafnemers of distributiemaatschappijen, de levering zelf 
niet inbegrepen. De lidstaten moeten de beheerders van het transmissiesysteem aanwij-
zen, die onafhankelijk moeten zijn van de productie- en leveringsbedrijven. Daartoe bevat 
de Europese richtlijn strenge ontvlechtingseisen, die bepalen dat de transmissiesysteem-
beheerders economisch en juridisch onafhankelijk zijn van de leverings- en productiebe-
drijven en dat de eigendom van het systeem ligt bij de transmissiesysteembeheerder.42 In 
Nederland is TenneT aangewezen als beheerder van de elektriciteitstransmissiesystemen en  
Gastransport Services van het gastransmissienet. De Nederlandse Staat is voor 100%  

40 DNV-GL en CE Delft, 2015, par. 6.3.2. Zie ook het kritische commentaar van M. Meijburg en R. Schalij,  
‘Afwijzen van wetsvoorstel Stroom een Blessing in disguise’, Energeia, 14 januari 2016.
41 Systeembeheerders in Nederland schatten, dat er tot 2050 circa 20 tot 71 miljard Euro (afhankelijk van het 
gekozen scenario) moet worden geïnvesteerd in de vervanging en uitbreiding van huidige systemen in Neder-
land, Netbeheer Nederland, Netbeheer voor de Toekomst,p. 38, Rapport%20Net%20voor%20de%20Toekomst.pdf; 
geraadpleegd op 28 april 2016.
42 Artikel 9 van Richtlijn 2009/72/EG. Voor bedrijven die voor 3 september 2009 deel uitmaken van een verti-
caal geïntegreerd bedrijf kan een ander model worden gekozen. Zie Pront van Bommel, “Het derde Energiepak-
ket”, SEW, Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2010, nr.11, p. 455–467.
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aandeelhouder in TenneT en in Gastransport Services. De Minister van Financiën beheert de 
aandelen van de Staat in beide bedrijven.

Volgens artikel 1, lid 5, van Richtlijn 2009/72/EG betreft distributie het transport van elek-
triciteit langs hoog-, midden- en laagspanningsdistributiesystemen met het oog op de 
belevering aan afnemers, de levering zelf niet inbegrepen. Volgens het zesde lid van arti-
kel 1 van Richtlijn 2009/72/EG is een distributiesysteembeheerder een natuurlijke per-
soon of rechtspersoon die in een bepaald gebied verantwoordelijk is voor de exploitatie, 
het onderhoud en, zo nodig, de ontwikkeling van het distributiesysteem alsook, indien 
van toepassing, de interconnecties ervan met andere systemen. De distributiesysteem-
beheerder moet zorgen dat het systeem op lange termijn kan voldoen aan een redelij-
ke vraag naar distributie van elektriciteit. De Europese ontvlechtingseisen voor de distri-
butiebedrijven gaan minder ver dan voor de transmissiesystemen en eisen juridische en 
administratieve ontvlechting. De Nederlandse wetgever heeft evenwel bepaald dat de dis-
tributiesystemen aan dezelfde ontvlechtingseisen moeten voldoen als de transmissiesys-
teembeheerders.143 Na jarenlang procederen bij nationale en Europese rechters heeft de 
Hoge Raad in 2015 geoordeeld, dat het groepsverbod voor de distributiebedrijven, inhou-
dende dat de netwerkbedrijven geen deel uitmaken van een groep ondernemingen waar-
toe ook bedrijven behoren die in Nederland energie produceren, leveren of daarin hande-
len, niet in strijd is met het EU recht.244 Dit betekent dat de energiebedrijven die niet zijn 
gesplitst, Eneco en Delta, dit in principe alsnog moeten doen. Essent had het netwerk 
reeds afgestoten, waaruit het netwerkbedrijf Enexis is voortgekomen. Liander is het afge-
splitste netwerkbedrijf van NUON. De provincies en gemeenten zijn aandeelhouders van 
de distributiesysteembeheerders en de wet bepaalt dat deze in publieke handen moeten 
zijn.345 De Eerste Kamer probeerde tijdens de behandeling van het wetvoorstel Stroom de 
minister te bewegen om de verplichting tot splitsing van de energiedistributiesystemen 
uit te stellen. Aangezien de minister geen gehoor wilde geven aan de ingediende motie, 
heeft de Eerste Kamer tegen de Wet Stroom gestemd. Het gevolg is echter dat de splitsing 
gewoon blijft gehandhaafd, omdat dit in de huidige wetgeving vastligt. Het uitgangspunt  
 
 
 
 

43 De splitsing is geregeld in de Wet Onafhankelijk Netbeheer. Het Europees recht staat verticale integratie 
m.b.t. distributiesystemen nog steeds toe. Er zijn minder vergaande ontvlechtingseisen gesteld dan bij transmis-
sienetwerken. Zie artikel 26 van Richtlijn 2009/72/EG en artikel 26, eerste lid, van Richtlijn 2009/73/EG.
44 HR 26 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1727 (Staat t. Essent). De Hoge Raad gaf daarbij uitvoering aan het preju-
diciële arrest van het Hof van Justitie 22 oktober 2013, C-105/12 t/m C-107/12, ECLI:EU:C:2013:677, NJ 2014/21.
45 In artikel 93 van de Ewet 1998 staat het privatiseringsverbod.
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is daarom vooralsnog dat het systeembeheer moet worden gescheiden van de leverings- 
en productiebedrijven.446

3.2.Taken en rollen systeembeheerders 
De systeembeheerders hebben een wettelijk monopolie bij de uitvoering van de aan hen 
opgedragen taken.47 Ter uitvoering van de relevante Europese wetgeving geeft de wetgever 
een opsomming van de kerntaken van de systeembeheerder. De systeembeheerder mag 
buiten deze taken zeer beperkt activiteiten ontwikkelen die kunnen concurreren met andere 
diensten of goederen.48 Grofweg kunnen de taken van de systeembeheerder momenteel in 
zes kernactiviteiten worden onderverdeeld:

Ten eerste is de systeembeheerder verantwoordelijk voor het systeembeheer. De systeem-
beheerder ontwikkelt, beheert en onderhoudt het systeem om de leveringszekerheid, 
duurzaamheid en betaalbaarheid van het transport van gas en elektriciteit te borgen.49 De 
systeembeheerder moet op de korte en lange termijn voldoende transportcapaciteit garan-
deren om aan een redelijk te verwachten vraag naar transport van elektriciteit en gas te 
voldoen. Daarom moet de systeembeheerder investeringsplannen opstellen welk moeten 
worden goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt (zie par. 5.3.). 

Ten tweede is de systeembeheerder verantwoordelijk voor het aanleggen en beheren van 
aansluitingen op het transmissie- of distributiesysteem.50 Iedereen heeft het recht op een 
aansluiting op het energiesysteem en de systeembeheerders moeten hiervoor zorgen. 

Ten derde geeft een systeembeheerder een systeemgebruiker, zoals de consument of de 
producent, die daarom verzoekt toegang tot het systeem en transporteert elektriciteit of gas 
ten behoeve van de systeemgebruiker.51 Daarbij moet de systeembeheerder transparant en  
non-discriminatoir handelen. Ten vierde waarborgen de systeembeheerders de veiligheid van  

46 Er geldt een uitzondering voor gesloten distributiesystemen op basis van artikel 15 van de Ewet 1998. Zie 
artikel 4.4. van de Wet Stroom en zie MvT Stroom, p.16; Voorstel van Wet houdende regels met betrekking tot de 
productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en Gaswet), Kamerstukken 
I 2015/16, 34199, C. Ook geldt een uitzondering voor directe lijnen. Zie artikel 4.5. van de Wet Stroom en uitge-
breid Pront-van Bommel 2010, p. 466-467.
47 Zie voor de taken van de transmissiesysteembeheerders artikel 12 van Richtlijn 2009/72/EG en voor de 
taken van de distributiesysteembeheerders artikel 25 Richtlijn 2009/25/EG. Zie ook artikel 13 en 25 van Richtlijn 
2009/73/EG. Zie artikel 16 en verder van de Elektriciteitswet 1998.
48 Artikel 17, eerste lid, van de Ewet 1998 en artikel 10b van de Gaswet: Het netwerkbedrijf waarvan het systeem-
beheer deel uitmaakt, mag geen nevenactiviteiten verrichten die strijdig zijn met het belang van het beheer van 
het betreffende net.
49 Artikel 16, eerste lid, van de Ewet 1998 en Artikel 10, eerste lid, van de Gaswet.
50 Artikel 16, eerste lid, onder e, van de Ewet 1998 en artikel 10, zesde lid, van de Gaswet. 
51 Artikel 16, eerste lid,onder f, van de Ewet 1998, artikel 14 van de Gaswet en artikel 5.10 van de Wet Stroom.
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het systeem. De transmissiesysteembeheerders zijn onder andere verantwoordelijk voor het 
balanceren van vraag en aanbod, teneinde het goed functioneren van het energiesysteem 
te borgen.52 Sommige marktpartijen (leveranciers, handelaars, grote afnemers) hebben pro-
grammaverantwoordelijkheid. Dit betekent dat zij programma’s moeten opstellen over hun 
invoeding en onttrekking van energie van het net voor de volgende dag. Zij moeten deze pro-
gramma’s indienen bij de transmissiesysteembeheerder. In de programma’s moeten vraag 
en aanbod in evenwicht zijn. Als dit niet zo is, moeten de transmissiesysteembeheerders het 
systeem in balans brengen. Dit doen zij door reserve- en regelvermogen in te kopen op de 
onbalansmarkt, de prijs daarvan wordt doorberekend aan degene die de onbalans heeft ver-
oorzaakt.53 In de toekomst kan de rol van de transmissiesysteembeheerder veranderen op 
dit vlak. Door de grote rol van lokale duurzame energievoorzieningen en de intermitteren-
de aard van deze voorzieningen kan congestie (een capaciteitsgebrek) en onbalans op het 
netwerk vaker lokaal optreden in de distributiesystemen. Door het slimmer worden van de 
distributiesystemen, is mogelijk dat ook de distributiesysteembeheerders een rol krijgen in 
het balanceren van vraag en aanbod en in het toepassen van lokaal congestiemanagement 
in de distributiesystemen.54 Prosumenten of aggregators -bedrijven die namens een grote 
groep consumenten handelen- kunnen dan, bijvoorbeeld, flexibiliteitsdiensten leveren aan 
de distributiesysteembeheerders door meer of minder energie te gebruiken of te produceren 
in tijden van onder- of overbelasting van de capaciteit van het elektriciteitssysteem. Huis-
houdelijke consumenten hebben, echter, momenteel geen programmaverantwoordelijkheid 
in het huidige systeem. Zij hebben ook geen toegang tot flexibiliteitsmarkten en kunnen 
nog geen flexibiliteitsdiensten leveren aan de transmissiesysteembeheerder. De energiele-
veranciers zijn programmaverantwoordelijk voor de huishoudelijke afnemers. De gebruiks-
gegevens van de huishoudelijke afnemers worden op basis van standaard gebruiksprofielen 
vastgesteld. 

Ten vijfde is de distributiesysteembeheerder verantwoordelijk voor het meten van de ge-
bruikte en geproduceerde energie. De distributiesysteembeheerder stelt voor kleine aan-
sluitingen een meetinrichting ter beschikking.55 De komende jaren worden de traditionele  
meters in de huishoudens vervangen door slimme, op afstand uitleesbare meters.56  

52 Artikel 16, tweede lid , onder a, van de Ewet 1998. Memorie van Toelichting Stroom, p. 25.
53 TNO 2015, p. 22.
54 CEER, The Future of the Role of DSOs, A CEER Public Consultation Paper, Ref: C14-DSO-09-03, 16 December 
2014.
55 Artikel 16, eerste lid , onder n, van de Ewet 1998, artikel 10, vijfde lid, van de Gaswet, Artikel 5.12 van de Wet 
Stroom, Memorie van Toelichting, p. 25.
56 Een slimme meter is een digitale meter, die het elektriciteitsverbruik bijna real time kan meten (in interval-
len van een kwartier) en op afstand uitleesbaar is. R. Hoenkamp, G.B. Huitema & A. De Moor-van Vugt, ‘The 
Neglected Consumer: The Case of the Smart Meter Roll Out in the Netherlands’, Journal of Renewable Energy Law 
& Policy , 2011, nr. 4, 269–282. 
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Het gebruik van de slimme meters geeft meer inzicht in het daadwerkelijke energiegebruik 
van de afnemers. Hierdoor ontstaan ook mogelijkheden om af te wijken van standaardge-
bruiksprofielen bij het opstellen van de energieprogramma’s. Consumenten/prosumenten 
kunnen daardoor gemakkelijker een rol krijgen bij het leveren van flexibiliteitsdiensten. 

Ten zesde zijn de systeembeheerders verantwoordelijk voor de verstrekking van informatie 
die systeemgebruikers nodig hebben voor een efficiënte toegang tot het energiesysteem en 
voor het verstrekken van informatie aan de (buitenlandse) beheerders van andere syste-
men.57 De opkomst van slimme lokale duurzame energievoorzieningen, waarbij sprake is 
van een tweerichtingsverkeer van energiestromen en anderzijds van nieuwe informatie die 
de distributiesysteembeheerders kunnen lezen van de slimme meters, zorgt ervoor dat de 
distributiesysteembeheerders het beheer en de werking van het energiesysteem beter kun-
nen plannen. Door deze ontwikkelingen kunnen de distributiesysteembeheerders ook beter 
inspelen op mogelijke onbalans- en capaciteitsproblemen op het energiesysteem.58 Nieuwe 
informatiestromen geven nieuwe mogelijkheden voor de ondersteunende diensten die de 
distributiesysteembeheerders kunnen aanbieden aan de netwerkgebruikers die bijvoorbeeld 
de markt willen betreden door het aanbieden van flexibiliteitsdiensten.59 Onder de voorwaar-
de dat de geldende privacywetgeving wordt gerespecteerd, vereisen deze nieuwe mogelijk-
heden ook dat nieuwe regels komen over de samenwerking en de informatie-uitwisseling 
tussen de transmissie- en distributiesysteembeheerders en tussen de distributiesysteembe-
heerders, de energieconsumenten en de andere marktspelers.

De bedoeling van de wetgever is om in toekomstige wetgeving de taken van de systeem-
beheerders te verduidelijken. Discussie bestaat over de vraag welke taken de distributie-
systeembeheerder kan vervullen naast zijn kerntaken. Sommige onderzoekers beweren 
dat de systeembeheerders nu te veel beperkt worden om te innoveren in nieuwe duurza-
me hybride energie-infrastructuren, zoals nieuwe opslaginfrastructuren, laadpalen of in  
koppelingen tussen verschillende infrastructuren zoals warmte en elektriciteit.60 Zij beplei-
ten dat systeembeheerders ook (tijdelijk) taken zouden moeten vervullen om de transitie te 
bevorderen en de concurrentie op gang te brengen. Anderen beweren juist dat de systeem 
 

57 Artikel 16, eerste lid, onder l, van de Ewet 1998, artikel 10, tweede lid, Gaswet en Artikel 5.22 van de Wet 
Stroom, Memorie van Toelichting, p. 26.
58 EvolveDSO, Development of methodologies and tools for new and evolving DSO roles for efficient DRES integrati-
on in distribution networks, 2015, p. 35 en verder, http://www.evolvdso.eu/getattachment/6f0142bf-0e66-470c-a724- 
4a8cbe9c8d5c/Deliverable-1-4.aspx; geraadpleegd op 28 april 106.
59 EvolveDSO 2015, p. 33. 
60 Ecorys, The role of DSOs in a Smart Grid Environment, DG ENER, Amsterdam/Rotterdam, 23 april 2014. DNV-
GL en CE Delft, 2015, par. 6.3.2. Zie ook het kritische commentaar van M. Meijburg en R. Schalij, ‘Afwijzen van 
wetsvoorstel Stroom een Blessing in disguise’, Energeia, 14 januari 2016.
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beheerders zich moeten beperken tot kun kerntaken, om zo de concurrentie bij de ontwik-
keling van andere technieken en infrastructuren niet te vervalsen.61 Duidelijk is, dat de rol 
van de transmissiesysteembeheerders en de distributiesysteembeheerders onder invloed 
van de energietransitie aan verandering onderhevig is.62 De distributiesysteembeheerders 
ontwikkelen zich steeds meer van een passieve systeembeheerder, gebaseerd op het “net-
werk volgt de vraag” paradigma, naar een actieve systeembeheerder, waaraan de netwerk-
gebruikers diensten kunnen leveren ten behoeve van het systeembeheer. Deze verandering 
vereist een aanpassing van de regels, processen en rollen inzake het systeembeheer.63 Hoe-
wel bovenstaand overzicht aangeeft wat de kerntaken van de systeembeheerders zijn, zal de  
precieze invulling en afbakening van de taken in de toekomst veranderen, afhankelijk van de 
technologische en economische ontwikkelingen die per lidstaat kunnen variëren.

3.3. Rol Autoriteit Consument en Markt
De ACM en de nationale toezichthoudende autoriteiten in andere Lidstaten spelen een sleu-
telrol bij de regulering van de systeembeheerders op basis van de EU energierichtlijnen 
en de nationale wetgeving in de EU Lidstaten.64 Als gevolg van het Europees recht zijn de 
discretionaire (regulerende) bevoegdheden van de ACM – onder meer voor het vaststellen 
van de tarieven en voorwaarden voor de toegang tot de energiesystemen– sterk uitgebreid.65 
De toezichthoudende autoriteit heeft ruime discretionaire bevoegdheden en kan op grond 
daarvan bij het vaststellen van algemene regels of bij het nemen van een besluit verschillen-
de belangen tegen elkaar afwegen om tot een oordeel te komen. Tegelijkertijd gelden strikte 
Europese onafhankelijkheidsvereisten voor nationale toezichthoudende autoriteiten.66 Zij 
dienen niet alleen onafhankelijk te zijn van marktpartijen, maar moeten ook in bepaalde 
mate op afstand van de politiek functioneren (het parlement en de Minister van Economi-
sche Zaken). Dit betekent dat de minister wel algemene beleidsregels mag opstellen die 
de nationale toezichthouder moet volgen, maar geen instructies mag geven die betrekking 
hebben op een specifieke zaak.67 Deze strikte onafhankelijkheidseisen hebben tot doel een 
onpartijdige en transparante regulering door de toezichthoudende autoriteit te waarborgen.  
 

61 DNV-GL en CE Delft, 2015, p. 67 en verder.
62 EvolvDSO 2015. 
63 EvolveDSO 2015, p. 27. 
64 In Engelse literatuur wordt gesproken van National Regulatory Authorities, afgekort NRAs. 
65 Zie artikel 37 eerste lid en vierde lid, van Richtlijn 2009/72/EG en artikel 41, eerste lid en vierde lid van Richt-
lijn 2009/73/EG. Zie ook L. Hancher & P. Larouche, ‘The coming age of EU regulation of network industries and 
services of general economic interest’, in: P.Craig en G. de Burca (red.), The evolution of EU law, 2nd ed. Oxford, 
Oxford University Press, 2011, p. 743-782.
66 Artikel 35 van Richtlijn 2009/72/EC en Artikel 39 van Richtlijn 2009/73/EC.
67 Zie zaak CBb 29 juni 2010, ECLI:NL:CBB:2010:BM9470; Zie ook S.A.C.M. Lavrijssen & A. Ottow, ‘The fragility 
of Independent Agencies in the EU’, Legal Issues of Economic Integration, 2012, volume 39, nr. 4, p. 419-445.
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Dit is in het bijzonder van belang in sectoren die van oudsher sterk zijn verweven met de 
overheid, en waar de Staat, zoals in de energiesector, nog steeds een (100%) aandeel in de 
marktpartijen heeft.68

Anders dan wanneer een bestuursorgaan onder volledige verantwoordelijkheid van een mi-
nister valt en aan hem verantwoording moet afleggen – is het politiek toezicht op de ACM 
in beginsel beperkt tot de hoofdlijnen. De minister is verantwoordelijk voor het wettelijke 
kader inclusief het toezichtsysteem, wat de verantwoordelijkheid voor de instelling en in-
richting van het toezicht als zodanig en het functioneren van de toezichthoudende autoriteit 
omvat.69 Bij de behandeling van het wetsvoorstel Stroom bleek wel dat de onafhankelijkheid 
van de ACM een gevoelig punt blijft. De minister heeft de neiging de bevoegdheid te behou-
den om regels te stellen inzake de regulering van de transmissie- en distributiesystemen, 
waardoor hij in conflict komt met de Europese eis dat de ACM zijn reguleringstaken onaf-
hankelijk moet kunnen uitoefenen.70 

Ter voorkoming van misbruik van machtspositie door de netbeheerders, is een systeem van 
tariefregulering tot stand gebracht op grond waarvan de ACM de voorwaarden, de metho-
des voor de vaststelling van de tarieven en de tarieven voor toegang tot de energienetwer-
ken (de aansluiting en het transport van energie) reguleert. Deze regulering prikkelt net-
beheerders om kostenefficiënt te werken en om de tarieven voor netgebruikers betaalbaar 
houden. Daarnaast richt de energieregulering zich op het waarborgen van een betrouwbare 
en duurzame energievoorziening.71Richtlijn 2009/72/EG noemt de doelstellingen, waarmee 
de nationale toezichthoudende autoriteiten rekening moeten houden bij de uitvoering van 
hun bevoegdheden, zoals de stimulering van een door concurrentie gekenmerkte, zekere 
en vanuit milieu oogpunt duurzame interne markt. De Richtlijn laat de lidstaten evenwel  
aanzienlijke keuzeruimte bij de exacte invulling van de tariefregulering.72 Wel geldt dat de 
regulering transparant en niet-discriminatoir moet zijn.73

 
68 Zie L. Hancher, P. Larouche & S.A.C.M. Lavrijssen, ‘Principles of good market governance’, Journal of Network 
Industries, 2003, nr. 4, p. 361-362.
69 De ACM is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO); Zie hierover S.A.C.M. Lavrijssen, Onafhankelijke me-
dedingingstoezichthouders, regulerende bevoegdheden en de waarborgen voor good governance, Den Haag: Boom 
Juridische Uitgevers 2006, p. 96-98 en L. M. Schouten & A. J. C. de Moor-van Vugt, ‘De onafhankelijkheid van de 
Autoriteit Consument en Markt’, SEW 2015, nr. 2, p. 64-65;
70 S.A.C.M. Lavrijssen, ‘Het wetsvoorstel Stroom, waar is de consument gebleven’, Energie Actueel, november 
2014.
71 Kamerstukken II 2008/09, 31901, nr. 1-2, p. 44. 

72 Artikel 36, onder f, van Richtlijn 2009/72/EG en artikel 40, onder f, van Richtlijn 2009/73/EG.
73 Artikel 35, vierde lid, en artikel 37, zesde en zevende lid, van Richtlijn 2009/72/EG en artikel 39, vierde lid, en 
artikel 41 , zesde lid, en artikel 41, dertiende lid, van Richtlijn 2009/73/EG.
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Daarnaast stelt de ACM de netwerkcodes vast. Deze codes betreffen algemeen verbindende 
voorschriften. 74 Dat wil zeggen dat het gaat om algemene regels met een bindend karakter, 
die voor herhaling toepasbaar zijn en niet beperkt zijn wat betreft tijd, plaats of onderwerp. 
Zij richten zich niet rechtstreeks tot bepaalde afnemers. De netwerkcodes kunnen onder 
meer regels bevatten over de tariefstructuren, kwaliteitscriteria en de wijze waarop systeem-
beheerders en systeemgebruikers alsmede systeembeheerders zich jegens elkaar gedragen 
ten aanzien van de taken van de systeembeheerders. De systeembeheerders spelen een 
belangrijke rol in de totstandbrenging van de codes, omdat zij voorstellen voor de codes 
mogen indienen bij de ACM, nadat zij overleg hebben gevoerd over deze voorstellen met 
representatieve organisaties van partijen op de elektriciteits- of gasmarkt. In het voorstel 
dat wordt gezonden aan de ACM, wordt aangegeven op welke wijze de systeembeheerders 
gevolgtrekkingen hebben verbonden aan de zienswijze die representatieve organisaties op 
de energiemarkt naar voren hebben gebracht.75 Uiteindelijk stelt de ACM de codes vast met 
inachtneming van het ingediende voorstel en met inachtneming van door de wet genoemde 
belangen zoals het belang van het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieu-hygiënisch 
verantwoord functioneren van de elektriciteits- en gasvoorziening, het belang van de bevor-
dering van het handelsverkeer en het belang van de bevordering van het doelmatig handelen 
van de systeemgebruikers.76 Zoals hieronder wordt besproken, moet de ACM ook toetsen 
of de voorgestelde codes in overeenstemming zijn met het Europees recht en de Europese 
netwerkcodes die worden opgesteld door het Europese Agentschap (ACER) en de Europese 
Commissie. 

3.4. Europeanisering en de rol van ACER

3.4.1. Van Europees regulerend netwerk naar Europees netwerk agentschap
Het toezicht en de regulering van de systeembeheerders, wordt ook steeds meer beïnvloed 
door het Europees recht. Door de achtereenvolgende Europese wetgevingspakketten is de  
samenwerking tussen de nationale toezichthoudende autoriteiten versterkt.77 De samen-
werking begon informeel tussen Europese netwerken van toezichthoudende autoriteiten, 
maar werd geleidelijk aan verder geformaliseerd. Dit resulteerde uiteindelijk in de oprichting 
van een Europees onafhankelijk Agentschap, namelijk het Agency for the Cooperation of the 

74 CBb 2 augustus 2002, ECLI:NL:CBB:2002:AE7254.
75 Artikel 27, 31 en 32 van de Ewet 1998 en artikel 12 en verder van de Gaswet.
76 Artikel 36 van de Ewet 1998.
77 S.A.C.M. Lavrijssen & I. Bordei, ‘ACER: Demystifying the European Energy Supervisor from a Consumer 
Perspective’, Oil Gas & Energy Law Intelligence, 2012, 10, nr. 5, p. 1 – 26, M.L.P. Groenleer, ‘Toezicht op de energie-
sector; tussen nationale belangen en Europese invloed’, SEW 2015, nr. 9, p. 385-397 en S.A.C.M. Lavrijssen & L. 
Hancher, ‘“Networks on Track: From European Regulatory Networks to European Regulatory Network Agencies”’, 
Legal Issues of Economic Integration 2009, nr. 1, p. 23-55.
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Energy Regulators (ACER) in 2011.78 ACER is een Europees Agentschap dat de taak heeft 
om de samenwerking tussen de nationale autoriteiten te bevorderen, bij te dragen aan de 
consistente toepassing van het EU recht en advies te leveren aan de Europese Commissie.79 
De oprichting van ACER markeert een verdere harmonisatie van de samenwerking tussen 
de nationale autoriteiten.

De bevoegdheden van het Agentschap om regels te stellen voor de energiemarkt zijn tot 
op heden beperkt. Bij de oprichting van ACER heeft de Europese Commissie zich namelijk 
vastgehouden aan een strenge interpretatie van de Meroni-rechtspraak, die ervan uit gaat 
dat de Europese wetgever geen ruime discretionaire bevoegdheden met ruime juridische 
en economische keuzeruimte mag delegeren aan Europese Agentschappen.80 Dit neemt 
niet weg, dat de ACER wel grote invloed kan uitoefenen bij de uitvoering van haar taken. Zij 
kan namelijk adviezen en aanbevelingen tot de aanname van wetgeving geven aan de Eu-
ropese Commissie,81 die vervolgens door laatstgenoemde instantie kunnen worden overge-
nomen in bindende maatregelen, zoals verordeningen of richtsnoeren. Ondertussen heeft 
het Hof van Justitie de Short Selling-uitspraak82 gedaan, waarin de Meroni-doctrine wordt 
gerelativeerd. Het Hof heeft geoordeeld dat de wetgever discretionaire bevoegdheden mag 
delegeren aan Europese agentschappen, onder de voorwaarde dat het EU recht criteria en 
voorwaarden geeft die een beperking vormen voor de uitoefening van deze bevoegdheden, 
die ook aan rechterlijke controle zijn onderworpen. Deze uitspraak biedt ruimte dat de be-
voegdheden van de ACER in de toekomst zullen worden uitgebreid, zoals de Europese Com-
missie nu ook suggereert in haar mededeling over de Europese Energie Unie.83 

78 Verordening 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot oprichting van een 
Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators, PbEU 2009, L 211/1. Zie ook Marco Zinzani, Market 
Integration through ‘Network Governance’, The Role of European Agencies and Networks of Regulators, Intersentia: 
Antwerpen-Oxford-New York 2012.
79 Europese onafhankelijke bestuursorganen hebben een bepaalde mate van onafhankelijkheid van de EU 
instellingen bij de dagelijkse uitvoering van hun taken. Dit komt tot uitdrukking in hun rechtspersoonlijkheid en/
of hun zelfstandige beslissingsbevoegdheid, zie R. van Oijk, ‘The Growing Importance of Agencies in the EU: 
Shifting Governance and the Institutional Balance’: in: D.M. Curtin & R.A. Wessel (red), Good Governance and The 
European Union, Reflections on Concepts, Institutions and Substance, Antwerpen-Oxford-New York: Intersentia 2005, 
p. 134. 
80 HvJEU, zaak C-9/56, Meroni t. High Authority, ECLI:EU:C:1959:19. Zie M. Chamon, “EU agencies between 
Meroni and Romano or the Devil and the Deep Blue Sea”, CML Rev 2011, volume 48, p. 1055-1075; E. Chiti,  
“An important part of the EU’s institutional machinery”, CMLREV 2009, volume 46, p. 1404-1424 en L. Hancher 
& A. De Hautcloque, “Manufacturing the EU Energy Markets”, CRNI 2010, nr. 11, p. 307-335. Zie ook Lavrijssen & 
Hancher 2009, p. 38-39.
81 Lavrijssen & Bordei 2012, p. 12-13.
82 HvJEU, case C-270/2012, United Kingdom vs Parliament and Council, ECLI:EU:C:2014:18. Mr. M.P.M. van 
Rijsbergen & Mr. drs. M. Scholten, ‘Zaak C-270/12 (ESMA-short selling) als opvolger van de Meroni- en  
Romano-non-delegatiedoctrine’, NtER 2014, nr.2/3, p. 82-88.
83 Europese Commissie, Mededeling Energie Unie, par. 2.2.
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3.4.2. De taken en bevoegdheden van ACER nader bezien
Verordening 713/2009 biedt de basis voor de bevoegdheden van ACER.84 Bij de regulering 
van de toegang tot de grensoverschrijdende transmissienetten werkt ACER nauw samen 
met de Europese netwerken voor transmissienetbeheerders (ENTSO-E en ENTSO-G), die 
rechtspersoonlijkheid hebben en die zijn opgericht op grond van Verordening 714/2009 
en 715/2009.85 Dit zijn netwerken waarbinnen de nationale transmissiesysteembeheerders 
samenwerken in Europees verband.86 Het idee van samenwerking tussen de transmissie-
netbeheerders is niet nieuw, maar het derde Energiepakket heeft deze samenwerking gefor-
maliseerd door de netwerken taken te geven zoals het opstellen van netwerkcodes, gemeen-
schappelijke netbeheersinstrumenten en tienjarige netontwikkelingsplannen. 

Een belangrijk gebied waar ACER samenwerkt met de ENTSO’s betreft de ontwikkeling van 
de netwerkcodes.87 Deze netwerkcodes zijn van belang voor het verlenen van een trans-
parante en effectieve toegang tot de transmissienetwerken voor het grensoverschrijdend 
transport van elektriciteit en gas, voor de borging van een gecoördineerd beheer van de 
transmissiesystemen en voor het tegengaan van marktsegmentatie.88 De netwerkcodes kun-
nen bijvoorbeeld betrekking hebben op voorschriften voor zekerheid en betrouwbaarheid 
van de netwerken, voorschriften voor netaansluiting, voorschriften voor derdentoegang tot 
de transmissienetwerken, voorschriften voor geharmoniseerde transmissietariefstructuren, 
voorschriften inzake energie-efficiëntie en voorschriften voor de compensatie van transmis-
siesysteembeheerders voor het beheren van flows die vanuit andere landen zijn ontstaan.89

84 Dit onderdeel is mede gebaseerd op S.A.C.M. Lavrijssen & I. Bordei 2012. Zie de artikelen 6 t/m 9 van  
Verordening 713/2009. Zie ook F. Ermacora, ‘The Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)’: in 
Jones (red.), EU energy law, volume 1, 2010, p. 257. 
85 Arikel 5 van Verordening 714/2009 en artikel 5 van Verordening 715/2009, Jones, EU Energy Law, volume 1, 
2010, p. 8.
86 C. Musialski, ‘The ENTSOs under the Third Energy Package’: in B. Delvaux, M. Hunt & K. Talus (red), EU 
Energy Law and Policy Issues, Volume 3, 2012, Intersentia: UK, Cambridge, p. 44. 
87 Zie artikel 8, zevende lid van Verordening 714/2009 en Verordening 715/2009 en artikel 6 van Verordening 
713/2009. Zie W. Boltz, ‘The new regulatory agency; a practical guide to its functioning and priorities’ in:  
J.M. Glachant, N. Ahner & A. de Hauteclocque (red), EU Energy Law. EU Energy Law & Policy Yearbook 2010,  
The priorities of the new Commission, Claeys & Casteels: Leuven 2010, p. 137; M. van Stiphout, “Harmonisatie van 
Europese netwerkregels: Wie schrijft die blijft?” Tijdschrift voor Energierecht 2010, nr. 1, p. 4-13. 
88 Zie ook S. Goldberg & H. Bjørnebye, ‘Introduction and Comment’, in B. Delvaux, M. Hunt en K. Talus (red), 
EU Energy Law and Policy Issues, volume 3, 2012, p. 49.
89 Zie artikel 8, zesde lid, van Verordening 714/2009 en van Verordening 715/2009. 
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De procedure voor de aanname van de netwerkcodes is complex. Het betreft verschillende 
stappen, waarbij de Commissie, de ACER, de ENTSO’s en de nationale autoriteiten moeten  
samenwerken.90 Uiteindelijk legt de ACER na uitgebreide openbare consultatieprocessen 
over de zogenaamde kaderrichtsnoeren de daarop gebaseerde ontwerp-codes ter goed-
keuring voor aan de Commissie. Door de betrokkenheid van andere stakeholders bij de 
opstelling van de kaderrichtsnoeren en de ontwerp-codes, is waarschijnlijk dat een zekere 
consensus is ontstaan tussen de betrokken partijen over essentiële elementen van de ka-
derrichtsnoeren en van de netwerkcodes. Daarom ligt het in de lijn der verwachtingen, dat 
de Commissie het voorstel van ACER (grotendeels) zal overnemen en het tijdrovende en 
intensieve proces zelf niet over zal doen.91 Dit is overigens een praktijk die vaak voorkomt; 
de Commissie die adviezen en ontwerp-besluiten van de Europese agentschappen ‘rub-
berstampt’.92 De netwerkcodes kunnen gevolgen hebben voor de rechten en plichten van 
afnemers, zoals bijvoorbeeld besluiten over tariefstructuren die doorwerken in de netwerkt-
arieven die de afnemers moeten betalen. Daarnaast zullen de codes door de veranderende 
rol van de distributiesysteembeheerders, ook steeds meer rekening moeten houden met 
gewijzigde relaties tussen de distributiesysteembeheerders en de transmissiesysteembe-
heerders. Dit betekent dat de Europese wetgeving ook moet zorgen dat de distributiesys-
teembeheerders bij de opstelling van de Europese codes worden betrokken, hetgeen nu 
nog niet het geval is. De toekomstige verdergaande Europeanisering van de samenwerking 
tussen de ENTSO´s, de potentieel grotere rol van ACER bij de vaststelling van de netwerk-
codes en de veranderende rol van de distributiesysteembeheerders, doet de vraag rijzen of 
de netwerkcodes beroepbaar zijn en zo ja bij welke rechter, de Europese of de nationale? 
Deze vraag zal later uitgebreid aan de orde komen. 

90 Zie voor een uitgebreide beschrijving Bordei & Lavrijssen 2012. Artikel 6, negende lid, van Verordening 
714/2009 en artikel 6, negende lid, van Verordening 715/2009. 
91 In het verleden nam de Commissie richtsnoeren inzake congestiemanagement over die waren voorbereid 
door ERGEG (de voorganger van ACER). Lavrijssen & Hancher, 2009, p. 32. Het ging om het proces tot de aan-
name van Besluit 2006/770/EC van 9 november 2006 tot wijziging van de Annex bij Verordening 1228/2003/EU 
Pb 2006 L312/59. 
92 Zie Lavrijssen & Bordei 2012, p. 12. Zie ook M. Busuioc, The Accountability of European Agencies: Legal Pro-
visions and Ongoing Practices (Delft: Eburon 2010). Zie artikel 5 bis van Besluit 2006/512/EG van 17 juli 2006 tot 
wijziging van besluit 1999/468/EG tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Com-
missie verleende uitvoeringsbevoegdheden, PbEU 2006 L 200/11. Het Verdrag van Lissabon kent een nieuwe 
procedure voor de aanname van gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen (zie artikel 290 WVEU en 
artikel 291 WVEU). Pas als het derde pakket wordt gewijzigd, wordt de verwijzing naar de regelgevingsprocedure 
met toetsing vervangen, zie ook Ministerie van Buitenlandse Zaken, Richtsnoeren gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringshandelingen (comitologie onder Lissabon), 16 maart 2010. 
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4. Rechtsbescherming: 
Hoe is de rechtsbescherming nu geregeld?

4.1. Effectieve rechtsbescherming voor energieconsumenten
Nadat hiervoor de belangrijkste uitgangspunten ten aanzien van de regulering van de ener-
giemarkt en de rol van de ACM zijn uiteengezet, wordt nu stilgestaan bij de uitgangspunten 
voor de rechtsbescherming van de energieconsument in de transitie naar een duurzame 
energievoorziening.

De toezichthoudende autoriteit bepaalt onder meer de maximale hoogte van de netwerk- 
tarieven en de mogelijke financiële prikkels voor een energie-efficient gebruik van het net-
werk door de consumenten/prosumenten. Zij heeft een grote invloed op de hoogte van de 
energierekening en op de wijze waarop consumenten/prosumenten met het energiegebruik 
omgaan. Daarom is het voor energieconsumenten van groot belang dat de netwerkregule-
ring op een rechtmatige en redelijke wijze plaatsvindt. Nu politieke controle op het handelen 
van de toezichthoudende autoriteiten beperkt is tot de hoofdlijnen, doet zich de vraag voor 
hoe kan worden gewaarborgd dat de nationale toezichthouders op de juiste manier gebruik-
maken van hun ruime discretionaire bevoegdheden. Het is namelijk ook wenselijk dat een 
toezichthouder op een directere wijze publieke verantwoording aflegt aan belanghebben-
den, zoals energieconsumenten, over de wijze waarop hij invulling geeft aan zijn bevoegd-
heden.93 Publieke verantwoordelijkheid speelt een rol bij het vergroten van het draagvlak 
voor de activiteiten van de toezichthoudende autoriteit bij de gereguleerde marktpartijen 
en andere belanghebbenden. Verantwoordingsmechanismen vergroten immers de legiti-
miteit van de toezichthouder, omdat in openheid publieke verantwoording wordt afgelegd 
aan de energieconsumenten. 94 Hierdoor groeit het vertrouwen in en draagvlak voor het 
toezicht dat wordt uitgeoefend door de toezichthouder.95 Naast het geven van transparantie 
over het beleid, zijn het houden van openbare consultatieprocedures en het bevorderen 
van participatie door belanghebbende partijen aan besluitvormingsprocedures belangrijke 
vormen van directe publieke verantwoording. Door te participeren in openbare besluitvor-
mingsprocedures, kunnen belanghebbende consumenten/prosumenten hun zienswijze 
geven ten aanzien van de bescherming van hun rechten en positie. Op deze wijze kunnen  
 

93 P. Larouche, ‘CERRE, Code of Conduct and Best Practices for the setup, operations and procedure of regulatory 
authorities’, 2014, p. 17-18. 
94 M. Aelen, Beginselen van goed markttoezicht – Gedefinieerd, verklaard en uitgewerkt voor het toezicht op de finan-
ciële markten, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2014, p. 360.
95 M. Bovens, ‘Analysing and assessing public accountability A conceptual framework’, European Law Journal 
2007, volume 13, nr. 4, p. 447-468, S.A.C.M. Lavrijssen & B. Vitez, ‘Principles of Good Supervision and the  
Regulation of the Dutch Drinking Water Sector’, Competition and Regulation in Network Industries, 2015, nr. 3,  
p. 219-255.
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zij de besluitvorming door de toezichthoudende autoriteit van tevoren beïnvloeden. Publie-
ke verantwoording en belanghebbende participatie hangen daarom nauw samen. Als een 
definitief besluit is genomen, kunnen belanghebbende consumenten/prosumenten, mits 
zij ontvankelijk zijn, desgewenst beroep instellen bij de administratieve rechter ter bescher-
ming van hun rechten.

Deze bijdrage beziet ten eerste welke mogelijkheden consumenten hebben om hun ziens-
wijzen van tevoren (ex ante) kenbaar te maken aan de Europese en nationale toezichthou-
dende autoriteiten en op welke wijze laatstgenoemden met deze zienswijzen rekening moet 
houden. Daarna wordt bekeken welke mogelijkheden achteraf (ex post) bestaan voor de 
getroffen partijen om een besluit dat hun belangen raakt aan te vechten bij de Europese of 
nationale rechter.

4.1.1. Ex ante rechtsbescherming; Participatie voor de waarborging van de bescherming van 
de rechten van energie-afnemers
In deze bijdrage wordt het participatiebeginsel gezien als een belangrijk beginsel voor de 
waarborging van de rechten van de energie-afnemers voorafgaand aan het nemen van een 
besluit door de toezichthoudende autoriteit.96 Dit beginsel veronderstelt dat deelname van 
belanghebbenden – zoals energieconsumenten, consumentenorganisaties, belangengroe-
pen en NGO’s – aan administratieve procedures essentieel is voor goed economisch toe-
zicht en reguleringsbesluiten van een goede kwaliteit.97 Het Europese Hof van Justitie (Hv-
JEU) heeft het participatiebeginsel impliciet erkend. In Council v Access Info Europe merkte 
het HvJEU op dat toegang tot documenten een vorm van transparantie is die “een betere 
deelneming van de burgers aan het besluitvormingsproces” als voordeel heeft.98 Ook artikel 
11 VEU refereert aan het participatiebeginsel evenals artikel 6 van het Verdrag van Aarhus 
dat rechten toekent aan het publiek voor de particpatie in milieubesluitvormingsprocedu-
res, waaronder ook energieprojecten kunnen vallen.99

96 Zie voor meer over dit beginsel: S.A.C.M. Lavrijssen, Onafhankelijke Mededingingstoezichthouders en de waar-
borgen voor good governance, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2006, p. 57-58, H. Addink, ‘Principles of Good 
Governance: Lessons from Administrative Law’, in: D. Curtin & R. Wessel (red.), Good Governance and the Euro-
pean Union – Reflections on Concepts, Institutions and Substance, Antwerp – Oxford – New York: Intersentia, 2005, 
p. 39, J. Mendes, ‘Participation in EU Rulemaking. A Rights-based Approach’, Oxford: Oxford University Press, 2011 
en A. Alemanno, ‘Unpacking the Principle of Openness in EU Law – Transparency, Participation and Democracy’, 
ELR 2014, nr. 1, p. 72-90.
97 Lavrijssen & Vitez, 2015, p. 237.
98 HvJEU 17 oktober 2013, Council v Access Info Europe, C-280/11 P, ECLI:EU:C:2013:671, par. 32.
99 Zie ook J. Mendes (2011), ‘Participation and the Role of Law after Lisbon: A Legal View on Article 11 TEU’, 
Common Market Law Review, 2011, nr. 6, p. 1849-1878. J.H. Jans, ‘Vloeibare rechtsbescherming, Enkele opmerkin-
gen over bestuursprocesrecht, de Crisis- en Herstelwet en het Verdrag van Aarhus’, in: M.N. Boeve (red) Kansen 
Voor Het Omgevingsrecht. Opstellen Aangeboden Aan Prof. Mr. N.S.J. Koeman, p. 329-342, Europa Law Publishing; 
Groningen, december 2009.
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Alemanno betoogt dat nu het participatiebeginsel een basis in de Europese verdragen 
en Europese wetgeving heeft gevonden, ‘judicialisation’ van participatie-eisen door het  
HvJEU kan worden verwacht.100 De Commissie geeft aan dat “improved participation is 
likely to create more confidence in the end result.”101 Het creëren van meer vertrouwen in 
het eindresultaat gaat dus hand in hand met deelname aan de procedure die leidt tot het 
eindresultaat. In dit opzicht zijn afdwingbare participatierechten van belang om het draag-
vlak van het optreden van de toezichthouder te vergroten, daar niet afdwingbare rechten 
hiervoor wellicht minder geschikt zijn omdat zij minder garanties bieden.102 In dit verband 
is relevant dat artikel 10 van Verordening 2013/2009 inzake de oprichting van ACER een 
juridische verankering van de participatierechten voor belanghebbende marktpartijen be-
vat. Het artikel formuleert het participatierecht voor procedures bij de ACER zeer ruim. Het 
recht geldt voor alle marktspelers en consumenten die hun zienswijzen willen indienen. De 
energierichtlijnen bevatten daarentegen nauwelijks procedurele bepalingen bij de nationale 
autoriteiten. Dit betekent dat de consumenten voor hun participatierechten bij de nationale 
toezichthouder afhankelijk zijn van de nationale procedurele regels volgens het beginsel van 
de nationale procedurele autonomie.103 Zoals later wordt besproken, kunnen partijen in de 
energiemarkt deelnemen aan besluitvormingsprocedures van de ACM voor de voorberei-
ding van reguleringsbesluiten indien zij vallen onder het belanghebbende begrip van artikel 
1:2 Awb (zie verder par. 5.2.). Voor individuele energieconsumenten is een grote beperking, 
dat in beginsel de belanghebbende status niet aan individuele consumenten wordt verleend 
wegens het gebrek van een voldoende onderscheidend persoonlijk belang.104 Consumen-
tenorganisaties die kwalificeren als representatieve organisatie, kunnen wel worden aange-
merkt als belanghebbend. Zij genieten in sommige gevallen een geprivilegieerd recht om 
als belanghebbende partij aan bestuursrechtelijke en rechterlijke procedures deel te nemen 
(zie verder par. 5.2.).105

4.1.2. Ex post rechtsbescherming; Effectieve rechtsbescherming bij de rechter 
Naast de rechtsbescherming vooraf, wordt aangenomen dat de nationale bestuursrechter 
een belangrijke plek inneemt als juridisch controleur van de nationale toezichthoudende au-

100 Alemanno 2014, p. 72-90.
101 Europese Commissie, European Governance – A White Paper, COM(2001) 428 final, p. 7.
102 Alemanno 2014, p. 72 en verder.
103 Het beginsel van procedurele autonomie houdt in dat de lidstaten de bevoegdheid en verantwoordelijkheid 
hebben om de toepassing en inrichting van procedures te bepalen. Zie hierover J.H. Jans, ‘Naar een Europees 
Awb(?)’ Enkele opmerkingen over het slaan van piketpaaltjes, rechterlijke dialoog en harmonisatie via de achter-
deur’, in: T. Barkhuysen, W. den Ouden & J.E.M. Polak (red.), Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb, Den Haag: 
Boom Juridische Uitgevers 2010, p. 610. 
104 Artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene Wet Bestuursrecht , CBb 20 augustus 2010, ECLI:NL:CBB:2010: 
BN4700.
105 Artikel 1:2, derde lid, van de Algemene Wet Bestuursrecht.
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toriteiten.106 Op deze manier dient de toezichthouder juridische verantwoording af te leggen 
aan de belanghebbende marktpartijen, als aanvulling op politieke verantwoording over de 
hoofdlijnen van het functioneren van de toezichthouder aan de minister en uiteindelijk aan 
het parlement. Volgens het Europese beginsel van effectieve rechtsbescherming moet een 
ieder die is geschaad in zijn aan het EU recht ontleende rechten, deze rechten daadwerkelijk 
kunnen effectueren bij een onafhankelijke rechter.107

Het Europese beginsel van effectieve rechtsbescherming is door het Hof van Justitie erkend 
als algemeen rechtsbeginsel. Het is als fundamenteel recht opgenomen in artikel 47 van het 
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en de artikelen 6 en 13 van het Euro-
pees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).108 Bovendien is het recht op effectieve 
rechtsbescherming – en de plicht van lidstaten om effectieve rechtsbescherming te waar-
borgen – sinds de inwerkingtreding van het verdrag van Lissabon vastgelegd in artikel 19, 
lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (hierna: VEU). Het artikel luidt als volgt: 
“(…) De lidstaten voorzien in de nodige rechtsmiddelen om daadwerkelijke rechtsbescherming 
op de onder het recht van de Unie vallende gebieden te verzekeren.” Hoewel dit betekent dat 
lidstaten de rechter met voldoende rechtsmiddelen moeten toerusten, zoals het toekennen 
van voorlopige voorzieningen en schadeloosstellingen, is het volgens het HvJEU niet zo dat 
artikel 19 VEU ernaar streeft om nieuwe middelen te creëren anders dan de middelen waarin 
de lidstaat al voorziet, zolang deze middelen volstaan.109 Het Verdrag van Aarhus bevestigt 
het belang van toegang tot de rechter van betrokken partijen inzake milieugeschillen, die 
energieprojecten kunnen betreffen.110

Het beginsel van effectieve rechtsbescherming stelt enkele randvoorwaarden aan nationale 
procedurele regels, teneinde te verzekeren dat burgers EU-rechten kunnen effectueren bij 
de rechter.111 In een eerder onderzoek werd op basis van een analyse van Europese jurispru-

106 Juridische verantwoording vindt plaats naast de politieke verantwoording door de toezichthouder. Juridische 
verantwoording betreft met name het controleren van de rechtmatigheid van het handelen van de nationale toe-
zichthoudende autoriteiten door de rechter. Bovens 2007, p. 456; Zie ook J. Arancibia, Judicial Review of Commer-
cial Regulation, Oxford: Oxford University Press 2011, p. 1, voetnoot 1. 
107 S.A.C.M. Lavrijssen, ‘More intensive judicial review in competition law and economic regulation in the 
Netherlands’, in O. Essens, A. Gerbrandy & S.A.C.M. Lavrijssen (red), National Courts and the Standard of Review 
in Competition Law and Economic Regulation, Groningen: Europa Law Publishing, 2009, p. 175. HvJEU 21 februari 
2009, Tele 2 Telecommunication, C-426/05, ECLI:EU:C:2008:103 en HvJEU 24 April 2008, ARCOR C-55/06, 
ECLI :EU :C :2008 :244, par. 174.
108 17 januari 2013, Inuit, C-583/11 P, ECLI:EU:C:2013:21 (conl. A – G Kokott, par. 106).
109 HvJEU 13 maart 2007, Unibet, C-432/05, ECLI:EU:C:2007:163, par. 40.
110 Jans 2009. 
111 S.A.C.M. Lavrijssen, J. Eijkens,. & M. Rijkers, ‘The Role of the Highest Administrative Court and the Protec-
tion of the Interests of the Energy Consumers in the Netherlands’, september 2014, TILEC Discussion Paper No. 
2014-032, SSRN, http://ssrn.com/abstract=2491564; geraadpleegd op 28 april 2016.
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dentie en van sectorspecifieke wetgeving uiteengezet dat het beginsel van effectieve rechts-
bescherming bij de rechter uit verschillende elementen bestaat namelijk;

1)   toegang tot de rechter voor belanghebbende partijen die worden geraakt door een beslis-
sing;

2) de plicht om uitspraken te motiveren;
3) de beschikking over / toegang tot geschikte deskundigheid;
3) een effectieve toetsing van de inhoud en de procedurele aspecten van een besluit;
4) waarborging van de onafhankelijkheid van de ACM;
5) de verlening van effectieve rechtsmiddelen;
6) uitspraak binnen een redelijke termijn en;
7)  de plicht om een prejudiciële vraag te stellen bij twijfel over geldigheid of uitleg van het 

EU recht conform artikel 267 WVEU.112

Een deel van deze elementen komen terug in de wijze waarop het recht op effectieve rechts-
bescherming wordt uitgewerkt in sectorspecifieke regelgeving.113 
Artikel 4 van Richtlijn 2002/21/EG en artikel 37 van Richtlijn 2009/72/EG vereisen dat ge-
schikte of doeltreffende beroepsmechanismen bestaan die een ’getroffen’ partij in staat stel-
len om beroep in te stellen bij een onafhankelijke instantie.114 Eerder betoogden Lavrijssen 
en Ottow, aan de hand van rechtspraak van het HvJEU, dat het begrip ‘getroffen’ partij op 
ruime wijze moet worden uitgelegd. Het begrip omvat niet alleen de adressanten van de 
reguleringsbeslissingen (de netwerkbeheerders) maar ook derde partijen (zoals netwerk-
gebruikers) die voor- of nadelen kunnen ondervinden van de verplichtingen die aan de sys-
teembeheerders worden opgelegd.115 De communicatierichtlijn verwijst expliciet naar de 
nodige deskundigheid van de beroepsinstantie. De energierichtlijnen doen dit niet, maar 
aannemelijk is dat de rechter alleen op een zinvolle wijze invulling kan geven aan het recht 
op effectieve rechtsbescherming als hij de benodigde deskundigheid heeft over de juridi-
sche, economische en technische aspecten van de energiesector.

112 Zie voor een nadere uitleg Lavrijssen, Eijkens & Rijkers 2014.
113 Richtlijn 2002/21/EG, Pb EG, L108/33, zoals gewijzigd door artikel 3, lid 3bis Richtlijn 2009/140/EG van 
het Europees parlement en de Raad van 25 november 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake een 
gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en –diensten, Richtlijn 
2002/19/EG inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische communicatienetwerken en bijbehorende 
faciliteiten, en Richtlijn 2002/20/EG betreffende de machtiging voor elektronische communicatienetwerken en –
diensten Pb EG 2009, L 337/37. Artikel 35, zeventiende lid, van Richtlijn 2009/72/EG. Zie ook artikel 41, zeventien-
de lid, van Richtlijn 2009/73/EG.
114 S.A.C.M. Lavrijssen & A. Ottow, ‘The legality of independent regulatory authorities’, in L. Besselink,  
F. Pennings & S. Prechal (red), The eclipse of legality principle in the European Union, Alphen aan den Rijn:  
Kluwer Law International 2011, p. 73-96.
115 Zie Lavrijssen & Ottow 2011, p. 19 en verwijzend naar HvJEU, C-426/05, 21 februari 2008, Tele 2,  
Telecommunication, ECLI:EU:C:2008:103.
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Terwijl de Elektriciteitsrichtlijn geen specifieke aanwijzingen ten aanzien van de wijze van 
beoordelen bevat, vereist de kaderrichtlijn voor elektronische communicatie dat de toetsing 
op zodanige wijze plaatsvindt dat ‘de feiten van de zaak op afdoende wijze in aanmer-
king worden genomen’. Dit roept de vraag op, of de nationale rechter energiebesluiten, 
overeenkomstig communicatiebesluiten, op zodanige manier dient te toetsen dat ook de 
feiten op afdoende wijze in overweging worden genomen – en zo ja, wat een dergelijke 
toets inhoudt.116 Daarbij kan overigens worden afgevraagd of überhaupt sprake kan zijn van 
effectieve rechtsbescherming zonder dat de rechter de feiten – op welke wijze dan ook – in 
acht neemt (zie verder par 5.4.). De wijze van toetsing door de rechter wordt bepaald door 
de toetsingsstandaard en de toetsingsintensiteit. De toetsingsstandaard bepaalt welke ele-
menten aan een rechterlijke toets worden onderworpen (recht, procedure, feiten, feitenbe-
oordeling). De toetsingsintensiteit omvat hoe indringend deze elementen worden getoetst 
(indringend of marginaal).117 Zowel de procedurele als inhoudelijke elementen van het be-
sluit moeten op een effectieve manier worden getoetst door de rechter. In principe geldt 
dat hoe meer elementen worden getoetst, en hoe indringender deze toets is, hoe beter het 
beginsel van effectieve rechtsbescherming wordt gewaarborgd. In overeenstemming met 
het beginsel van de procedurele autonomie, is het aan de lidstaten en de nationale rechter 
om in nationale procedurele regels verder invulling te geven aan het beginsel van effectie-
ve toetsing en wat dit betekent voor de toetsingsstandaard en de toetsingsintensiteit. Het 
gevolg hiervan is dat de interpretatie van het beginsel van effectieve rechtsbescherming in 
de verschillende lidstaten mogelijk uiteen kan lopen. Wel vloeit uit artikel 4, lid 3, VEU een 
plicht voor nationale rechters voort om nationale procedurele regels zo veel mogelijk in 
overeenstemming met het recht op effectieve rechtsbescherming zoals vastgelegd in artikel 
19 VEU te interpreteren.118 Het Hof heeft deze aanpak in verschillende zaken betreffende 
de interpretatie van artikel 4 van Richtlijn 2002/21/EG gevolgd.119 Bovendien kan laatstge-
noemde bepaling en de interpretatie ervan door het Hof dienen als een inspiratiebron voor 
nationale rechters voor de invulling van het beginsel van effectieve rechtsbescherming in 
artikel 37 van Richtlijn 2009/72/EG.120

116 Zie hierover Lavrijssen e.a. 2014, p. 9-10, Lavrijssen & Ottow 2011, p. 73-96.
117 S. Lavrijssen, J. Eijkens & F. Capkurt, ‘Rechterlijke toetsing van energieregulering door het CBb en het recht 
op effectieve rechtsbescherming?’, SEW 2016, nr. 4, p. 144. 
118 K. Lenaerts, ‘Effective Judicial protection in the EU’, 2013, p.2, http://ec.europa.eu/justice/ events/assises- 
justice-2013/files/interventions/koenlenarts.pdf; geraadpleegd op 28 april 2016. 
119 HvJEU 24 April 2008, ARCOR C-55/06, ECLI :EU :C :2008 :244, HvJEU 21 februari 2008, Tele 2 Telecommuni-
cations, C-426/05, ECLI:EU:C:008:103 en HvJEU 13 juli 2006, Mobistar v BIPT, C-438/04, ECLI :EU :C :2006 :463; 
Lavrijssen e.a. 2014; Zie ook Lavrijssen & Ottow 2011, p. 73-96.
120 Lavrijssen 2014, p. 223.
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4.2. De rol van het CBB 
Uit de Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak blijkt dat het College van Beroep voor het 
Bedrijfsleven (CBb) de bevoegde instantie is om te oordelen over besluiten die zijn geno-
men op basis van de Elektriciteits- of Gaswet.121 Als bijzondere gespecialiseerde rechter is 
het CBb de rechter in eerste en enige aanleg voor de beoordeling van reguleringsbesluiten. 
Wanneer een besluit het karakter heeft van strafvervolging, moet evenwel hoger beroep 
openstaan.122 Wanneer bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd op basis van de Elektriciteits- 
of Gaswet, staat beroep open bij de Rechtbank Rotterdam. Een partij kan tegen een uitspraak 
van de Rechtbank Rotterdam vervolgens in hoger beroep gaan bij het CBb.123 Het CBb neemt 
dus een belangrijke positie in bij de rechterlijke controle van besluiten van de ACM op basis 
van de Elektriciteits- en Gaswet, want zowel als rechtsprekende instantie in eerste aanleg 
als in tweede aanleg is het oordeel van het CBb niet meer voor beroep vatbaar. Momenteel 
ligt een wetsvoorstel in de Tweede Kamer, dat regelt dat het CBb wordt opgeheven.124 Door 
het wetsvoorstel wordt de economische bestuursrechtspraak van het CBb verplaatst naar de 
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (hierna: RvS).125 Hoewel het CBb aanvankelijk 
werd opgericht om specialisatie en rechtseenheid in de economische bestuursrechtspraak 
te borgen, worden deze overwegingen nu niet meer doorslaggevend geacht.126 Reden voor  
de voorgestelde wetswijziging ligt met name besloten in de wens om rechtseenheid en over-
zichtelijkheid van het stelsel van bestuursrechtspraak in het algemeen te creëren. Dit wordt 
echter maar beperkt gemotiveerd. In de Memorie van Toelichting (MvT) wordt overwogen 
dat de verplaatsing van het CBb naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de RvS aansluit 
bij de huidige rechtspraktijk van de Afdeling. De Afdeling heeft nu, naast rechtsmacht in 
ruimtelijke ordenings- en vreemdelingenzaken, vaak al rechtsmacht op het terrein van het 
Europees recht en het economische ordeningsrecht (Mediawet, Wet toelating zorginstellin-
gen, staatssteun, aanbestedingen en vrij verkeer van goederen en diensten).127 

121 Dit volgt uit bijlage 2, artikel 4 bij de Awb. De rechtbank Rotterdam oordeelt in eerste instantie over boetebe-
sluiten en lasten onder dwangsom. 
122 Artikel 14 par. 5 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke rechten. 
123 Kamerstukken II, 2003/04, 29702, 3, p. 123.
124 De Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak, Kamerstukken II 34 389, 2015/16, 1. 
125 De zaken van de Centrale Raad van Beroep worden verdeeld over de gerechtshoven en de Hoge Raad. 
126 T. Böcker, A. Havinga, A. Jettinghof, C. Klassen & L. Bakker, Specialisatie loont?! Ervaringen van grote onderne-
mingen met specialistische rechtspraakvoorzieningen van de Raad voor de rechtspraak, p. 307. Een ander argument 
voor concentratie binnen het CBB was de behoefte aan snelle rechtspraak. 
127 Kamerstukken II 34 389, 2015/16, nr. 3 , p. 8-9 (MvT). 



32 Waarborgen voor de energieconsument in de energietransitie

5. Rechtsbescherming 
energieconsumenten in de praktijk 

5.1. Rechtsbescherming onder druk 
Ex ante rechtsbescherming, via inspraakprocedures en participatie, en ex post rechtsbe-
scherming via rechterlijke toetsing van besluiten van de positie van de energieconsumenten 
is geen rustig bezit. Door politieke en juridische ontwikkelingen op Europees en nationaal 
niveau kan de rechtsbescherming van de energieconsumenten onder druk staan. Deze pa-
ragraaf onderzoekt aan de hand van voorbeelden hoe de rechtsbescherming van de con-
sument momenteel functioneert. Vijf ontwikkelingen illustreren dat op dit moment al, dus 
voordat de wetgeving inzake de energietransitie in werking is getreden, hiaten in de rechts-
bescherming bestaan. Het gaat om de volgende ontwikkelingen;

1) Tendens tot inperking rechtsbescherming in nationale wetgeving;
2)  Het ontbreken van adequate inspraakprocedures en beroepsmogelijkheden tegen inves-

teringsplannen van de systeembeheerders;
3) Zeer marginale toetsing door de rechter van reguleringsbesluiten in de energiesector;
4)  Europeanisering van toezicht en uitbreiding van de taken van ACER ten aanzien van het 

transport van grensoverschrijdende energiestromen;
5)  De opkomst van lokale duurzame energie coöperatieven en hun gedeeltelijke vrijstelling 

van het toezicht door de ACM.

5.2.  Inperkingen rechtsbescherming door de wetgever:  
De Stroomlijningswet en project Stroom

Terwijl de operatie Stroom beoogde de energiewet transparanter, moderner en eenvoudiger 
te maken, heeft de wetgever tot op heden nog niet de keuze gemaakt om de bestuursrech-
telijke besluitvormingsprocedures en de participatiemogelijkheden voor de energieconsu-
menten te verbeteren. Dit is een gemiste kans, want een belangrijke doelstelling van de EU 
richtlijnen is juist om de positie van de consumenten te verbeteren. Daarnaast zullen de 
distributiesysteembeheerders en de energieconsumenten een steeds actievere rol spelen 
bij het systeembeheer, waardoor het belangrijk is dat zij van te voren op adequate wijze 
worden betrokken bij de vaststelling van de tarieven en voorwaarden voor toegang tot de 
energiesystemen.

Een eerdere evaluatie van de energiewetgeving concludeerde dat meer gedetailleerde en uit-
gewerkte bepalingen nodig waren voor de regulering van de voorbereidingsprocedures voor 
de aanname van de codebesluiten en methodebesluiten door de ACM.128 Meer duidelijkheid 

128 Evaluatie Elektriciteitswet 1998 en Gaswet, Eindverslag, Den Haag, april 2012.
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zou kunnen worden gegeven over de rol van het vooroverleg tussen netgebruikers en netbe-
heerders over de codevoorstellen, de participatie door consumentenorganisaties, de mini-
mumkwaliteitseisen voor de inhoud van de voorstellen tot wijziging van de codes, de wijze 
waarop de systeembeheerders en de ACM rekening moeten houden met de opmerkingen 
van de representatieve organisaties en de wijze waarop feedback moet worden gegeven aan 
de organisaties die opmerkingen hebben gemaakt. Helaas waren dergelijke gedetailleerde 
procedurele bepalingen nog niet opgenomen in het wetsvoorstel Stroom.

In het consultatiedocument Stroom, ten aanzien waarvan de Minister van Economische 
Zaken voorafgaand aan het wetsvoorstel een openbare consultatieprocedure organiseerde, 
werd voorgesteld de representatieve organisaties van belanghebbende marktpartijen een 
initiatiefrecht te geven om een wijziging van de technische codes en tarievencodes voor 
te stellen.129 Dit recht kwam jammer genoeg niet terug in het door de Eerste Kamer afge-
schoten wetsvoorstel. Het recht had de rechtspositie van representatieve organisaties van 
energieconsumenten aanmerkelijk kunnen verbeteren omdat zij in dat geval meer mogelijk-
heden zouden hebben om vooraf invloed uit te oefenen op de inhoud van de codes.

In plaats van de rechtspositie van de afnemers te verbeteren, is de rechtsbeschermingsposi-
tie van de afnemers vrij ongemerkt versoberd. Volgens de Awb kunnen enkel belanghebben-
de partijen in de zin van artikel 1:2 Awb, lid 1 ontvankelijk zijn bij de instelling van bezwaar 
en beroep tegen een besluit van de ACM. Belanghebbend is degene die een objectief bepaal-
baar, actueel en persoonlijk belang heeft dat direct wordt geraakt door de beslissing.130 Bij 
rechtspersonen worden, blijkens artikel 1:2, lid 3, Awb als hun belangen mede beschouwd 
de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun 
feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen.131 In 2004 had de wetgever besloten 
om de toegang van representatieve organisaties tot administratieve procedures en de rech-
ter te vergemakkelijken door de bepaling op te nemen dat representatieve organisaties in 
de energiemarkt als belanghebbend bij besluiten op grond van de Elektriciteitswet en Gas-
wet worden aangemerkt (artikel 82 Ewet 1998 en artikel 61 Gaswet). Hierdoor was het niet 
meer noodzakelijk voor de representatieve organisatie om het rechtstreeks belang bij ieder 
element van de beslissing van de ACM aan te tonen. Het feit dat een organisatie represen-
tatief was, was voldoende voor het verkrijgen van locus standi ten aanzien van beslissingen 
genomen op grond van de Elektriciteits- en Gaswet. Daarbij diende de representatieve orga-
nisatie wel over rechtspersoonlijkheid te beschikken en de representativiteit moest blijken  

129 Consultatiedocument Stroom, https://www.internetconsultatie.nl/stroom; geraadpleegd op 28 april 2016. 
130 R.J.N. Schlössels & S.E. Zijlstra, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, Deventer: Kluwer, 2010, p. 173-174.  
P. Maandag & J. Kranenburg, ‘Belang of geen belang: een overzicht van belanghebbenden jurisprudentie uit het 
energierecht’, Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2008, nr. 4/5, p. 245. 
131 CBb, 9 juni, 2010: ECLI:NL:CBB:2010:BM7799.
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uit de statuten en de feitelijke activiteiten.132 Deze uitbreiding van de rechtsbescherming was 
erg belangrijk voor de energieconsumenten, omdat zij afzonderlijk veelal niet als belangheb-
bend worden aangemerkt bij reguleringsbesluiten van de ACM.

De Stroomlijningswet voor de stroomlijning van het toezicht van de ACM133 heeft de gepri-
vilegieerde positie ingeperkt door te bepalen dat representatieve organisaties niet automa-
tisch als belanghebbend worden aangemerkt bij individuele besluiten, zoals tariefbeslui-
ten.134 Artikel 82 van de Elektriciteitswet (vergelijkbaar artikel 61 Gaswet) luidt nu:

“Een representatieve organisatie van partijen op de elektriciteitsmarkt wordt geacht belangheb-
bende te zijn bij een besluit, niet zijnde een beschikking, genomen op grond van deze wet”.

Als gevolg moet een representatieve organisatie in de energiemarkt bij het instellen van een 
beroep tegen een beschikking voldoen aan de test van artikel 1:2, lid 3, Awb. Het is nog niet 
duidelijk wat de precieze consequenties zijn van deze verandering. Het zal niet altijd ge-
makkelijk zijn voor representatieve organisaties om aan te tonen dat de organisaties recht-
streeks worden geraakt door de individuele beslissingen van de ACM, zoals tariefbesluiten 
die voor de afzonderlijke netbeheerders worden vastgesteld. Deze zijn immers gericht tot 
de afzonderlijke netbeheerders en niet tot de representatieve organisaties. Hierdoor ver-
slechteren de ex ante en de ex post rechtsbeschermingsmogelijkheden van de represen-
tatieve organisaties van energieconsumenten op de energiemarkt. Aangezien individuele 
consumenten ook niet gemakkelijk als belanghebbend bij een reguleringsbesluit worden 
aangemerkt, is deze ontwikkeling zorgwekkend (zie par 4.1.1.).

5.3. Geen toegang tot de rechter; voorbeeld investeringsplannen
Naast het voldoen aan het belanghebbende begrip, moet ook sprake zijn van een voor be-
roep vatbaar besluit in de zin van artikel 8:2 Awb voor de ontvankelijkheid van het beroep. 
In sommige gevallen zijn cruciale besluiten van de ACM, die grote gevolgen hebben voor de 
betaalbaarheid van de energietarieven, niet voor beroep vatbaar. Een voorbeeld betreft de 
goedkeuring van de capaciteits- en investeringsplannen van de systeembeheerders door de 
ACM. Deze plannen vormen de basis voor de investeringsbeslissingen van de systeembe-
heerders en daarmee de hoogte van de netwerktarieven.

132 CBb, 9 juni, 2010: ECLI:NL:CBB:2010:BM7799, ro. 2.2.3, CBb 10 november 2010, ECLI: NL:CBB:B05329,  
par. 2.2.3 en E. van Leeuwen, ‘Representatieve organisaties in het energierecht’, Nederlands Tijdschrift voor  
Energierecht, 2010, nr. 3/4, p. 146-157. 
133 Wet van 25 juni 2014 tot wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere 
wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht, 
Staatsblad 2014 nr. 247.
134 Zie artikel VII onderdeel M en artikel IX, onderdeel K van de Stroomlijningswet.
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Momenteel behoren de landelijke en de regionale netbeheerders op grond van artikel 8, lid 
2, Gaswet en artikel 21, lid 2, Elektriciteitswet 1998 ieder jaar een kwaliteits-en capaciteits-
document (KCD) in te dienen.135 Een belangrijk onderdeel van het KCD is het investerings-
plan. Binnen het investeringsplan dienen bijvoorbeeld de capaciteitsbehoefte, knelpunten 
en risico’s voor de kwaliteit van het transport te worden gesignaleerd. Daarnaast dient het 
plan ook oplossingen hiertoe te bevatten. Volgens artikel 21, lid 8, Ewet verleent de ACM 
goedkeuring aan het document indien naar het oordeel van de ACM blijkt dat de netbeheer-
der in voldoende mate en op een doelmatige wijze kan voorzien in de door hem gestelde 
doelen. De Minister van Economische Zaken heeft in het huidige systeem een belangrijke 
rol bij de beoordeling van grote investeringen van nationaal belang, zoals uitbreidingen van 
elektriciteits- en gastransmissiesystemen.136 De Minister van Economische Zaken let hierbij 
vooral op het belang van een duurzame, betrouwbare en efficiënte energievoorziening. De 
systeembeheerder dient de noodzaak van het project te beargumenteren. Vervolgens toetst 
de Minister van Economische Zaken het project, waarbij specifiek wordt gekeken naar de 
noodzakelijkheid. Uiteindelijk stellen de Ministers van Economische Zaken en de Minister 
van Infrastructuur en Milieu het inpassingsbesluit omtrent de ruimtelijke inpassing van 
een tracé vast.137 De ACM toetst niet vooraf de noodzakelijkheid van het grote project, maar 
toetst achteraf of de kosten die voor het project zijn gemaakt niet te hoog zijn. De doelma-
tige kosten mogen in de tarieven worden verdisconteerd.138

In een kritisch rapport stelde de Rekenkamer onlangs vast, dat de minister en de ACM on-
voldoende toezien op de doelmatigheid van de investeringen van TenneT. 139 Doelmatig ver-
wijst hier naar de vraag of de investeringen wel noodzakelijk en niet te duur zijn. Hierdoor 
is niet te zeggen of de tarieven die TenneT in rekening brengt voor het transport van elektri-
citeit te hoog of te laag zijn. De rijksoverheid en de ACM steunen overwegend op informatie 
van TenneT zelf bij de toets inzake de noodzakelijkheid en de kosten van de investeringen.140 
Zij gaan niet na of de netbeheerders kiezen voor de meest doelmatige alternatieven. De 
Minister van Economische Zaken baseert zich bij de beoordeling van de grote investeringen 
die TenneT van plan is te doen uitsluitend op wat TenneT in zijn Kwaliteits- en Capaciteits-

135 In de Regeling Kwaliteitsaspecten Netbeheerder Elektriciteit en Gas worden nadere inhoudelijke eisen gesteld 
aan het KCD, http://wetten.overheid.nl/BWBR0017793/2015-10-01; geraadpleegd op 28 april 2016. Zie artikelen 11 
en 16 van de Regeling. 
136 Artikel 20e , eerste lid juncto 20e , derde lid, van de Ewet 1998.
137 Dit besluit wordt nu nog via de Rijkscoördinatieregeling genomen. Zie artikel 20a en 20b van de Elektriciteits-
wet 1998. Deze procedure wordt met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet aangepast. Kamerstukken 
II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 311 (MvT),.Staatsblad 2016, nr. 156.
138 Algemene Rekenkamer, Investeringen TenneT in Nederlands Hoogspanningsnet 2015, p. 31. Zie artikel 20d van 
de Elektriciteitswet 1998.
139 Algemene Rekenkamer 2015, p. 7
140 Algemene Rekenkamer 2015, p. 30. 
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document (KCD) zegt over welke verbeteringen en veranderingen aan het net nodig zijn. 
ACM behoort eigenlijk een integraal oordeel over de kwaliteits- en capaciteitsaspecten van 
de documenten te geven, maar doet dit niet in de praktijk. De Minister van Economische Za-
ken heeft tot nu toe geen stappen ondernomen om te zorgen dat dit oordeel er wel komt.141

De Minister van Economische Zaken en de ACM erkennen naar aanleiding van het onder-
zoeksrapport van de Rekenkamer dat de transparantie van de verantwoordelijkheden bij 
het toezicht op de noodzakelijkheid van de investeringen kan worden verbeterd.142 In dat 
licht stelde het door de Eerste Kamer verworpen wetsvoorstel Stroom een aantal verande-
ringen voor, die inmiddels zijn overgenomen in het Wetsvoorstel voortgang energietransi-
tie.143 De grootste geplande verandering is dat het KCD komt te vervallen. De systeembe-
heerder wordt verplicht om tweejaarlijks een investeringsplan in te dienen. De ACM krijgt 
een expliciete taak om de noodzakelijkheid van de investeringen in de energiesystemen te 
toetsen bij de beoordeling van het investeringsplan. Indien het ontwerpinvesteringsplan 
betrekking heeft op een transmissiesysteem, wordt het ook beoordeeld door de Minister 
van Economische Zaken. De Minister van Economische Zaken toetst bij investeringen in 
de transmissienetten in hoeverre rekening is gehouden met de ontwikkelingen in de ener-
giemarkt. De minister dient de Tweede Kamer hieromtrent te informeren. Uit het rapport 
van de Rekenkamer kwam echter naar voren dat bij het politieke besluitvormingsproces 
over grote investeringen veelal geen afweging plaatsvindt van alle kostenaspecten van de 
investering in de Tweede Kamer. Daarnaast wordt vastgelegd dat belanghebbenden van te 
voren inspraakmogelijkheden hebben ten aanzien van het ontwerpinvesteringsplan van de 
systeembeheerders. De systeembeheerder moet de ingediende zienswijzen verwerken in 
het plan en stelt het plan vast met inachtneming van de resultaten van de consultatie en de 
toetsing door de ACM. Het voorstel vereist niet dat het plan expliciet wordt goedgekeurd 
of vastgesteld door de ACM. De investeringen die in het plan zijn opgenomen, worden op 
grond van de wet noodzakelijk geacht. Op die grond mogen ze worden doorgerekend in de 
netwerktarieven door de systeembeheerders.

Uit bovenstaande systematiek kan worden geconcludeerd dat in het voorgestelde systeem, 
in tegenstelling tot het huidige systeem, een duidelijk moment bestaat waarop de noodzaak 
van de investeringen wordt beoordeeld door de ACM en de systeembeheerders. Ook is voor-
zien in inspraak vooraf voor belanghebbenden. De vraag is echter of dit geen wassen neus 
is in de praktijk en of de procedures op dusdanige wijze worden gevoerd dat consumenten 

141 Algemene Rekenkamer 2015, p. 46. 
142 Zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/06/01/bestuurlijke-reactie-rapport-alge-
mene-rekenkamer-investering-tennet-in-nederlands-hoogspanningsnet; geraadpleegd op 28 april 2016.
143 Artikel S, wetsvoorstel voortgang energietransitie, https://www.internetconsultatie.nl/voortgangenergietransitie; 
geraadpleegd op 28 april 2016.
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zich ook daadwerkelijk gehoord voelen. De ervaringen van belanghebbende burgers inzake 
de participatie in procedures in energieprojecten zijn immers vaak niet positief. Omwonen-
den van grote infrastructuurprojecten klagen steen en been dat zij zich niet gehoord voelen 
door de betrokken gemeentelijke en provinciale instanties.144 Inspraakprocedures stellen 
burgers vaak teleur. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het onderzoek omtrent de Houtense Windmo-
lens.145 Burgers ervaarden de betrokkenheid in het besluitvormingsproces over de windmo-
lens als erg laag.146 Ook bestond weinig vertrouwen in de betrokken instanties.147 Zo was in 
de Houtense casus circa 50% van de omwonenden niet geïnformeerd omtrent de komst van 
het windmolenpark.148 De onderzoekers merken op dat de negatieve houding ten opzichte 
van het windmolenpark onder meer had kunnen worden voorkomen door bewoners beter 
en eerder in het besluitvormingsproces te betrekken.149 Meer fundamenteel kan de vraag 
worden gesteld of de voorgestelde vernieuwde procedure daadwerkelijk leidt tot een betere 
toetsing van de noodzaak van de investeringen. Allereerst zal de ACM de investeringen 
slechts op redelijkheid toetsen, zonder dat sprake is van een gedetailleerde controle van de 
doelmatigheid van de verschillende alternatieven. Dit is een groot probleem, want indien de 
plannen worden goedgekeurd door de ACM en worden aangenomen door de systeembe-
heerders, dan is de noodzakelijkheid van deze investeringen gegeven. Dat wil zeggen dat de 
systeembeheerders de (efficiënte) kosten van deze investeringen mogen doorberekenen in 
de tarieven. Hierbij moet worden opgemerkt dat wordt verwacht dat de systeembeheerders 
de komende jaren miljarden aan investeringen moeten doen. De goedkeuring van de inves-
teringsplannen heeft dus grote gevolgen voor de burgers. Hierdoor bestaat nog steeds een 
aanzienlijk risico dat de investeringen niet noodzakelijk en doelmatig zijn en de systeem-
gebruikers te hoge tarieven moeten betalen. Daarnaast blijft de Minister van Economische 
Zaken een grote rol behouden bij de toetsing van investeringen in de transmissienetten. 
Deze rol staat op gespannen voet met de Europese onafhankelijkheidsbepalingen (zie par. 
3.3.), die vereisen dat de regulering van de voorwaarden en tarieven inzake toegang tot de 
transmissienetten in bepaalde mate onafhankelijk van de politiek en de marktpartijen (dus 
ook van de staat als aandeelhouder) plaatsvindt. De regeling bevat namelijk geen bijzondere 
waarborgen om te voorkomen, dat de minister specifieke aanwijzingen geeft over specifieke 
projecten bij de beoordeling van de investeringsplannen.

144 Zie hierover: https://www.houten.nl/burgers/overheid-en-democratie/uw-mening-telt/inspraak/; geraad-
pleegd op 28 april 2016. Zie ook R. van Est & A. van Waes, Elf lessen voor een goede Energiedialoog, Rathenau 
Instituut 2016, p. 68.
145 R. Harmsen, F. Van Rijnsoever & K. Broecks, Evaluatie Windpark Houten. Een evaluatie rapport geschreven door 
het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, (Universiteit Utrecht) in opdracht van de gemeente Houten, 
Universiteit Utrecht, 2015, p. 72, (http://www.rtvutrecht.nl/data/docus/687805.pdf).
146 Evaluatie Windpark Houten 2015, p. 72. 
147 Evaluatie Windpark Houten 2015, p. 6. 
148 Evaluatie Windpark Houten 2015, p. 72.
149 Evaluatie Windpark Houten 2015, p. 72.
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Terwijl de toetsing ex ante dus nog te wensen overlaat, schiet de rechtsbescherming ach-
teraf ook tekort. Indien het investeringsplan uiteindelijk wordt aangenomen, is het volgens 
de wetgever niet de bedoeling dat belanghebbenden daartegen beroep kunnen instellen bij 
de administratieve rechter. De aanname is dat de plannen enkel de noodzaak van de inves-
teringen vaststellen en nadere uitwerking behoeven.150 In het voorstel voor nieuwe regels 
inzake de vaststelling van investeringsplannen ontbreekt zelfs een expliciet goedkeurings-
besluit van de ACM, hetgeen rechtsbescherming van belanghebbenden die willen opkomen 
tegen de plannen bij de bestuursrechter onmogelijk maakt. 151 Hieruit blijkt dat zowel de ex 
ante als de ex post rechtsbescherming van belanghebbenden bij de investeringsplannen 
hiaten bevat. De investeringsplannen hebben grote gevolgen voor de energieconsumenten/
prosumenten. Daarom is van belang dat adequate ex ante en ex post waarborgen worden 
gecreëerd voor de energieconsumenten bij de vaststelling van de investeringsplannen.

5.4. Geen toetsing van de inhoud van besluiten

5.4.1. De rechtmatigheidstoets
Als een energieconsument eenmaal toegang tot de bestuursrechter heeft om, bijvoorbeeld, 
een tariefbesluit aan te vechten, wil dat niet automatisch zeggen dat de rechter ook naar de 
inhoud van de zaak kijkt. Grote kans bestaat namelijk dat de rechter de zaak afdoet op grond 
dat hij niet in de beoordelingsvrijheid van het bestuursorgaan wil treden, het besluit slechts 
marginaal toetst en op deze grond het beroep afwijst. De energieconsument voelt zich dan 
met lege handen staan.

Het CBb moet op grond van de Algemene wet bestuursrecht een rechtmatigheidstoets toe-
passen bij de controle van energiebesluiten.152 Deze toets wordt ook door het Hof van Justi-
tie toegepast bij de controle van besluiten van de Europese Commissie op grond van artikel 

150 Kamerstukken II 34199, nr. 7, p. 59. 
151 Indien de netbeheerder het plan vaststelt, is waarschijnlijk geen sprake van een voor beroep vatbaar besluit 
van een bestuursorgaan. Het plan zal dan eerder als een private handeling van de netbeheerder worden gezien. 
Indien de ACM het plan zou vaststellen, zou kunnen worden betoogd dat een plan als besluit van algemene 
strekking kan worden gekwalificeerd, waartegen beroep bij de bestuursrechter openstaat. R.J.N. Schlössels & S.E. 
Zijlstra, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, Deventer: Kluwer 2010, p. 278. In geval van een investeringsplan, is 
de netbeheerder momenteel aan het plan gehouden op grond van artikel 20e en 21 van de Elektriciteitswet 1998. 
Een belangrijk onderdeel van een plan dat gekwalificeerd kan worden als een besluit van algemene strekking, is 
dat het een samenhangend geheel van op elkaar afgestemde concrete beleidskeuzes bevat omtrent een door een 
bestuursorgaan te nemen besluit of andere handelen. Hierbij heeft men dus te maken met concrete beleidskeu-
zes. Zie Schlössels & Zijlstra 2010, p. 281. Ten aanzien van de rechtsbescherming geldt dat tegen een plan, zijnde 
een besluit van algemene strekking, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift of beleidsregel, beroep 
openstaat voor belanghebbenden uit hoofde van artikel 8.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht. 
152 Dit stuk is deels gebaseerd op S. Lavrijssen, J. Eijkens & F. Çapkurt, ‘Rechterlijke toetsing van energieregule-
ring door het CBb en het recht op effectieve rechtsbescherming?’ SEW 2016, nr. 4, p. 146 – 148. 
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263 WVEU.153 Het te toetsen besluit bestaat uit procedurele en inhoudelijke elementen. Om 
effectieve rechtsbescherming te verwezenlijken dienen beide delen effectief te worden ge-
toetst. Dit hoeft niet te betekenen dat de rechter het procedurele en inhoudelijke gedeelte 
op dezelfde wijze dient te behandelen. Als uitgangspunt geldt dat de procedurele aspecten 
van het besluit altijd onderwerp zijn van een volledige toetsing en dus indringend worden 
getoetst.154 De vraag is echter of de rechter ook de inhoud van het besluit vol dient te toet-
sen. Deze vraag is met name binnen een gerechtelijke procedure aan de orde wanneer de 
toezichthoudende autoriteit beoordelingsruimte heeft bij het nemen van het besluit. Ingeval 
van beoordelingsruimte staat het oordeel centraal of de voorwaarden voor een rechtmatige 
uitoefening van een bestuursbevoegdheid in concreto zijn vervuld.155 Beoordelingsruimte 
kan worden onderverdeeld in twee categorieën, zijnde beoordelingsvrijheid en objectieve 
beoordelingsruimte.156 De ACM heeft beoordelingsvrijheid wanneer de wet een vage term of 
norm, zoals de term ‘efficiëntie’ of de bewoordingen ‘bevordering van de handel’, bevat die 
in de praktijk moet worden verduidelijkt.157 De wetgever kent hierbij de ACM een exclusieve 
bevoegdheid tot beoordeling (kwalificatie) van de feiten toe die de rechter moet respecte-
ren. Volgens het bestuursprocesrecht geldt de aanname dat, indien de wetgever aan de ACM 
beoordelingsvrijheid heeft toegekend, de rechter de kwalificatie van de feiten en de afweging 
van de relevante belangen marginaal zal toetsen.158

De ACM heeft objectieve beoordelingsruimte indien een wettelijke bepaling vaag is, omdat 
de wetgever niet in staat is om een meer exacte aanduiding te geven. Omdat de wetgever 
het niet tot doel heeft om het bestuursorgaan vrijheid te geven, doch hiertoe wordt genood-
zaakt omdat dat niet anders kan, kan de rechter vol toetsen.159 Per geval moet de rechter, 
aan de hand van de bewoordingen van de relevante wettelijke bepaling, analyseren of de 
wetgever heeft beoogd de ACM objectieve beoordelingsruimte of beoordelingsvrijheid toe 
te kennen. Stelt de ACM in de beoordelingsfase vast dat de voorwaarden voor een recht-
matige uitoefening van een bestuursbevoegdheid zijn vervuld, dan moet zij vervolgens in 
de beleidsfase een oordeel vellen over of en hoe de toegekende bestuursbevoegdheid zal 
worden uitgeoefend. In deze fase heeft de ACM beleidsvrijheid.160 Hiertoe dient de ACM een 
belangenafweging te maken. De aanname in het bestuursprocesrecht is, dat de rechter in  
 
153 A. Meij, ‘Judicial Review in the EC Courts: Tetra Laval and Beyond’; in Essens e.a. (red). 2009, p. 9-21.
154 A. Gerbrandy, Convergentie in het Mededingingsrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2009, p. 110.
155 W. Duk, ‘Beoordelingsvrijheid en beleidsvrijheid’, RM Themis 1988, p. 156-169 en Schlössels & Zijlstra 2010, 
p. 164. 
156 Het onderscheid tussen objectieve beoordelingsruimte en beoordelingsvrijheid is vooral relevant vanuit het 
oogpunt van de rechter. 
157 F.C.M.A. Michiels, Hoofdzaken van het bestuursrecht, Deventer: Kluwer 2011, p. 139. 
158 Schlössels & Zijlstra, 2010, p. 167-170.
159 Michiels 2011, p. 140. 
160 H.D. van Wijk & W. Konijnenbelt, Hoofdstukken van bestuursrecht, Den Haag: Elsevier 2005, p. 141-151. 
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het geval van beleidsvrijheid de afweging van de belangen door het bestuursorgaan margi-
naal toetst.161 

5.4.2. Terughoudende toetsing van de gastransporttarieven
In de periode van 2002-2013 heeft het CBb verscheidene uitspraken gedaan over belangrijke 
reguleringsbesluiten van de ACM op het gebied van energie. Een onderzoek naar 83 energie-
zaken van het CBb door Lavrijssen, Eijkens en Rijkers laat zien hoe het CBb het beginsel van 
effectieve rechtsbescherming in deze periode heeft nageleefd in uitspraken op het gebied 
van energieregulering.162 Ten aanzien van het element van effectieve toetsing laat de analyse 
van de uitspraken van het CBb zien dat het CBb in de periode van 2002-2013 de inhoud van 
verschillende besluiten op een zeer terughoudende wijze heeft getoetst. Het College keek 
niet naar de inhoud van de betrokken besluiten, waardoor het voor consumenten zeer lastig 
was om hun rechten daadwerkelijk te verwezenlijken.163 Met andere woorden, het kan wor-
den betwijfeld of de wijze van toetsen van het CBb in deze periode voldeed aan het beginsel 
van effectieve rechtsbescherming. Deze bevindingen moeten worden geplaatst in een regu-
leringscontext waarin de ACM duidelijk worstelde met haar taak om het gastransmissienet 
te reguleren. Zij bevond zich in een spagaat, omdat de Minister van Economische Zaken 
probeerde de financiële belangen van de Staat in het gastransmissienet zeker te stellen en 
de ACM haar onafhankelijkheid en de belangen van de afnemers moest bewaken. Dit leidde 
er onder andere toe dat het CBb een belangrijk tariefmethodebesluit van de ACM moest ver-
nietigen, omdat de minister zich op onrechtmatige wijze had gemend in de besluitvorming 
door de ACM middels het vastleggen van concrete parameters van de kapitaallasten van 
GTS. Hiermee maakt de minister inbreuk op de zelfstandige en onafhankelijke oordeelsvor-
ming die de Gaswet aan de ACM had opgedragen.164 
De Rekenkamer merkt in een kritisch rapport ook op dat door het gebrek aan samenhang 
in het energiebeleid en het ontbreken van prioritering tussen de doelen (betaalbaarheid, 
betrouwbaarheid en duurzaamheid) door de Minister van Economische Zaken, het voor 
de ACM zeer moeilijk was, om alle doelen afwegend, de tarieven objectief vast te stellen.165  
Terwijl de vereiste transparante en consistente politieke visie over het energiebeleid ach-
terbleef, liet ook de rechter na om de inhoud van besluiten inzake tariefstelling op effec-
tieve wijze te toetsen op rechtmatigheid, zorgvuldigheid en deugdelijkheid. Zo heeft het 
CBb verscheidene uitspraken gedaan in zaken waarin beroep werd ingesteld tegen tarief- 

161 Schlössels & Zijlstra 2010, p. 170. 
162 Lavrijssen, Eijkens & Rijkers 2014.
163 Lavrijssen e.a. 2014.
164 CBb, AWB 09/162 AWB 09/163 AWB 09/164 AWB 09/169 AWB 09/170 AWB 09/417, VEMW en Energie  
Nederland t., ACM, met als derde partij Gas Transport Services, ECLI:NL:CBB:2010:BM9470.
165 Algemene Rekenkamer, Energiebeleid: op weg naar samenhang, Terugblik op tien jaar rekenkameronderzoek naar 
energiebeleid (2006-2015), 2015, p. 32. 
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reguleringsbesluiten voor toegang tot het nationale gastransportnet.166 Lavrijssen e.a. heb-
ben laten zien, dat het CBb in de besproken zaken nauwelijks inhoudelijk inging op de 
vraag of de juridische interpretatie van de relevante bepalingen uit het Europees recht en 
de Gaswet rechtmatig was.167 Evenmin werd in een zaak over de gastransporttarieven zorg-
vuldig gecontroleerd of het redelijk was van de ACM te besluiten dat energieconsumenten 
twee keer voor dezelfde kosten moesten betalen. Het besluit van de ACM werd uiteindelijk 
na een zeer marginale controle in stand gelaten, terwijl aannemelijk was dat de gemaakte 
keuzes grote invloed hadden op de hoogte van de energietarieven. De ex ante en ex post 
rechtsbescherming van de energieconsument tegen reguleringsbesluiten heeft daarom ern-
stig tekortgeschoten. 168 

5.4.3. Is de traditionele toetsingsstandaard nog legitiem?
De bijdrage van Lavrijssen e.a. geeft aan, dat het recht op effectieve rechtsbescherming zich 
verzet tegen een zeer terughoudende toetsing van besluiten van de ACM. Mede naar aan-
leiding van de terughoudende toetsingspraktijk door het CBb, kan de vraag worden opge-
worpen of het traditionele uitgangspunt van marginale toetsing van discretionaire bevoegd-
heden van (onafhankelijke) bestuursorganen, zoals in het hierboven besproken voorbeeld, 
nog wel houdbaar is. Zo bepleit Mantzari in een interessant artikel voor het aannemen van 
een “balance of institutional competencies approach”. Deze benadering houdt in dat de 
rechter aan de hand van verschillende factoren bekijkt wat de voor- en nadelen zijn voor de 
rechter om besluiten van onafhankelijke marktautoriteiten op een bepaalde wijze te toetsen. 
Daarbij let de rechter op de gevolgde administratieve procedures, het beschikbare bewijs, 
de specialisatie van de rechter en de mogelijkheden voor de rechter om bewijs te vergaren 
en getuigen te verhoren. Deze benadering impliceert dat het niet automatisch gerechtvaar-
digd is dat een rechter besluiten van de toezichthouder zeer terughoudend toetst op grond 
van de beoordelingsvrijheid van laatstgenoemde instantie. Dit zou vooral niet gepast zijn 
als hij zelf beschikt over de vereiste kennis dan wel toegang heeft tot de vereiste kennis en 
expertise om de besluiten intensief te controleren.169

166 CBB 30 november 2006, ECLI:NL:CBB:2006:AZ3365; CBB 29 juni 2010, ECLI:NL:CBB:2010:BM9470 en CBB 
8 november 2012, ECLI:NL:CBB:2012:BY2307. Deze zaak wordt uitgebreid besproken in Lavrijssen, Eijkens & 
Çapkurt 2016, p. 151.
167 Lavrijssen e.a. 2016, p. 151,CBB 30 november 2006, ECLI:NL:CBB:2006:AZ3365; CBB 29 juni 2010, ECLI:N-
L:CBB:2010:BM9470 en CBB 8 november 2012, ECLI:NL:CBB:2012:BY2307.
168 CBB 8 november 2012, ECLI:NL:CBB:2012:BY2307.
169 D. Mantzari, ‘Economic Evidence in Regulatory Disputes: Revisiting the Court-Regulatory Agency Relati-
onship in the US and the UK’, Oxford Journal of Legal Studies 2015, p. 1-30. 



42 Waarborgen voor de energieconsument in de energietransitie

De marginale toetsing van discretionaire bevoegdheden wordt in Nederland momenteel 
ook vanuit een ander perspectief bekritiseerd door onder andere Hirsch Ballin, 170 Zijlstra171 
en Barkhuysen.172 Hirsch Ballin bepleit dat de doctrinaire restraint van de bestuursrechter 
in geval van toetsing van discretionaire bevoegdheden herzien dient te worden, omdat de 
marginale toetsing vanuit het oogpunt van de stabiliteit in het sociale en economische leven 
evident onwenselijk is.173 Hij kaart aan dat de marginale toetsing een tweezijdige terugtred 
van wetgever en rechter bewerkstelligt, waardoor de bestuursrechter een ongetoetste kern 
van afweging intact laat die leidt tot een legitimiteitstekort van het bestuur.174 De vraag is 
of dit traditionele uitgangspunt van marginale toetsing van discretionaire bevoegdheden 
vandaag de dag nog gerechtvaardigd is ten aanzien van een onafhankelijke toezichthouden-
de autoriteit die zich onttrekt aan de directe democratische controle door de Minister van 
Economische Zaken. De marginale toetsing van discretionaire bevoegdheden is namelijk 
gebaseerd op het traditionele uitgangspunt van scheiding der machten, waarbij de wetgever 
aan het bestuursorgaan bestuurlijke beslissingsruimte toekent, welk door een democratisch 
gelegitimeerd orgaan, zijnde de Minister van Economische zaken, volledig wordt gecontro-
leerd.175 Echter, in geval van politiek toezicht op onafhankelijke bestuursorganen, zoals de 
ACM, is de democratische controle zwakker, aangezien de minister geen aanwijzingen kan 
geven aan de ACM in een concreet geval. Volgens de Europese energierichtlijnen mag de mi-
nister wel algemene beleidsregels opstellen, maar deze mogen geen betrekking hebben op 
de wijze waarop de autoriteit zijn reguleringsbevoegdheden (zoals de vaststelling van me-
thodebesluiten) uitoefent.176 Democratische controle door de minister speelt daardoor een 
beperkte rol bij de waarborging van een goede en legitieme taakuitoefening door de ACM.177 

Hoewel Hirsch Ballin wijst op het mogelijke legitimiteitstekort van de toezichthouders, geeft 
hij niet een duidelijk alternatief voor de toetsingswijze van de besluiten van de autoritei-
ten.178 Daarom doen Lavrijssen e.a. een voorstel voor de wijze waarop meer inhoud kan 
worden gegeven aan de rechterlijke toets.179 Als de nationale rechter twijfelt over de wijze 

170 E.M.H. Ballin, ‘Dynamiek in de bestuursrechtspraak: Over de betekenis van veranderingen in economie, 
politiek en samenleving voor de bestuursrechtelijke rechtsontwikkeling’, in: E.M.H. Hirsch Ballin, R. Ortlep & A. 
Tollenaar, Rechtsontwikkeling door de bestuursrechter, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2015, p. 42-43.
171 S.E. Zijlstra, ‘ Dynamiek in de bestuursrechtspraak, NTB 2015/16, nr. 4/5, p. 128-133. 
172 T. Barkhuysen, ‘Een revolutie in het bestuursrecht?’, NJB, nr. 24, p. 1583. 
173 Hirsch Ballin, in: Hirsch Ballin (e.a.) 2015, p. 42-43. 
174 Hirsch Ballin 2015, p. 43. 
175 Schlössels & Zijlstra 2010, p. 626. 
176 S.A.C.M. Lavrijssen, ‘Onafhankelijkheid en regulerende bevoegdheden van markttoezichthouders in EU 
perspectief ’, Regelmaat 2015, nr. 3, p. 182-200.
177 Lavrijssen 2006, p. 15. 
178 Hirsch Ballin; in Hirsch Ballin (e.a.) 2015, p. 43.
179 Lavrijssen (e.a.) 2016, p. 147-148.
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waarop hij de rechtmatigheidstoets moet toepassen bij de toetsing van energiebesluiten, 
kan hij over de interpretatie van het beginsel van effectieve rechtsbescherming een preju-
diciële vraag stellen op basis van artikel 267 VWEU. Volgens Schimmel en Widdershoven 
zou het Hof van Justitie bij de beantwoording van een dergelijke prejudiciële vraag kunnen 
verwijzen naar de interpretatie van de rechtmatigheidstoets ex artikel 263 VWEU door het 
Hof op het gebied van het Europese mededingingsrecht.180 In de uitspraak inzake Tetra Laval 
heeft het Hof aanwijzingen gegeven over hoe de inhoud van mededingingsbesluiten van 
de Europese Commissie getoetst dient te worden door de Europese rechter en heeft deze 
lijn in deze zaak daadwerkelijk toegepast.181 In Tetra Laval oordeelde het Hof dat het feit dat 
de Commissie een bepaalde mate van beoordelingsvrijheid toekomt met betrekking tot de 
beoordeling van complexe economische feiten, niet betekent dat het Hof zich volledig zou 
moeten onthouden van het toetsen van dit aspect van het besluit. 

Het Hof stelt in dit verband: 
“Dat het Hof de beoordelingsmarge van de Commissie in economische kwesties erkent, neemt 
niet weg dat de gemeenschapsrechter de interpretatie van de Commissie van economische ge-
gevens mag toetsen. Met name dient de gemeenschapsrechter immers niet enkel de materiële 
juistheid van de aangevoerde bewijselementen, en de betrouwbaarheid en samenhang ervan, te 
controleren, maar hij moet ook controleren of die elementen het relevante feitenkader vormen 
voor de beoordeling van een complexe toestand, en of zij de daaruit getrokken conclusies kunnen 
schragen. Een dergelijke controle is des te noodzakelijker in geval van een bij het onderzoek van 
een geplande concentratie met conglomeraateffect uit te voeren prospectieve analyse.”182

Hoewel het bij de Tetra Laval - standaard nog altijd gaat om een rechtmatigheidstoets, biedt 
deze toets een meer uitgebreide toets dan een terughoudende rechtmatigheidstoets. Het 
volgt namelijk uit Tetra Laval dat de onderdelen van het besluit die op grond van beoor-
delingsvrijheid zijn genomen niet slechts worden getoetst op redelijkheid. Het Hof gaat 
verder door zich ook te buigen over de feitenkwalificatie, waarbij het Hof de feiten en de 
feitenkwalificatie zorgvuldig controleert op consistentie, betrouwbaarheid en volledigheid 
en toetst of de Commissie overtuigend heeft aangetoond dat zij goede gronden had om tot 
de getrokken conclusie te komen. Doordat de rechter hierdoor ook naar de inhoud van de 
zaak kijkt, wordt beter recht gedaan aan het recht op effectieve rechtsbescherming van de 
energieconsument.

180 M. Schimmel & R. Widdershoven, ‘Judicial Review after Tetra Laval: Some Observations from a European 
Administrative Law Point of View’, in Essens e.a. (red.) 2009, p. 73.
181 HvJEU 15 februari 2005, Commission v. Tetra Laval, C-12/03 P, ECLI:EU:C:2005:87. Zie ook HvJEU, zaak 
C-272/09 P, KME Germany KME France SAS en KME Italy SpA v Commission, ECLI:EU:C:2011:810, ro. 94 en HvJEU, 
zaak C-386/10 P, Chalkor AE Epexergasias Metallon v. Commission, ECLI:EU:C:2011:815, ro. 54.
182 HvJEU, zaak C-12/03P, ro. 39-41.
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5.4.4. Relevantie van Tetra Laval voor CBb
Het is de vraag in hoeverre de Tetra Laval - standaard toegepast kan worden bij de interpre-
tatie van het artikel over rechtsbescherming uit de energierichtlijnen door de nationale rech-
ter.183 De Tetra Laval-standaard is niet bindend voor nationale rechters bij de toetsing van 
nationale besluiten die uitvoering geven aan het Europees recht. Het staat nationale rech-
ters wel vrij om deze standaard over te nemen, of als richtlijn te hanteren bij de toetsing van 
nationale besluiten.184 In de praktijk wordt deze standaard dan ook regelmatig gebruikt.185 
Verschillende nationale rechters hebben deze standaard reeds toegepast bij de toetsing 
van administratieve besluiten, waaronder het CBb in concentratiezaken op grond van de 
Mededingingswet en de Competition Appeals Tribunal (CAT) uit het Verenigd Koninkrijk in 
telecommunicatiezaken.186

Bepleit wordt, dat de Tetra Laval toetsingsstandaard een zeer bruikbare en praktische invul-
ling geeft aan de eis van effectieve toetsing in het licht van het beginsel van effectieve rechts-
bescherming.187 Deze toets waarborgt dat de rechter niet alleen een volledige toetsing van 
het recht toepast, maar ook op zorgvuldige wijze de feitenvaststelling en feitenkwalificatie 
controleert. Door nationale procedurele regels zo veel mogelijk te interpreteren in overeen-
stemming met het EU-recht van effectieve rechtsbescherming vervullen de nationale rech-
ters hun plicht van loyale samenwerking ex artikel 4, lid 3, VEU bij de toepassing van het EU 
recht.188 Daarnaast past het CBb de Tetra Laval-standaard ook toe in mededingingszaken, 
terwijl mededingingsbesluiten, net zoals energiereguleringsbesluiten, in de regel eveneens 
met een aanzienlijke mate van beoordelingsvrijheid gepaard gaan.189 Derhalve zou het van-
wege redenen van eenheid en consistentie logisch zijn om eenzelfde standaard te hanteren 
in het mededingingsrecht en in de regulering van de energiesector. Bovendien past de Tetra 
Laval toetsingsstandaard goed bij de plaats die de Nederlandse bestuursrechter zou moe-
ten innemen in het systeem van energieregulering.190 De Tetra Laval -standaard biedt een 
balans tussen effectieve juridische controle van het doen en laten van de toezichthouder  
 
183 Zie artikel 37, zeventiende lid, Richtlijn 2009/72/EG en artikel 41, zeventiende lid van Richtlijn 2009/73/EG.
184 HvJEU 21 januari 1999, Upjohn C-120/97, ECLI:EU:C:1999:14 en HvJEU 24 April 2008, ARCOR C-55/06, 
ECLI :EU :C:2008 :244. 
185 Schimmel & Widdershoven 2009, p. 72.
186 Zie CBb, 28 november 2006,ECLI:NL:CBB:2006:AZ3274 (Nuon/Reliant); Zie ook C. Graham, ‘Judicial Review 
of the Decisions of the Competition Authorities and the Economic Regulators in the UK’, in; Essens e.a. (red) 
2009, p. 243
187 Lavrijssen 2014, p. 225.
188 Lavrijssen 2014, p. 225
189 Dit geldt met name voor fusiezaken, waarin de beoordelingsvrijheid bij het uitvoeren van een economi-
sche analyse een bepalende rol speelt. Zie hierover Lavrijssen & De Visser 2006, p. 119; Zie CBb, 28 november 
2006,ECLI:NL:CBB:2006:AZ3274 (Nuon/Reliant). 
190 Schlössels & Zijlstra 2010, p. 160-161. 
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aan de ene kant en een eerbiediging van de onafhankelijke beslissingsruimte van de ACM 
aan de andere kant.191 De standaard is derhalve goed verenigbaar met de bestuurlijke beslis-
singsruimte van de ACM en kan worden toegepast door het CBb, dat een onmisbare schakel 
is in het systeem van toezicht op de ACM.

Het is te hopen dat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, mocht zij de 
taken van het CBb overnemen, eveneens op een serieuze wijze kijkt naar de inhoud van 
energiereguleringsbesluiten. De Raad heeft in het verleden behoorlijk wat kritiek gekregen 
vanwege een te marginale toetsing van overheidsbesluiten.192 Sommige bedrijven en aca-
demici vrezen daarom dat de Afdeling Bestuursrechtspraak, wegens het gebrek aan speci-
alisatie, nog terughoudender naar de energiereguleringsbesluiten kijkt dan het CBb. Het is 
daarom aan te bevelen, dat de Afdeling de mogelijkheid bekijkt voor de oprichting van een 
aparte kamer193, waarin kennis en deskundigheid van zaken over economische regulering en 
mededingingsrecht kunnen worden opgebouwd. 194

5.5. Europeanisering en de gevaren voor een effectieve rechtsbescherming 
Naast de nationale rechter, speelt ook de vraag of en in welke gevallen de Europese rechters 
rechtsbescherming kunnen bieden aan de energieconsumenten/prosumenten tegen Euro-
pese besluiten. Zoals eerder gemeld, zijn de Europese commissie en de ACER voorstander 
van de uitbreiding van de bevoegdheden van de ACER bij de regulering van de Europese 
energiemarkt. In dit verband is illustratief, dat de ACER en de Council of European Energy 
regulators in hun antwoord op de Energy Market Design Consultatie van de Europese Com-
missie opmerken dat ACER verantwoordelijk was voor de aanname van de Richtlijn inzake 
de verdeling van capaciteit op de gastransportnetten. De richtlijnen bevatten, bijvoorbeeld, 
geharmoniseerde capaciteitsverdelingsmechanismen voor de verdeling van transportca-
paciteit, inclusief veilingprocedures en gestandaardiseerde capaciteitscontracten. De uit-
werking van de richtlijnen moet deels worden uitgevoerd door de nationale autoriteiten, 
waarvoor is vereist dat zij unaniem beslissen over de aanname van de benodigde besluiten  
 

191 Zie hierover meer uitgebreid J.M. Eijkens, Effective review of energy regulation in the Netherlands  
(masterscriptie Tilburg University), 2015, p. 48.
192 Damen 2006, p. 21 en B.W.N. de Waard, Voortgaande heroverweging van uitgangspunten van bestuursproces-
recht, Deventer: Wolters Kluwer 2015. 
193 Er is geen grondslag voor de oprichting van een kamer in het voorstel voor de reorganisatie van de bestuurs-
rechtspraak. De voorzitter moet beslissen of wel of niet een afzonderlijke CBb-kamer binnen de Afdeling moet 
worden gevormd.
194 Zie reacties van Vodafone en KPN over voorstel om CBB af te schaffen,https://www.internetconsultatie.nl/
wetsplitsingraadvanstate/reactie/2cdfbd63-c390-4016-88aa-0cf26fe4e68c; geraadpleegd op 28 april 2016.  
https://www.internetconsultatie.nl/wetsplitsingraadvanstate/reactie/9ce3daef-ade0-4df9-999f-248acfb9ed40; 
geraadpleegd op 28 april 2016. Zie ook P. Glazener, ‘Het CBb moet blijven’, M&M 2014, nr. 6, p. 232 en  
Y.E. Schuurmans, ‘Rechtvaardige verdeling van macht in de bestuursrechtspraak’, AA 2015, p. 379. 
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op nationaal niveau. Pas als zij geen overeenstemming bereiken, kan de ACER actie on-
dernemen. ACER wijst er dan ook op “A more robust and effective adoption process could be 
achieved by empowering the Agency to take such decisions directly, rather than only in those cases 
where NRAs fail to agree”.195

De uitbreiding van de bevoegdheden van ACER kan de rechtspositie van de energiecon-
sumenten/prosumenten direct of indirect beïnvloeden doordat het agentschap besluiten 
kan nemen die de voorwaarden en tarieven voor toegang tot de transmissienetten kunnen 
betreffen. Bij de voorganger van ACER, zijnde het meer informele samenwerkingsverband 
de European Regulators Group of Electricity and Gas (ERGEG), bestond een hiaat in de 
rechtsbescherming. Namelijk veel handelingen van de ERGEG, zoals gemeenschappelijke 
standpunten, waren niet beroepbaar bij het Europese Hof van Justitie wegens de strikte 
ontvankelijkheidsvereisten van artikel 263 WVEU. Aangezien veel van de handelingen van 
de ERGEG niet bindend waren of de juridische status onduidelijk was, stond geen rechtsbe-
scherming open omdat het niet ging om handelingen waarmee rechtsgevolgen ten aanzien 
van derden werden beoogd zoals vereist door de ontvankelijkheidsvoorwaarden van artikel 
263 WVEU.196 Doordat met de oprichting van ACER het netwerk een formele status kreeg, 
kon de rechtsbescherming tegen de handelingen van ACER ook beter worden geregeld. 
ACER kreeg een beperkte bevoegdheid om bindende besluiten te nemen, waar in principe 
rechtsbescherming tegen mogelijk is.197 Maar tegen een groot deel van de handelingen van 
ACER is eveneens geen rechtsbescherming bij het Europese Hof mogelijk omdat zij niet 
zijn gericht op rechtsgevolg. De ACER neemt veel hybride handelingen aan met een soft law 
karakter, zoals opinies en aanbevelingen. Deze handelingen zijn niet direct bindend, maar 
werken wel door in de richtsnoeren of wetgeving die de Europese Commissie aanneemt 
of in besluiten van de nationale autoriteiten. Hier kan bijvoorbeeld worden gewezen op 
een opinie van de ACER, waarin werd aanbevolen dat producenten niet meebetalen aan 
infrastructuurkosten voor het transport van elektriciteit. Om een gelijk speelveld in de EU 
te waarborgen worden de Producenten-tarieven -met uitzondering van kosten voor de net-
werkverliezen en nevendiensten- op 0 Euro per MWh gezet.198 Deze opinie werd gegeven 

195 Joint ACER-CEER response to European Commission’s Consultation on a new Energy Market Design, 7 Octo-
ber 2015. 
196 Zie ook S. Lavrijssen & L. Hancher, Networks of Regulatory Agencies in Europe, in P. Larouche & Péter Cser-
ne (red), National Legal Systems and Globalization, New role, Continuing Relevance, The Hague: T.M.C. Asser Press 
2012, p. 204-209. M. Zinzani, Market Integration through ‘Network Governance’, The Role of European Agencies and 
Networks of Regulators, Cambridge: Intersentia 2012, p. 75.
197 Artikel 7 Verordening 713/2009. 
198 Opinion of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators no 09/2014 of 15 April 2014 on the appropri-
ate range of transmission charges paid by electricity producers, http://www.acer.europa.eu/official_documents/
acts_of_the_agency/opinions/opinions/acer%20opinion%2009-2014.pdf; geraadpleegd op 28 april 2016.
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op basis van VERORDENING (EU) Nr. 838/2010.199 Dit betreft een opinie die weliswaar niet 
bindend is, maar deze kan grote gevolgen hebben in de praktijk. De Europese Commissie 
kan immers, zoals zij eerder deed, deze opinie overnemen bij de aanpassing van de richt-
snoeren die onderdeel zijn van de Verordening.200 Deze richtsnoeren zijn vervolgens bin-
dend voor de nationale autoriteiten bij de uitvoering van hun bevoegdheden. Het praktische 
gevolg van de opinie kan daarom zijn dat de infrastructuurkosten worden gesocialiseerd en 
worden doorberekend aan de energieconsumenten. Naast dat de opinie wegens het gebrek 
aan direct bindende rechtsgevolgen niet kan worden aangevochten bij het Europese Hof van 
Justitie, is het voor de nationale rechter in nationale procedures ook lastig te beoordelen 
in hoeverre dergelijke opinies van de ACER geldig zijn en of en hoe de nationale autoriteit 
hiermee rekening moet houden. 201

Verder, zoals besproken door Zinzani, zijn de ontvankelijkheidsvoorwaarden van artikel 263, 
lid 4, WVEU enigszins versoepeld. Belanghebbende markpartijen hoeven geen individueel 
belang aan te tonen als zij beroep willen aantekenen tegen regelgevingshandelingen van 
de Commissie of van ACER die hen rechtstreeks raken en die geen uitvoeringsmaatregelen 
met zich brengen.202 Rechtspraak van het Hof van Justitie laat evenwel zien dat het Hof 
de term ‘regelgevingshandelingen’ die geen uitvoeringsmaatregelen met zich brengen zeer 
beperkt uitlegt. Hierdoor is de locus standi voor belanghebbende partijen bij het Europees 
Hof van Justitie tegen handelingen van de Europese Commissie of ACER zeer beperkt.203  
Geconcludeerd kan worden, dat als ACER in de toekomst meer besluiten mag nemen, zo-
als bijvoorbeeld besluiten inzake de tarieven voor het grensoverschrijdend transport van 
energie, het, gelet op de strikte ontvankelijkheidsvoorwaarden van artikel 263 WVEU, zeer 
onduidelijk blijft of adequate rechtsbescherming bij de Europese rechter mogelijk is. Door 
een toenemende verwevenheid van Europese en nationale procedures, is het proces van 
rechtsbescherming een laatste schakel in een complexe multi-level situatie. Hierin bestaan 
verschillende verantwoordelijkheids- en samenwerkingsrelaties, die de Commissie, het 
Agentschap en de nationale autoriteiten met elkaar verbinden. Het is daarom niet altijd  
 
199 Verordening 838/2010 van 23 september 2010 betreffende de vaststelling van richtsnoeren met betrekking tot 
het vergoedingsmechanisme voor elektriciteitsstromen tussen transmissienetbeheerders en een gemeenschap-
pelijke regelgevingsaanpak voor de transmissietarifering, PbEG 2010 L 250/5.
200 Deze aanpassingen lopen via de regelgevingsprocedure met toetsing.
201 Zie hierover uitgebreid Lavrijssen & Hancher 2012, p. 208. 
202 Het Hof is altijd zeer strikt geweest in het interpreteren van het ‘Individueel geraakt’ vereiste. Zie hierover J. 
Scott & S. Sturm , ‘Courts as catalysts; re-thinking the judicial role in new governance’, Columbia J Eur Law 2007, 
nr. 3, p. 565-594.
203 HvJEU, zaak C-583/11 P, Inuit Tapiriit Kanatami and others v. Parliament and Council, ECLI:EU:C:2013:625 en 
HvJEU, zaak C-274/12 P, Telefónica SA, ECLI:EU:C:2013:852. Zie voor een interessante analyse, A. Meuwese, ‘Het 
onderscheid tussen ‘wet- en Regelgeving’: De Europese rechter spreekt zich uit’, Regelmaat 2012, nr. 2, pp. 113-
114. 
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gemakkelijk om te identificeren wie verantwoordelijk is voor wat, hetgeen de juridische en 
politieke accountability van de verschillende spelers kan bemoeilijken.204

5.6. Decentralisatie
Paradoxaal lijkt dat naast de trend van Europeanisering ook een trend van decentralisering 
en de opkomst van lokale duurzame energievoorzieningen is waar te nemen. Hoewel de 
invloed en omvang van deze decentralisatietrend nog onzeker is, houden de Europese en 
nationale wetgever steeds meer rekening met deze ontwikkeling. Om meer inzicht te krij-
gen in de wijze waarop lokale duurzame energievoorzieningen functioneren en of de regels 
inzake toezicht en regulering onverkort moeten gelden voor lokale duurzame initiatieven, 
heeft de Minister van Economische Zaken een experimenten AMVB aangenomen.205 Deze 
AMVB maakt het mogelijk dat de minister toestemming geeft aan coöperaties van afnemers 
en vereniging van eigenaren om af te wijken van de Ewet 1998 bij het exploiteren van lokale 
duurzame energievoorzieningen. Daardoor hoeven de indieners van de ontheffing niet te 
voldoen aan de bepalingen inzake ontvlechting. Hierdoor is het bij wijze van experiment 
mogelijk om de gehele voorziening van elektriciteit (opwekking, levering, distributie en ge-
bruik) in beheer van de coöperatie of de vereniging van eigenaren te leggen.206 In de expe-
rimenten kan ook worden afgeweken van de regels inzake de regulering van de tarieven en 
voorwaarden. Ook hoeft geen leveringsvergunning te worden aangevraagd.207 De vereniging 
is de lokale leverancier in het experimentengebied en is niet verplicht om buiten het gebied 
te leveren.208 De assumptie van de AMVB is dat binnen een experiment de deelnemers de 
vraag naar energie beter zullen afstemmen op het aanbod van de lokale energievoorziening. 
Hierdoor worden de productiemiddelen beter benut en is sprake van een lagere piekbelas-
ting van het distributiesysteem. Daarom wordt niet gewerkt met standaard consumenten-
profielen.209 Het wordt ook toegestaan dat de kosten en baten van de energievoorziening 
op een andere wijze worden verdeeld dan volgens de algemeen geldende tariefstructuren, 
methode- en tariefbesluiten van de ACM. De ACM zal niet de tarieven vaststellen, maar 
beperkt zich tot de Europees voorgeschreven toets van de methode voor de vaststelling van 
de netwerktarieven. 

 
204 Zinzani 2012, p. 156.
205 Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking, Staatsblad 2015, nr. 99 en nota van toe-
lichting p. 15.
206 De experimenten AMVB maakt een onderscheid tussen projectnetten en gewone netten. Zie Besluit experi-
menten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking, Staatsblad 2015, nr. 99 en nota van toelichting p. 15.
207 Zie artikel 2 en 12 van het Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking, nota van Toe-
lichting, p. 14.
208 Artikel 13 Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking.
209 Nota van Toelichting, p. 11.
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De toelichting bij de experimenten AMVB overweegt dienaangaande:

“Door deel te nemen in een coöperatie of een vereniging van eigenaren kiest de consument voor 
een vorm van zeggenschap. Die zeggenschap moet het belang van de consument waarborgen dat 
nu door de wet en de toezichthouder wordt geboden. De leden van de vereniging zijn producent, 
leverancier, consument en, in het geval van een projectnet (zie 2.2.1.) netbeheerder tegelijk en 
kunnen elkaar in verenigingsverband aanspreken op tarieven en voorwaarden. Door het aanvra-
gen van een ontheffing voor een experiment onttrekken de leden van de vereniging zich aan de 
bescherming van consumenten die de wet oplegt aan leveranciers en netbeheerders. In plaats 
daarvan nemen zij hun eigen verantwoordelijkheid voor de elektriciteitsvoorziening van zichzelf 
en hun omgeving. (…)”210

De wetgever verwacht dus dat de participatie van de energieconsumenten zorgt dat de con-
sumentenbelangen van betaalbaarheid, leveringszekerheid en duurzaamheid worden ge-
borgd. De vraag die dit oproept is of consumentenparticipatie daadwerkelijk een (al dan 
niet gedeeltelijke) adequate vervangende waarborg is voor het consumententoezicht door 
de ACM. Over deze vraag is nog zeer weinig bekend. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als een lid 
uit de coöperatie wil stappen? Kan dit zomaar en zo ja onder welke voorwaarden? En wat 
gebeurt er als de energievoorziening niet adequaat functioneert? Wie neemt het dan over? 
Wie is verantwoordelijk voor de schade? En als iemand zich niet kan vinden in de prijzen 
en voorwaarden voor de levering van energie van de coöperatie? Kan een lid dan gemakke-
lijk overstappen naar een ander energiebedrijf? Naar welke instantie kan de afnemer gaan 
bij een geschil? Het antwoord op deze vragen zal deels in de statuten van de coöperaties 
worden geregeld. Echter, bij onduidelijkheden, is de vraag of de energieconsumenten vol-
doende zijn beschermd. Immers als energieconsumenten zelf energie opwekken en onder-
ling energie leveren binnen de coöperatie, kan überhaupt worden betwijfeld of zij nog wel 
als consument in de zin van de consumentenbeschermings- en energierichtlijnen kunnen 
worden aangemerkt.211 Het gevolg is dat zij dan geen beroep meer kunnen doen op de al-
gemene en specifieke consumentenbeschermingsbepalingen uit de Europese en nationale 
wetgeving. Zij moeten dan terugvallen op de algemene regels inzake het verenigingsrecht 
uit Boek 2 BW en de redelijkheid en billijkheid van de voorwaarden en prijzen uit het verbin-
tenissenrecht.

 
210 Staatsblad 2015, nr. 99, nota van Toelichting, p. 11.
211 A. Butenko & K.J. Cseres, ‘The Regulatory Consumer; Prosumer-driven local Energy Production Initiatives’, 
Amsterdam Centre for Energy Working Papers Series 2015, nr.1, p. 5-6. Volgens artikel 2, tiende lid, van Richtlijn 
2009/72/EG is de huishoudelijke afnemer: “een afnemer die elektriciteit koopt voor eigen huishoudelijk gebruik 
en niet voor commerciële of professionele activiteiten”. Zie ook HvJ EU 16 juli 1990, zaak C-210/96 Gut Springen-
heide GmbH v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung, Jur. 1998, p. I-4657, r.o.37.
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Het is daarom riskant om te gemakkelijk aan te nemen dat het toezicht door de ACM (deels) 
kan worden vervangen door consumentenparticipatie via een coöperatie, zonder dat daar-
aan een gedegen onderzoek ten grondslag ligt over het functioneren van dergelijke coöpera-
ties. Cruciaal is dat meer onderzoek wordt gedaan naar het functioneren van de coöperatie 
in de praktijk, de statuten, de gevolgen voor de bescherming van de leden en de private 
contracten die de onderlinge verhoudingen regelen.

5.7. Synthese 
Voorgaande analyse illustreert aan de hand van vijf ontwikkelingen dat de ex ante en ex 
post rechtsbeschermingsmogelijkheden van de energieconsumenten onder druk staan. 
Energieconsumenten hebben beperkte participatiemogelijkheden en voelen zich gedurende 
besluitvormingsprocedures bij de ACM vaak niet gehoord. Binnen de huidige wet- en regel-
geving blijft het onduidelijk op welke wijze inbreng van belanghebbende partijen daadwerke-
lijk wordt betrokken binnen de besluitvorming, hetgeen leidt tot rechtsonzekerheid omtrent 
de positie van de stakeholders.212 Niet duidelijk is of en zo ja op welke wijze de consultatie 
van deze partijen wordt meegenomen in de besluitvormingsprocedures.213 Achteraf bij de 
rechter voelen energieconsumenten zich vaak met lege handen staan.

Procedurele innovaties zijn nodig voor de verbetering van de inspraak en participatie van 
de energieconsumenten/prosumenten bij de totstandkoming van energiereguleringsbeslui-
ten die hun belangen inzake een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening 
raken. Dit wordt in de toekomst nog belangrijker omdat consumenten/prosumenten een 
steeds actievere rol krijgen in het functioneren van het energiesysteem. Het is daarom be-
langrijk dat consumenten/prosumenten betere mogelijkheden krijgen om van te voren in-
vloed uit te oefenen op de voorwaarden en tarieven voor toegang tot het energiesysteem. 
Door het creëren van draagvlak inzake de inhoud van de energiebesluiten, wordt voorkomen 
dat achteraf tijdrovende en kostbare rechtelijke procedures plaatsvinden. Als een zaak des-
ondanks bij de rechter komt, moet de rechter, indien noodzakelijk, een inhoudelijk, deskun-
dig en goed gemotiveerd oordeel geven over de zaak.

Op 22 maart 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Omgevingswet.214 De  
Omgevingswet heeft als doel de procedures bij de lokale overheden inzake de inbedding  
 
 

212 Robert Hensgens, Paul Nillesen, Stephen Littlechild & Bert Tieben, ‘De nieuwe netwerkregulering: macht aan 
de klant’, Me Judice, 11 februari 2016 en Lavrijssen, Eijkens & Rijkers 2014, p. 28. 
213 Ibid. 
214 Staatsblad 2016, nr. 156. 
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van lokale energieprojecten te verbeteren en te vereenvoudigen.215 Ook is veel aandacht voor 
de verbetering van de burgerparticipatie bij deze trajecten.216 In het hiernavolgende wordt 
nader bekeken hoe procedurele en institutionele innovaties bij de Europese en nationale 
markttoezichthouders vorm zouden kunnen krijgen. 

6. Naar betere waarborgen voor de consument

6.1. Verbetering van de ex ante rechtsbescherming
Het zal de legitimiteit van de besluitvorming door de ACM en de rechtsbescherming ten 
goede komen als de energieconsument/prosument beter bij de besluitvormingsproces-
sen over energiereguleringsbesluiten wordt betrokken. Naast de ongelijkheid tussen het 
bestuursorgaan en de burger, speelt in administratieve en rechterlijke procedures in de 
energiesector ook mee dat veelal sprake is van een meerpartijengeschil tussen de systeem-
beheerders, de gebruikers van het systeem en de ACM. Gereguleerde systeembeheerders 
hebben vaak meer financiële middelen en mankracht dan de energieconsumenten om op te 
komen voor hun belangen in de administratieve procedure bij de ACM en daarna in beroep 
bij de administratieve rechter. Een belangrijke vraag is hoe deze ongelijkheid kan worden 
gecompenseerd. Dit kan onder meer door een betere juridische verankering van de betrok-
kenheid van representatieve organisaties in het besluitvormingsproces.217 Door inspiratie op 
te doen uit reguleringservaringen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, volgen 
hierna drie mogelijke aanknopingspunten voor innovaties in de procedure bij de ACM. Be-
sproken zal worden de invoering van het initiatiefrecht voor representatieve organisaties, 
nieuwe vormen van regulering zoals ‘negotiated settlements’ en de instelling van de zoge-
naamde Customer Challenge Groups. Deze suggesties verdienen nader onderzoek voor de 
verbetering van procedures bij de ACM, maar kunnen ook als inspiratiebron dienen voor de 
verbetering van procedures bij ACER.

6.1.1. Initiatiefrecht 
Een initiatiefrecht voor representatieve organisaties van afnemers voor de wijziging van 
de energiecodes met betrekking tot de voorwaarden en tarieven voor het gebruik van het 
energiesysteem, zou de inspraak van deze organisaties bij energiereguleringsbesluiten  
 

215 Wetvoorstel voor Omgevingswet, Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 6 (MvT). Zie ook voorstel voor 
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet), Kamerstukken I 2014/15, 
33 962, A.
216 Wetvoorstel voor Omgevingswet, Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 6 (MvT), p. 43 en p. 277.
217 Zie in dat verband S. Lavrijssen, J. Eijkens & M. Rijkers, ‘The role of the highest administrative court and the 
protection of the interests of the energy consumers in the Netherlands’, TILEC Discussion Paper, p. 28.
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aanmerkelijk verbeteren.218 Middels een initiatiefrecht kunnen representatieve organisa-
ties de bestaande procedurele onevenwichtigheid, waarbij enkel de systeembeheerders 
voorstellen voor de (wijziging) van de codes kunnen indienen en de ACM de beslissing 
neemt, in evenwicht brengen. Het initiatiefrecht werd geopperd in het consultatiedocu-
ment STROOM, maar werd uiteindelijk niet opgenomen in het verworpen wetsvoorstel 
STROOM.219 Reden hiertoe lag besloten in het feit dat de Minister van Economische Zaken 
de regels omtrent de netwerkcodes beleidsneutraal wilde overnemen.220 Ook werd aangege-
ven dat in een volgend wetsvoorstel het opnemen van een initiatiefrecht zal worden herover-
wogen.221 De verankering van het initiatiefrecht in toekomstige wetsvoorstellen is vanuit het 
oogpunt van de rechtsbescherming van de energieconsumenten van harte aan te bevelen. 
Door de energietransitie is te verwachten dat laatstgenoemden een steeds actievere rol 
krijgen in het systeembeheer, onder andere door de participatie in Demand Response Pro-
gramma’s. Daarom is van belang dat niet alleen de inhoud van de regulering, maar ook de 
besluitvormingsprocedures worden toegesneden op deze veranderende rollen en relaties. 
Het opnemen van een initiatiefrecht binnen de wet- en regelgeving zou goed aansluiten bij 
deze ontwikkelingen. 

6.1.2. De instelling van Customer Challenge Groups 
De instelling van Customer Challenge Groups (CCG) is een ander initiatief voor de verbe-
tering van de betrokkenheid van consumenten/prosumenten bij de energiereguleringsbe-
sluiten.222 In het Verenigd Koninkrijk heeft de Water Services Regulation Authority (OFWAT), 
de Engelse onafhankelijke toezichthoudende autoriteit voor de watersector, een Customer 
Challenge Group in het leven geroepen.223 Hiermee wordt beoogd om de waterconsument 
meer direct te betrekken bij de vaststelling van de watertarieven. Middels participatie bin-
nen de CCG wordt het consumenten gemakkelijker gemaakt om inzicht te verwerven in de 
wijze waarop de kosten voor drinkwater worden bepaald en de tarieven worden vastgesteld. 
Beoogd wordt om meer bewustwording te creëren bij het publiek omtrent de vaststelling 
van de watertarieven. De CCG is een onafhankelijk orgaan dat bestaat uit een onafhan-
kelijke voorzitter en belanghebbende partijen zoals huishoudelijke consumenten, zakelijke 

218 Consultatieverslag STROOM, p. 25, https://www.internetconsultatie.nl/stroom; geraadpleegd op 10 mei 2016.
219 Consultatieverslag STROOM, p. 25, https://www.internetconsultatie.nl/stroom; geraadpleegd op 10 mei 2016.
220 Kamerstukken II 2014/15, 34 199, nr. 7, p. 10. 
221 Kamerstukken II 2014/15, 34 199, nr. 7, p. 10-11. S.A.C.M. Lavrijssen, ‘Het wetsvoorstel STROOM: waar is de 
consument gebleven?’, Energie actueel 2014, http://www.energieactueel.nl/het-wetsvoorstel-stroom-waar-de-con-
sument-gebleven/; geraadpleegd op 28 april 2016. 
222 S.A.C.M. Lavrijssen & B. Vitez, ‘Principles of good supervision and the regulation of the Dutch drinking water 
sector’, Competition and Regulation in Network Industries 2015, nr. 3, p. 250-252. 
223 Zie http://www.ofwat.gov.uk/pricereview/ ; geraapleegd op 28 april 2016. Zie Ofwat (2011), ‘Involving 
customers in price setting – Ofwat’s customer engagement policy statement’, waaruit blijkt dat (drink)waterbedrijven 
verplicht zijn vorm te geven aan consumentenparticipatie.
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consumenten, lokale autoriteiten, milieugroeperingen en andere stakeholders.224 De CCG 
kan invloed uitoefenen op het businessplan en de drinkwatertarieven van het drinkwater-
bedrijf. Het drinkwaterbedrijf is namelijk verplicht om inhoudelijk te reageren op de op- of 
aanmerkingen van de CCG en daarbij aan te geven op welke wijze het drinkwaterbedrijf 
consumentenparticipatie in de praktijk brengt.225 Meer participatie van consumenten kan 
ertoe leiden dat de drinkwatertarieven meer rechtvaardig worden vastgesteld. Ook kunnen 
meer innovatieprikkels worden gecreëerd bij de drinkwaterbedrijven.226 De OFWAT houdt bij 
de beoordeling van de drinkwatertarieven rekening met de Rapporten van de CCG.227 Naar 
het voorbeeld van OFWAT zou ook de ACM kunnen overwegen om consumenten en andere 
stakeholders meer direct te betrekken bij de vaststelling van de energiereguleringsbesluiten 
door de instelling van een CCG.

6.1.3. Negotiated settlements
Een derde manier voor de verbetering van de participatie van belanghebbende partijen bij de 
totstandkoming van energiereguleringsbesluiten en de kwaliteit daarvan betreft de invoering 
van ‘negotiated settlements’.228 Negotiated settlements betreffen een meer onderhandelende 
vorm van regulering en gaat weer een stap verder dan de invoering van Customer Challenge 
Groups. Onder negotiated settlements wordt verstaan: ‘Negotiated settlements are a form of 
regulation of public utilities that is alternative or complementary to the conventional process of 
litigation’.229 De implementatie van negotiated settlements hangt nauw samen met de invoe-
ring van het zojuist besproken initiatiefrecht. Hensgens e.a. hielden recentelijk een pleidooi  
voor de implementatie van het systeem van negotiated settlements in Nederland. Klan-
tengroepen, zoals consumentenorganisaties of energiecoöperaties, zouden onder andere 
naar Amerikaans voorbeeld meer mogelijkheden moeten krijgen om te onderhandelen met 
de systeembeheerders.230 De toezichthouder ACM zou hierbij een faciliterende rol kunnen  
spelen, waarbij zij kan interveniëren indien de dialoog tussen de stakeholders niets  

224 Ofwat 2011.
225 Ofwat (2013), ‘Setting price controls for 2015-20 – framework and approach – A consultation’, http://www.ofwat.
gov.uk/wp-content/uploads/2015/10/pap_con201301framework.pdf ; geraadpleegd op 28 april 2016), p. 35.
226 Zie verder Lavrijssen & Vitez 2015, p. 251. Research by Design, Customer Challenge Group process: Review 
of lessons learned, Consumer Council for Water Qualitative Research Report, June 2014, http://www.ccwater.org.uk/
wp-content/uploads/2014/07/Customer-Challenge-Group-process-Review-of-lessons-learned2.pdf; geraadpleegd op 10 
mei 2016. Customer Challenge Group, Dwr Cymru Welsh Water, Report on the on the Company’s Business Plan for 
the 2014 Price Review, 2 december 2013, http://www.dwrcymru.com/library/pr14/CCG_Report_2_Dec_2013.pdf; 
geraadpleegd op 10 mei 2016.
227 Artikel 35, vierde lid, van Richtlijn 2009/72/EG.
228 Robert Hensgens, Paul Nilesen, Stephen Littlechild & Bert Tieben, ‘De nieuwe netwerkregulering: macht aan 
de klant’, Me Judice , 11 februari 2016. 
229 J. Doucet & S. Littlechild, ‘Negotiated Settlements: The development of economic and legal thinking’, Electri-
city Policy Resrach Group Working Paper 0604, Cambridge, University of Cambridge, 2006, p. 1. 
230 Lavrijssen, Eijkens & Rijkers 2014, p. 73.
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oplevert. In Amerika heeft de Federal Energy Regulatory Commission (FERC), een onafhan-
kelijke federale energie-autoriteit, jurisdictie voor de regulering van de interstatelijke olie- en 
gaspijpen en elektriciteitsnetten. De FERC maakt al lange tijd op grote schaal gebruik van 
negotiated settlements.231 Negotiated settlements hebben als voordeel dat ze over het al-
gemeen meer draagvlak genieten.232 Beargumenteerd zou kunnen worden dat ze een hoger 
democratisch gehalte hebben dan reguliere besluiten, omdat meer partijen bij de besluitvor-
ming worden betrokken. Waarschijnlijk is dat het beleid in geval van negotiated settlements 
met meer effectiviteit en enthousiasme wordt nageleefd, dan in een situatie waarin het be-
leid als het ware van bovenaf wordt opgelegd aan de partijen.233 Daarnaast zal het faciliteren 
van een dialoog tussen betrokken marktpartijen mogelijk leiden tot betere en innovatievere 
uitkomsten,234 doordat meer duidelijkheid wordt gecreëerd omtrent de onderlinge verwach-
tingen en meer tegemoet wordt gekomen aan behoeften en wensen van de marktpartijen.235 
Als laatste voordeel wordt genoemd dat door het invoeren van negotiated settlements tijd 
en geld zal worden bespaard, hetgeen uiteindelijk zal leiden tot een efficiëntere regulering 
van de energiesector.236 
Negotiated settlements hebben mogelijk ook nadelen. Bij het gebrek aan een duidelijk pro-
cedureel kader, kunnen ze weinig transparant zijn.237 Daarnaast kan een informatieasymme-
trie of te grote belangentegenstelling tussen verschillende marktpartijen de procedure juist 
vertragen. Deze nadelen zouden echter kunnen worden overwonnen door aan de toezicht-
houder uiteindelijk beslissende macht toe te kennen voor het doorhakken van de knopen.238  
Het systeem van negotiated settlements zou nader moeten worden onderzocht. In het licht 
van de veranderende rol van de distributiesysteembeheerders en van de energieconsumen-
ten zou een dergelijke vorm van regulering mogelijk meer recht doen aan de nieuwe ver-
houdingen dan een top down vorm van regulering opgelegd door de energietoezichthouder. 
Toekomstig onderzoek en experimenten met nieuwe vormen van regulering zouden meer 
inzicht moeten bieden in de voor- en nadelen van deze vorm van onderhandelende regule-
ring. 

231 S. Littlechild, ‘The process of negotiating settlements at FERN’, Cambridge Working Paper 1116, p. 13-14. 
232 Littlechild 2011, p. 32. 
233 G. Palast, J. Oppenheim & T. MacGreagor, Democracy and Regulation: How the public can govern essential servi-
ces, London and Virginia: Pluto Press, p. 88, 96. Zie ook: J. Doucet en S. Littlechild, ‘Negotiated Settlements: The 
development of economic and legal thinking’, Electricity Policy Research Group Working Paper 0604, Cambridge, 
University of Cambridge, 2006, p. 11.
234 Doucet & Littlechild 2006, p. 12-13. 
235 Hensgens, Nillesen, Littlechild & Tieben 2016.
236 Doucet & Littlechild 2006, p. 14. 
237 Doucet & Littlechild 2006, p. 7.
238 Littlechild 2011, p. 32.



Waarborgen voor de energieconsument in de energietransitie 55

6.2. De rol van de rechter
Door de juridische verankering van een formele en daadwerkelijke betrokkenheid van de 
energieconsumenten bij de totstandkoming van Europese en nationale reguleringsbeslui-
ten, kan de kwaliteit van de inhoud van de reguleringsbesluiten verbeteren. Dit kan mogelijk 
bijdragen aan de vermindering van slepende juridische procedures bij de administratieve 
rechter.239 Als een besluit evenwel toch bij de rechter komt, is aan te bevelen dat de rechter 
bij de controle van de reguleringsbesluiten de rechtmatigheidstoets niet op een hele terug-
houdende wijze toepast bij het bestaan van beoordelingsvrijheid bij de toezichthouder.

Allereerst kan de rechter de beoordelingsvrijeruimte van de ACM effectiever toetsen middels 
een indringende toetsing van het besluit aan het zorgvuldigheidsbeginsel en het motive-
ringsbeginsel.240 
Ten tweede kan de door het Europese Hof van Justitie ontwikkelde Tetra Laval - standaard 
als mogelijk alternatief worden gezien voor de marginale invulling van de rechtmatigheid-
stoets. Volgens deze standaard zou de rechter de feitenvaststelling, de feitenkwalificatie en 
de wetsinterpretatie volledig moeten toetsen. Ook in het geval van beoordelingsvrijheid 
kan de rechter de feitenvaststelling zorgvuldig beoordelen op consistentie, volledigheid en 
nauwkeurigheid, zonder dat hij zijn oordeel in de plaats van de toezichthouder hoeft te stel-
len. Een meer indringende toetsing van de energiereguleringsbesluiten geeft de afnemers 
een betere waarborg dat de rechter daadwerkelijk controleert of hun rechten op effectieve 
wijze worden beschermd. 
Ten derde zou ook de rechterlijke motivering inzake de gehanteerde/verlangde bewijsleve-
ring, de belangenafweging, de wetsinterpretatie en het omslagpunt wanneer partijen argu-
menten voldoende aannemelijk hebben gemaakt worden verbeterd. Zo stelt Damen dat de 
bestuursrechter aan de burger duidelijk moet maken wat hij wel of niet aannemelijk moet 
maken en bewijzen.241 Een duidelijk gemotiveerde uitspraak verhoogt de transparantie over 
de procedurele en inhoudelijke eisen die de rechter stelt aan het besluit van de ACM en de 
toepassing van het recht. Ook biedt dit meer zekerheid aan de consumenten en andere 
netgebruikers over de wijze waarop het recht in toekomstige besluiten moet worden toege-
past. Dit is van groot belang voor partijen die grote investeringen in de energiesector willen 
doen.242 

239 S.A.C.M. Lavrijssen, ‘Het wetsvoorstel STROOM: waar is de consument gebleven?’, Energie actueel 2014. 
http://www.energieactueel.nl/het-wetsvoorstel-stroom-waar-de-consument-gebleven/; geraadpleegd op 28 april 
2016. Zie ook: Lavrijssen, Eijkens & Rijkers 2014, p. 73. 
240 Schlössels & Zijlstra, p. 167. 
241 L.J.A. Damen, ‘De bestuursrechter. Van materiële waarheidsvinder naar marginaal toetsende achterover-
leuner?’, in: W.D.H. Asser, L.J.A. Damen & G. Knigge, Partijautonomie of materiële waarheid?, Den Haag, Boom 
Juridische uitgevers 2006, p. 28 
242 A.T. Marseille, ‘De bestuursrechter en diens vrijheid. Van actief naar lijdelijk (en weer terug?)’, Trema 2007, nr. 
10, p. 424. 
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Daarnaast speelt de vraag hoe de vaak zwakkere positie van de energieconsumenten ten 
opzichte van de ACM en de gereguleerde systeembeheerders kan worden gecompenseerd 
in procedures bij het CBb. Het CBb heeft tot op heden nauwelijks gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid tot het inschakelen van experts, onder meer omdat het moeilijk is om onaf-
hankelijke experts te vinden op de relevante gebieden.243 Naast andere bestuursrechtelijke 
instrumenten die de rechter kan aanwenden, zou de rechter ook inspiratie kunnen halen uit 
de praktijken van rechters uit andere jurisdicties.244 Hier kan bijvoorbeeld worden verwezen 
naar innovaties in het Anglo-Saksische procesrecht. Australische en Engelse rechters maken 
gebruik van hot-tubbing. Hot-tubbing houdt in dat binnen complexe technische rechtszaken 
de deskundigheid van meerdere experts wordt geraadpleegd die gezamenlijk in een panel 
zitten. De experts komen bijeen voor de behandeling van een rechtszaak. Zij maken hun 
standpunten bekend en discussiëren over hun verschillen en overeenkomsten (vandaar de 
term hot-tubbing).245 In Canada en Australië maken de federale rechters gebruik van hot-tub-
bing en ook in het VK wordt met deze methode geëxperimenteerd.246 Het voordeel van deze 
methode is dat de deskundigen, doordat ze samen in een panel zitten, worden geconfron-
teerd met elkaars meningen. De rechter kan de experts op elkaar laten reageren, waardoor 
hij de achtergronden van de verschillende meningen beter kan begrijpen en beoordelen. 
Een tweede voordeel van hot-tubbing is dat daardoor de kosten voor procesvoering en het 
tijdsverloop voor de procespartijen kunnen verminderen. Echter, mogelijk zijn ook nade-
len aan hot-tubbing verbonden. Zo zou de materie te veel kunnen worden versimpeld, kan 
de procedurele eerlijkheid onder druk komen te staan en zouden de experts met elkaar in 
conflict kunnen komen.247 Niettemin verdient het aanbeveling om deze methode ter verbe-
tering van de rechterlijke waarheidsvinding in energie- en andere reguleringszaken nader te 
onderzoeken.

Nu het CBb mogelijk naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State gaat, is 
te hopen dat wordt geleerd van de lessen die dit artikel trekt over realisatie van het beginsel 

243 T. Barkhuysen, L.J.A. Damen, K.J. de Graaf, A.T. Marseille, R. Den Ouden, Y.E. Schuurmans & A. Tollenaar, 
Feitenvaststelling in beroep, Den Haag: BJU 2007, p. 220, A.T. Marseille, ‘De bestuursrechter en diens vrijheid. Van 
actief naar lijdelijk (en weer terug?)’, Trema 2007, nr.10, p. 424 en B.J. van Ettekoven, ‘One peaks or twin peaks’, 
NJB 2013, nr. 10, p. 600. 
244 Marseille 2007, p. 430. Zoals het actiever doen van zelfstandig feitenonderzoek op grond van artikel 8:69 van 
de Algemene Wet Bestuursrecht en het gelasten van een comparitie in de bestuursrechtelijke procedure.
245 N. Bala, ‘Making Better Use of Expert Knowledge in the Family Justice Process: Social Facts, Facts from 
Experts, Focused Reports, Single Joint Experts & Hot-tubbing’, Queens University Faculty of Law, Research Paper 
Series, maart 2015, 2015-031, p. 32.
246 E. Arnold & E. Soriano, ‘The Recent Evolution of Expert Evidence in Selected Common Law Jurisdictions 
Around the Wolrd: A commissioned study for the Canadian Institute of Chartered Business Valuators’, januari 
2013.
247 Zie verder F. Kristjanson, ‘Hot-Tubs and Concurrent Evidence: Improving Administrative Proceedings’, Cana-
dian Journal of Administrative Law and Practice 2012, nr. 25, p. 86-89. 
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van effectieve rechtsbescherming bij de rechter. Het is aan te bevelen dat ook de Afdeling 
een effectieve toets zal toepassen op de reguleringsbesluiten van de ACM.248 

7. De Klimaatcommissaris   De energietransitie is een zaak van ons 
allemaal. Europese, nationale en lokale overheden, marktpartijen, consumenten, prosu-
menten en de burgers moeten hun steentje bijdragen bij de realisatie van een duurzame 
energievoorziening. De waarborgen voor een betere ex ante en ex post rechtsbescherming 
van de energieconsumenten in procedures over reguleringsbesluiten in de energiesector 
vormen slechts een onderdeel van een heel complex maatschappelijk probleem waarbij vele 
partijen, wetten, regels en procedures zijn betrokken. De energietransitie speelt zich af bin-
nen verschillende juridische domeinen (staats- en bestuursrecht, energierecht, milieurecht, 
omgevingsrecht, gemeenterecht, provincierecht), politieke domeinen (Europees, nationaal, 
lokaal), het statelijk domein (de Staat als aandeelhouder van TenneT en Gas Transport Ser-
vies), het domein van de toezichthouders (Europese Commissie, de ACER en de ACM) 
en het maatschappelijk domein (belangen van burgers, bedrijven, belangenorganisaties en 
consumenten). Momenteel lijkt het alsof de verschillende domeinen niet in verbinding en 
interactie met elkaar staan, doch langs elkaar heen opereren. Hierdoor ontstaat het gevaar 
dat sommige belangen niet worden gehoord in de politieke en maatschappelijke discussies. 
Daarom is aan te raden dat een onafhankelijk departementsoverstijgend klimaatorgaan 
wordt opgericht. Dit orgaan zou toezicht kunnen houden op de uitvoering en implementa-
tie van alle doelstellingen, regels en procedures die relevant zijn voor de energietransitie en 
bewaakt de onderlinge samenhang en interactie van de verschillende processen en regels.
In deze zin pleitte de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur voor een onafhankelijke 
regeringscommissaris die toeziet op de realisatie van een duurzame energievoorziening, 
die dit doel aanjaagt, bewaakt en langjarig (los van kabinetswisselingen) waarmaakt.249 

Bij de vormgeving van de Klimaatcommissaris zou inspiratie kunnen worden gehaald uit de 
vormgeving van de in 2010 ingestelde onafhankelijke Deltacommissaris. De Deltacommis-
saris stelt het Deltaprogramma op en doet hierbij voorstellen voor het kabinet. Het Delta-
programma is, net zoals de duurzame energietransitie doelstelling van de Staat, een pro-
gramma dat toeziet op behartiging van belangen op de lange termijn teneinde Nederland te 
beschermen tegen overstromingen en te voorzien van voldoende zoetwater.250Hierbij heeft  
 

248 Y.E. Schuurmans, ‘Rechtvaardige verdeling van macht in de bestuursrechtspraak’, AA 2015, p. 379. 
249 Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, Rijk zonder CO2, Naar een duurzame energievoorziening in 2050, 
september 2015, p 8. 
250 Zie http://www.deltacommissaris.nl/organisatie/inhoud/deltacommissaris-wim-kuijken; geraadpleegd op 28 
april 2016. 
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de Deltacommissaris eigen verantwoordelijkheden op horizontaal en verticaal niveau. Zo 
kan de commissaris dus belangen van verschillende stakeholders bij elkaar brengen, en 
tegelijk het politiek-bestuurlijk proces rond het Deltaprogramma beschermen, zonder de 
angst om niet verkozen te worden.251 De toegevoegde waarde van een dergelijke onafhan-
kelijke commissaris ligt besloten in het feit dat deze onafhankelijk kan opereren van de 
politiek.252 Aan een onafhankelijke commissaris kunnen objectieve taken worden gegeven. 
Deze moeten worden nageleefd ongeacht de politieke situatie en de korte termijn politie-
ke belangen in Nederland. Daarnaast kan juist de onafhankelijkheid van een commissaris 
borgen dat in onderlinge samenhang toezicht wordt gehouden op meerdere facetten van 
het recht, het bestuur en de maatschappij die de energietransitie raken.253 De oprichting en 
vormgeving van een Klimaatcommissaris verdient nader onderzoek. 

251 Op grond van artikel 3.6a, tweede lid, van de Deltawet Waterveiligheid en Zoetwatervoorziening wordt de 
Deltacommissaris benoemd bij koninklijk besluit, in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad. De 
Deltacommissaris kan voorts bij koninklijk besluit worden geschorst en ontslagen. Ingevolge artikel 3.6a, derde 
lid, van de Deltawet Waterveiligheid en Zoetwatervoorziening wordt de Deltacommissaris benoemd voor een 
periode van maximaal zeven jaren en is hij eenmaal herbenoembaar. 
252 P.J.M. de Goede, Wie dan leeft, wie dan zorgt? Klimaatverandering en het gebrek aan langetermijngerichtheid van 
politiek en bestuur. Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid: Den Haag 2015, p. 15-16.
253 De Goede 2015, p. 16.
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Conclusie
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De conclusie van deze bijdrage is dat door de energietransitie de Europese en nationale 
energiewetgeving aan een grondige revisie toe is. Daarbij zal niet alleen een fundamentele 
herbezinning moeten plaatsvinden over nieuwe inhoudelijke regels voor de regulering van 
de nieuwe rollen, rechten en plichten van de distributiesysteembeheerders, de transmis-
siesysteembeheerders, de energieconsumenten, prosumenten, de energiebedrijven en de 
andere spelers. Ook moet voldoende aandacht zijn voor de waarborgen voor participatie en 
rechtsbescherming van de energieconsumenten/prosumenten in procedures betreffende 
de regulering van de energiemarkt, zoals de vaststelling van de voorwaarden en tarieven 
voor de toegang tot het energiesysteem. Deze bijdrage liet zien dat deze waarborgen nu 
al onder druk staan. Door de steeds actievere rol van de consumenten/prosumenten in 
de energietransitie wordt het nog belangrijker om de bescherming goed te regelen. Ook 
zijn enkele contouren geschetst voor een betere bescherming van de energieconsumenten 
en prosumenten bij de ACM. Daarbij is gepleit voor een versterking van de ex ante be-
scherming en een grotere betrokkenheid van de consumenten bij de totstandkoming van de 
voorwaarden en tarieven voor toegang tot het energiesysteem. Een adequate rechtsbescher-
ming is niet alleen van belang voor de bescherming van de belangen van de energieconsu-
ment/prosument, maar is ook belangrijk om de legitimiteit van de besluitvorming door de 
ACM te verzekeren. Ook is de suggestie gedaan voor de oprichting van een onafhankelijke  
klimaatcommissaris, die toezicht houdt op de uitvoering en de onderlinge samenhang van 
alle relevante wetgeving, besluiten, processen en procedures aangaande de energietransi-
tie. De voor- en nadelen van de verschillende voorstellen zullen, bijvoorbeeld, met behulp 
van experimenten en de empirische analyse van besluitvormingsprocessen inzake nieuwe 
(lokale) energieprojecten, nader moeten worden onderzocht. Kortom, de regulering van de 
energietransitie zal de komende jaren voldoende stof tot nadenken en discussie opleveren. 

       Ik heb gezegd.
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