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Klachtafhandeling
De kwaliteit van de klachtenafhande
ling in de energiebranche is het 
afgelopen jaar weer enigszins ver
beterd. Over de gehele linie geven 
consumenten nu een hoger cijfer 
voor de afhandeling van klachten 
dan bij de start van het onderzoek 
in 2006. De verschillen tussen de 
energieleveranciers onderling blijven 
echter groot. Dit concludeert de  
NMa op basis van een grootschalig 
onderzoek onder de dertien grootste 
 energieleveranciers in Nederland.

Zorgbrochure
De NMa heeft – speciaal voor 
 ondernemers in de zorgsector – een 
brochure uitgegeven die op toeganke
lijke wijze uitlegt welke vormen van 
samenwerking wel of niet zijn toe
gestaan. De brochure ‘Samenwerken 
en concurreren in de zorgsector’ is 
een vereenvoudigde versie van de 
Richtsnoeren voor de Zorgsector.  
Deze is te vinden op de pagina 
 Brochures op www.nmanet.nl.

Wie een overtreding van de Mede
dingingswet wil melden bij de NMa, 
kan op een zorgvuldige behandeling 
rekenen. De NMa kent sinds 2005 
een Beleidsregel Informanten, waarin 
precies staat omschreven hoe er met 
informanten moet worden omgegaan 
en welke waarborgen er zijn om hun 
identiteit niet bekend te maken. 
Twee medewerkers van de NMa 
zijn gespecialiseerd in het voeren 
van gesprekken met anonieme 
 infor manten. Zij zorgen ervoor 

dat deze mensen anoniem blijven voor 
de rest van de organisatie. Informanten 
kunnen er overigens ook voor kiezen 
om zich door iemand met verschonings
recht te laten vertegenwoordigen, zoals 
een advocaat. Leidt de melding tot een 
onderzoek, dan garandeert de NMa 
anonimiteit tijdens de looptijd van het 
onderzoek. In  theorie kan een rechter 
in de beroepsfase inzage vorderen in 
de identiteit van informanten. Dit is  
in het bestaan van de NMa echter nog 
nooit gebeurd.

De inkomsten van de regionale net
beheerders voor stroom en gas mogen 
de komende drie jaar licht stijgen. 
De transporttarieven voor gas mogen 
met gemiddeld 5% omhoog, die voor 
elektriciteit met 6,9%. De tariefstijging 
voor gas is lager, omdat de aansluit
tarieven daarvan door de regulering 
van de NMa flink dalen. Door de hoge
re tarieven wordt de energienota circa 
3% duurder en krijgen de netbeheer
ders meer mogelijkheden om te inves
teren. Dit blijkt uit de twee methode

besluiten die de NMa eind augustus 
heeft  gepubliceerd. In deze besluiten 
bepaalt de NMa voor de volgende 
regulerings periode (2011 tot en met 
2013) hoe de regionale netbeheerders 
van  elek triciteit en gas hun tarieven 
mogen berekenen. Jaap de Keijzer, 
bestuurslid van de NMa: ‘Doordat de 
NMa jaarlijks de maximale transport 
en aansluit tarieven vaststelt, voorko
men wij dat de netbeheerders onnodig 
hoge tarieven hanteren. Wij staan voor 
 eerlijke  prijzen voor de consument.’
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Investeringen netbeheerders

Anonimiteit informanten

Digitale recherche
Efficiënter onderzoek doen en het 
optimaal waarborgen van rechten 
van ondernemingen en natuurlijke 
personen. Dat zijn de twee redenen 
voor de NMa om een nieuwe 
 werk wijze analoog en digitaal 
 rechercheren te publiceren. Er staat 
op hoofdlijnen in hoe de NMa te 
werk gaat tijdens het opsporen van 
overtredingen van de Mededingings
wet en de vervoers en energiewetten. 
Zie ook www.nmanet.nl.
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instantie specifiek een rol op de energie
markt en de vervoersmarkt. Markten 
die ofwel in transitie zijn naar een vrije 
markt, dan wel naar hun aard nooit 
geheel vrij zullen zijn. Markten waar 
grote maatschappelijke belangen in het 
geding zijn. De Energiekamer van de 
NMa houdt toezicht op de energiemarkt. 
Zij werkt op basis van wettelijke taken en 
bevoegdheden en gaat uit van de missie: 
energiemarkten (elektriciteit en gas) 
laten werken, veiligheid waarborgen 
en consumenten beschermen. De trits 
‘betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam’, 
speelt daarbij een belangrijke rol. Aan 
de ene kant waakt de NMa ervoor dat de 
consument niet te veel betaalt voor zijn 
elektriciteit en gas. Netbeheerders dienen 
zo efficiënt mogelijk te werken en energie
tarieven voor huishoudens moeten 
 redelijk zijn. Aan de andere kant dienen 

netbeheerders in staat te zijn een redelijk 
rendement te behalen, zodat er voldoende 
kan worden geïnvesteerd in een betrouw
baar netwerk. Ook moet de regulering 
rekening houden met de overgang naar 
een duurzamere energiehuishouding. 
Afnemers moeten tenslotte daadwerkelijk 
iets te kiezen hebben en over de juiste 
informatie beschikken om een welover
wogen keuze te kunnen maken. In dit 
spanningsveld beweegt zich het werk 
van de Energiekamer van de NMa.

In deze energiespecial komt een verschei
denheid aan spelers uit de energiesector 
aan het woord. Niet alleen de voorman
nen van de landelijke netbeheerders, 
maar bijvoorbeeld ook de directeur van 
energiebeurs APX. En niet te vergeten 
de consument. Want daar doen we het 
uiteindelijk allemaal voor.

Betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam
jaap de keijzer, lid raad van bestuur nma
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Dat de NMa vanuit haar missie ‘Mark
ten laten werken’ twee takken van sport 
beoefent – mededinging en regulering – 
is niet alom bekend. De NMa is niet 
alleen kartelwaakhond en beoordelaar 
van fusies, maar speelt als regulerende 
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Europese energie markt in zicht

De energiemarkt is landelijk en internationaal enorm in beweging. 
Onder meer door het streven naar een duurzame Noordwest 
Europese energiemarkt. En dit weer als voorloper op een   
pan-Europese energiemarkt, die volgens deskundigen echter nog 
ver weg is. Ondertussen kan een integratie van de Nederlandse 
groothandelsmarkt met die van de ons omringende landen 
de consument wel grote voordelen opleveren.

 N
et als snelwegen en spoor-
trajecten houden ook 
 energienetwerken niet op 
bij landsgrenzen. Om aan 
de internationale behoefte 

aan betaalbare en duurzame energie te 
kunnen blijven voldoen, is samenwerking 
op alle niveaus heel belangrijk. Beleids-
matig – dus ook op politiek vlak – moeten 
de komende jaren allerlei zaken op het 
gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, 
duurzaamheid en investeringen steeds 
meer gelijk worden getrokken. 

Het woord ‘harmonisatie’ is misschien 
wat beladen, maar daar draait het wel om. 
Behalve overheden moeten ook toezicht-
houders, netbeheerders en leveranciers van 
gas en elektriciteit de koppen bijeen steken 
en de handen ineen slaan. Wat het toezicht 
betreft komt er volgend jaar een Europese 
toezichthouder om de internationale 
samenwerking te coördineren en grens-
overschrijdende vraagstukken te reguleren. 

Nationale toezichthouders blijven nodig 
om de landelijke en regionale vraagstukken 
op te lossen en te implementeren.

mooie stappen 
Er zijn, zoals plaatsvervangend directeur 
van de Energiekamer van de NMa Petra de 
Groene het uitdrukt, in Europees verband 
al ‘mooie stappen’ gezet. Daarbij denkt  
zij aan het koppelen van de elektriciteits-
markten van Frankrijk en de Benelux. Straks 
worden deze ook gekoppeld met Duitsland 
en Scandinavië. Ook de aanleg van grens-
overschrijdende netwerken zoals NorNed 
en BBL brengen landen dichter bij elkaar. 
Maar zij stelt ook dat er nog het nodige 
werk te verrichten valt om de toekomstvisie 
op die Noordwest Europese energiemarkt 
te realiseren. 

De NMa werkt hier hard aan mee. 
Onder andere door het voorzitterschap 
in te vullen van het reguliere overleg tussen 
de toezichthouders, netbeheerders en 

marktpartijen op de Noordwest Europese 
gasmarkt. Deze markt omvat ongeveer 
60% van de Europese gasconsumptie. 
In het overleg worden belangrijke afspraken 
gemaakt over hoe er efficiënter gebruik 
kan worden gemaakt van bestaande infra-
structuur tussen landen en over het beter 
op elkaar afstemmen van grensoverschrij-
dende investeringen. Op deze manier 
proberen betrokken partijen te zorgen 
dat er niet te veel wordt betaald en er 
altijd voldoende energie voorradig is.

Gelukkig zijn alle partijen er wel van 
 doordrongen dat voor het ontstaan van 
de Noordwest Europese energiemarkt 
voldoende grensoverschrijdende transport-
capaciteit en -activiteit nodig is. Daardoor 
zullen internationaal de prijsverschillen 
afnemen. De laatste jaren is in Nederland 
veel geïnvesteerd in de fysieke capaciteit op 
de grens. De NMa stimuleert de landelijke 
netbeheerders om dit te blijven doen, door 
in de regulering ruimte te bieden voor die 



Europese energie markt in zicht
investeringen. De NMa zal er tegelijkertijd 
op toezien dat deze infrastructuur zo 
 efficiënt mogelijk wordt gebouwd en 
gebruikt. Investeringen zijn hard nodig, 
maar de consument moet ook waar voor 
zijn geld krijgen.

schijnbare tegenstelling
Schijnbaar tegenstrijdig aan dit beeld 
zijn de zogenoemde lokale initiatieven. 
Want diverse partijen zijn bezig met het 
ontwerpen en testen van energievoorzie-
ningen die op kleine schaal duurzaam 
kunnen voorzien in de behoefte aan warm-
te en energie. Zo wordt bijvoorbeeld onder-
zoek gedaan naar de mogelijkheden om 
wijken te voorzien van energie door uit 
voedsel- en groenafval biogas te produce-
ren. Technologische innovaties zullen dus 
een voorname rol gaan spelen op energie-
gebied. ‘Of deze initiatieven ook op grote 
schaal zullen worden doorgevoerd, kan nog 
niemand zeggen’, zegt De Groene. Maar 
om de energievoorziening in Nederland 

– en probleemloos kunnen overstappen. 
De afgelopen vijf jaar heeft de NMa veel 
tijd en energie geïnvesteerd om dit 
 mogelijk te maken.

‘Maar overnames en fusies tussen energie-
bedrijven en schommelende energieprijzen 
hebben het voor de consument niet makke-
lijk gemaakt’, constateert Petra de Groene. 
‘Dat maakt het lastig om een welover wogen 
keuze te maken, terwijl goed  geïnformeerde 
consumenten er juist voor zorgen dat 
bedrijven hun best blijven doen om de 
consument zo goed mogelijk te bedienen. 
Om die reden hebben wij veel gedaan om 
de consument te beschermen en zullen 
wij ons ook de komende jaren daarvoor 
blijven inspannen.’ Daarbij doelt zij op 
zaken als een goede en betrouwbare 
 informatievoorziening, in samenwerking 
met de Consumentenautoriteit zorgen 
voor eerlijke werving, het afdwingen van 
goede klantprocessen en het verbeteren 
van de communicatie hierover.

duurzamer te maken, moet in elk geval 
op grote schaal in de energienetwerken 
worden geïnvesteerd. Zo moeten de net-
beheerders geld stoppen in mogelijkheden 
om de toename van decentrale opwekking 
te faciliteren, slimme meters en netten aan 
te leggen en in voorzieningen om elektri-
sche auto’s mogelijk te maken. Op grotere 
schaal zijn investeringen in bijvoorbeeld 
een windpark op zee nodig.

consument beschermen
Het belang van goed functionerende 
 groothandelsmarkten voor gas en 
 elektriciteit kan niet los worden gezien 
van de consumentenmarkt. Reden waarom 
de NMa in haar werk naar het functioneren 
van de totale markt kijkt. Voor de 
consumen tenmarkt betekent dit dat 
 mensen goed geïnformeerd moeten 
 kunnen kiezen – onder meer door de 
 informatie op  ConsuWijzer en de door de 
NMa gecontroleerde prijsvergelijkingsites 
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Spanning op netwerken
De Nederlandse hogedruk- en hoog-

spanningsnetten voor gas en elektriciteit 

behoren wereldwijd tot de top. Beheerders 

Gasunie en TenneT hebben de afgelopen 

jaren veel geld gestoken in het aansluiten 

van nieuwe centrales en in internationale 

verbindingen. Nieuwe investeringen blijven 

ook de komende jaren nood zakelijk, onder 

meer voor duurzame energieop wekking, 

maar ook om leveringszekerheid te 

borgen. Dit kost miljarden euro’s.

 D
e NMa ziet via regulering 
toe op de investeringen en 
erkent de noodzaak ervan. 
Gasunie en TenneT zijn 
deze eeuw de grenzen 

(vooral met Duitsland) overgegaan en 
hebben daar een dochterbedrijf. Ze expan-
deren om meer efficiency te realiseren, 
maar ook om bij te dragen aan betere 
grensoverschrijdende marktwerking en 
dienstverlening. ‘Het belang van interna-
tionalisering wordt steeds helderder en 
groter’, zegt managing director Geert Graaf 
van Gas Transport Services (GTS) van 
Gasunie. Algemeen directeur Mel Kroon 
van TenneT ziet een geïntegreerde Noord-
west Europese markt steeds dichterbij 
komen. ‘Maar daarvoor moeten binnen en 
buiten Nederland nog wel de nodige stap-
pen worden gezet.’

mel kroon,
algemeen directeur tennet



Spanning op netwerken
GTS en TenneT zijn – elk om eigen redenen 
– zeer alert op de ontwikkelingen in hun 
bedrijfsomgeving. Hét thema voor GTS  
is de noodzaak van een goed investerings-
klimaat. De markt blijft om meer transport-
capaciteit vragen. Dit leidt tot een blijvend 
hoog niveau van investeringen ten behoeve 
van capaciteitsuitbreidingen. Kroon vindt 
dat de hoge kosten van voorinvesteringen 
in het elektriciteitsnet nu al in de tarieven 
tot uiting zouden moeten komen.
 
onzekerheden
GTS constateert dat met het afblazen van 
het methodebesluit door het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) onze-
kerheden over het investeringsklimaat in 
Nederland zijn ontstaan. Met dit besluit 
wilde de NMa de grondslag leggen voor 
de vaststelling van de tarieven die GTS 
mag berekenen. Graaf: ‘De NMa is nu aan 
zet om een nieuw besluit te ontwikkelen 
dat tegen redelijke tarieven toch voldoende 
investeringsmogelijkheden biedt. Peter 
Plug (directeur van de Energiekamer van 
de NMa, red.) en zijn mensen zijn daar 
druk mee bezig en ook wij zullen daar 
uiteraard constructief aan meewerken. 
Gelukkig is onze relatie met de NMa goed. 
We hebben de afgelopen jaren beide geïn-
vesteerd in een gezonde relatie. Ook al 
blijft er natuurlijk altijd een spanningsveld 
tussen netbeheerder en toezichthouder 
bestaan. Maar dat hoort er bij.’ Graaf 
schetst de situatie waar ‘zijn’ bedrijf 
 vandaan komt: ‘Een groot deel van het 
transportsysteem is aangelegd in de jaren 
zestig en is nu aan vervanging toe. Toen  
in de jaren negentig de investeringen voor 
infrastructuur van nieuwe gasvelden zich 
stabiliseerden, dachten we aanvankelijk dat 
we behalve voor beheer en onderhoud geen 

is de opkomst van vloeibaar aardgas 
ofwel LNG. Dat kan uit alle windrichtingen 
komen. Daarvoor bouwt Gasunie nu met 
Vopak de eerste Nederlandse terminal 
in de Rotterdamse haven. Door deze 
 diversificatie creëert Nederland een 
hoog niveau van leveringszekerheid.’ 

‘Hopelijk is groen gas het vierde alternatief. 
Dit kan uit elk biologisch afval worden 
gemaakt, al komt het in de praktijk vooral 
van gft-afval. Biogas kan in Nederland goed 
zijn voor een paar procent vergroening van 
het energiegebruik. Ongeveer net zoveel 
als een windpark op zee, niet gering dus. 
Hoe dan ook is de Nederlandse aardgas-
voorraad eindig, al zit er nog voor decennia 

grote investeringen in nieuwbouw nodig 
zouden hebben. Er gebeurde weinig  
en Nederlandse gasvoorraden liepen 
 weliswaar langzaamaan terug, maar 
de  capaciteit bleef op peil.’ 

alternatieven
Maar de afgelopen tien jaar is er weer 
wél veel gebeurd. Om de gastoevoer ook 
in de toekomst op het juiste peil te hou-
den, zijn er volgens Graaf drie, mogelijk 
vier belangrijke aanvoeralternatieven. 
 ‘Allereerst het Russische gas. Ten tweede 
is er Noorwegen – daar is minder gas dan 
in Rusland, maar de Noren blijven voor-
lopig een belangrijke bijdrage leveren aan 
de voor ziening in Europa. Het derde punt 

Maar weinig mensen houden 
ervan uitzicht te hebben op een 
hoogspanningsmast. Naast 
esthetische redenen speelt daar-
bij ook de angst voor aandoenin-
gen door elektromagnetische 
velden. Hun idee is om de hoog-
spanningskabels ondergronds te 
laten aanleggen. ‘Soms gebeurt 
dat’, zegt Mel Kroon. ‘Maar lang 
niet altijd. Ondergrondse aanleg 
van kabels van het hoogste span-
ningsniveau is technisch nog 
zeer nieuw en een factor drie tot 
zes duurder dan bovengrondse. 
Dat scheelt honderden miljoenen 
euro’s. En TenneT wil – en moet 

– een vorm vinden die uitvoer-
baar is met zo laag mogelijke 
kosten. Daarnaast zijn we bezig 
het elektromagnetische veld met 
een factor 250 terug te dringen. 
Dat doen we door een nieuwe 
configuratie van een hoogspan-
ningsmast (Wintrack) die je 
langs de A12 bij Bleiswijk kunt 
zien. Het kleinere elektromagne-
tische veld van deze masten 
maakt het mogelijk in een druk-
bewoond gebied als de Randstad 
een nieuwe hoogspannings-
verbinding te realiseren volgens 
de nieuwe norm van het ministe-
rie van VROM.’

uitvoerbaar en met lage kosten 
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komen we tot de gewenste marktkoppeling 
met Frankrijk, Duitsland, België en Luxem-
burg. Dit zorgt voor een betere integratie 
van markten. Nog een stap: binnenkort 
exporteren we zelfs elektriciteit. Verder 
is men bezig met de bouw van drie grote 
gas- en kolencentrales in de Eemsmond, 
bij Borssele en op de Maasvlakte. Om 
de elektriciteit daaruit te transporteren 
is nieuwe infrastructuur nodig van circa 
3 miljard euro. En veel tijd. Niet om ze te 
bouwen, maar om het langdurige lokale, 
provinciale en landelijke vergunningen-
traject te doorlopen.’ 
 
kosten terugdringen
De focus van de NMa is volgens Kroon in 
de afgelopen tien jaar hetzelfde gebleven: 
het terugdringen van kosten. ‘De oude 
nutsbedrijven hadden dat niet bepaald  
als belangrijkste uitgangspunt. De focus 
van de Mededingingsautoriteit op kosten, 
kosten en nog eens kosten was dus heel 
logisch. Dankzij die opstelling is er ook 
veel bereikt. Maar we staan aan de voor-
avond van belangrijke investeringen. Dan 
heb je een investeringskader nodig dat 
dit stimuleert. En dat is nog onvoldoende 
het geval.’

‘Een voorbeeld: over de onlangs geopende 
verbinding met Noorwegen hebben we erg 
lang moeten praten. Die verbinding helpt 
het elektrische isolement van Nederland te 
verminderen en is, gezien de prijsverschil-
len tussen Noorwegen en Nederland, zeer 
rendabel. Daarom zou ik graag zien dat  
de toezichthouder en wij het eens worden 
over een visie. Dan kunnen we, net als die 
verbinding met Noorwegen, de uitvoering 
daarvan zonder tijdverlies oppakken. 
Omdat de toezichthouder ons steunt.’

Een ander belangrijk punt is harmonie over 
de grenzen heen. Toezichthouders moeten 

in de bodem. Van het Slochterenveld is 
nog een derde over. We moeten dus zorgen 
voor nieuwe gasstromen en nieuwe 
 infrastructuur voor centrales en transport-
capaciteit. Nederland wil het logistieke 
middelpunt van de groeiende internatio-
nale gasstromen in Noordwest Europa 
worden. Daarvoor hebben we onlangs 
fase 1 van de infrastructuur opgeleverd, 
die ertoe moet leiden dat ons netwerk het 
hart van de Europese gasrotonde wordt. 
Kosten: circa een miljard euro. Maar we 
hebben veel meer nodig, ongeveer een half 
miljard per jaar in de komende decennia. 
Het investeringsniveau zal hoog blijven  
– de markt geeft daar duidelijke indicaties 
voor af.’ 

vrij geïsoleerd
Op elektriciteitsgebied werd tot eind vorige 
eeuw zowel de productie als het beheer van 
de infrastructuur verzorgd door de Samen-
werkende Elektriciteits Producten (SEP). 
TenneT, net als Gasunie 100 procent eigen-
dom van de Nederlandse staat, heeft het 
beheer sindsdien in handen. Kroon kwam 
er in 2002 aan het bewind en zag het 
bedrijf sindsdien groeien van een vestiging 
met 350 medewerkers naar een internatio-
naal bedrijf waar 1.900 mensen actief zijn.

‘Nederland was toen Europees gezien vrij 
geïsoleerd wat elektriciteit betreft. Er was 
maar een beperkt aantal verbindingen met 
het buitenland, de prijzen in Nederland 
lagen hoger en we moesten 20 procent 
van de benodigde elektriciteit importeren. 
Er was dus een groot aantal stappen nodig 
om Nederland te laten integreren in de 
Noordwest Europese markt. En die zijn 
ook gezet.’ 

‘We hebben nieuwe verbindingen gelegd 
met Noorwegen, Duitsland en Engeland en 
daar komen er nog meer bij. In de herfst 

volgens Kroon meer zaken op elkaar 
afstemmen: ‘Omdat ze verschillende 
 vertrekpunten hebben, zijn er verschillen 
in regelgeving tussen de landen. Gelukkig 
hebben toezichthouders, overheden en 
netbeheerders in de Benelux, Duitsland en 
Frankrijk op initiatief van het ministerie van 
Economische Zaken een akkoord gesloten. 
Nederland is hiervan de trekker. Want als 
kleiner land met een relatief kleine markt 
hebben wij daar meer belang bij dan de 
grote landen. Dat akkoord is in elk geval 
weer een stap op weg naar een Noordwest 
Europese markt.’



De verplichte splitsing van 
 regionale energiebedrijven in 
netwerken en een commerciële 
tak is onlangs door het Haags 
gerechtshof afgeblazen. 
Bestuurs lid Jaap de Keijzer van 
de NMa raadt aandeelhouders 
en commissarissen van deze 
bedrijven toch aan de tijd te 
nemen om nog eens goed over 
de kwestie na te denken. Hij ziet 
bij reeds gesplitste bedrijven een 
nieuw elan. ‘Ze zijn alleen nog 
bezig met kernactiviteiten en 
hebben geen commerciële 
 motieven meer.’

De gerechtelijke uitspraak 
 betekent dat Eneco en Delta niet 
meer verplicht zijn om zich op te 
splitsen in een netwerkbedrijf en 
een commerciële tak. ‘De wereld 
is voor energieconcerns ineens 
veranderd. Ik kan me goed inden-
ken dat de nog niet opgesplitste 
energiebedrijven in een eerste 
reflex denken: dan doen we dat 
niet. Maar de kosten voor zo’n 
splitsing hebben ze al voor tach-
tig procent gemaakt. Dus waar-
om zouden ze dat proces niet 
vrijwillig afronden? Daarmee 
behouden de publieke aandeel-
houders flexibiliteit voor de 
 toekomst en kunnen deze twee 
energiebedrijven doen waar 
ze goed in zijn.’

Gasunie/GTS en TenneT zijn 
enige jaren geleden al gesplitst. 
‘Hiermee liepen we vooruit op 

veel andere gasnetten in Europa. 
Aanvankelijk hadden we twijfels 
over die splitsing, maar we zagen 
al snel wat het ook kon brengen’, 
zegt Geert Graaf. ‘Het is namelijk 
een heel groot voordeel dat onze 
focus nu alleen op de infrastruc-
tuur is gericht. De splitsing waar-
borgt onze onafhankelijkheid. 
Het geeft ons de beste richting 
voor onze strategie van een 
100-procents dienstverlening. 
Handelsplaats Nederland is 
dankzij de splitsing tot grote 
bloei gekomen en we kunnen 
ons als ‘frontrunner’ ook inter-
nationaal prima onderscheidend 
manifesteren.’

Mel Kroon heeft de splitsing van 
SEP niet zelf meegemaakt, maar 
heeft wel ervaring met een ander 
groot splitsingsproces.‘E.ON 
moest in Duitsland van de Euro-
pese Commissie een deel van 
hun productie en hun beheerder 
transpower verkopen. Dat heb-
ben wij in november 2009 over-
genomen. Onze nieuwe Duitse 
collega’s waren daar erg blij mee. 
Ze moesten namelijk altijd knok-
ken om investeringen erdoor te 
krijgen. Niet altijd met succes 
omdat andere investeringen 
binnen het concern aantrekkelij-
ker waren en dus prioriteit kre-
gen. De ontbundeling heeft veel 
vruchten afgeworpen. En zodra 
onze netwerken en processen 
volgend jaar volledig zijn geïnte-
greerd, worden dat er nog meer.’

splitsing: alleen maar voordelen 
 

geert graaf,managing director  
gas transport services (gts) 
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Marktkoppeling goed voor 
producent en consument
Bestuursvoorzitter 
Bert den Ouden van de 
 energiebeurs APX-Endex, 
is de drijvende kracht 
achter de koppeling in 
2006 van de energie-
markten in Nederland, 
België, Luxemburg en 
Frankrijk en (binnenkort) 
Duitsland. Onder zijn 
aanvoering hadden de 
energiebedrijven het lef 
over hun eigen schaduw 
te springen.

 ‘T
e klein van omvang en 
 daardoor  inefficiënt’, zo 
 kwalificeert Den Ouden 
de Nederlandse elektriciteits-
markt voorafgaand aan de 

marktkoppeling. ‘De stroomdraden waren 
niet dik genoeg, de benutting van de door-
stroming was slecht geregeld en transport-
capaciteit bleef vaak ongebruikt. Terwijl 
daar voor import en export vaak wel 
 behoefte aan was.’

nederland nachtwacht
‘Nederlandse centrales hadden bijvoor-
beeld ‘s nachts vaak overschotten die 
ze moeilijk konden afzetten. Dat komt 
doordat we niet elektrisch stoken. Neder-
land heeft een van de grootste verschillen 
in dag- en nachtverbruik. Door de markt-
koppeling is de export van Nederlandse 

stroom veel makkelijker geworden. Er zijn 
bijvoorbeeld geen nachtelijke overschotten 
meer, die worden geëxporteerd. De Neder-
landse centrales zijn de nachtwacht van 
Europa geworden. We moeten weg van de 
Nederlandse markt naar een Noordwest 
Europese markt, was de con clusie van het 
gezamenlijke overleg tussen TenneT, de 
energiebedrijven en ons over de toekomst 
van de markt’, vertelt de APX- topman. 
‘Koppeling van energie markten over 
de grenzen heen; die kant moest het op.’

hulde aan de energiebedrijven
Den Ouden spreekt met grote waardering 
over het aandeel van de energiebedrijven 
in de totstandkoming van de markt  - 
kop peling. ‘Hulde! Op cruciale momenten 
hebben zij deze zaak bepleit. Zij kozen 
niet voor protectionisme binnen Neder-
land, maar voor een grote Noordwest 
Europese markt. Een vooruitziende 
visie die we deelden. Dankzij die brede 
consensus tussen de energiebedrijven, 
de netbeheerder, het ministerie van 
 Eco nomische Zaken en de beurs konden 
we het plan doorzetten. Iedereen wilde 
het.  Dat creëerde de ruimte voor mij 
om de leiding te nemen, zowel Europees 
als in de praktische realisatie van markt-
kop peling tussen Nederland, België, 
Luxemburg en Frankrijk.’ 

De toen geldende toezichtregels waren 
toegesneden op de Nederlandse situatie. 
‘Dat was lastig voor de NMa’, legt  
Den Ouden uit. ‘Opeens was het een 
 inter nationale markt geworden. Met steun 
van de Europese Commissie. De regeltjes 
waren weliswaar nog niet helemaal daarop 
toegesneden, maar ook de toezichthouder 
is over z’n schaduw heengestapt.’ 
 Inter nationaal ontstond toen het besef 
dat nationale toezichthouders ook in 

 inter nationaal verband moesten gaan 
opereren om de zogenoemde lacune 
in de wet geving op te lossen.

niet meer weg te denken
Er zijn nu meer dan 50 partijen actief  
– alle energiebedrijven, handelaren, 
 banken, een paar grootverbruikers, 
 buitenlandse partijen die in Nederland  
een handels positie innemen en een aantal 
brokers die als intermediair voor grote 
verbruikers  optreden. ‘De marktkoppeling 
is niet meer weg te denken’, constateert 
Den Ouden. ‘In tegenstelling tot voorheen 
worden de stroomverbindingen over de 
grens nu altijd optimaal benut voor import 
en export.’ ‘De prijzen zijn daardoor 
 stabieler geworden, en tevens meer in lijn 
met de omringende landen. Nederland, 
Frankrijk en België vormen nu vaak één 
prijsgebied. Vóór de marktkoppeling, eind 
2006, schommelde de Nederlandse prijs 



op de spotmarkt (korte termijn, red.) 
 ongeveer 12 euro boven de Franse prijs. 
Twee dagen na de marktkoppeling lagen 
de prijzen vrijwel gelijk. Op dit moment 
is de Nederlandse spotprijs zelfs lager 
dan de Franse. Op de futuresmarkt  
(lange termijn, red.) zie je hetzelfde beeld. 
 Vroeger was de prijs van Nederlandse 
futures het hoogste, nu liggen ze beneden 
de Franse, soms zelfs de Duitse prijs. 
Een totale ommekeer.’

gunstig investeringsklimaat
Gunstig voor de consument uiteraard, 
maar ook voor Nederlandse energie-
producenten en -centrales blijkt de nieuwe 
 situatie een groot voordeel te zijn. Nu 
hebben ze heel Noordwest Europa als 
afzetmarkt. ‘En Nederland blijkt nu  
zelfs een hele goede plaats te zijn om  
te inves teren in nieuwe centrales’, weet 
Den Ouden. ‘Dankzij de aanwezigheid van 

grote havens met diep zeewater, goed voor 
koeling en zeer geschikt voor de aanvoer  
in bulk van brandstoffen. Bovendien lopen 
de elektriciteitsleidingen door tot aan de 
havens, waar ook de onderzeese leidingen 
(NorNed en BritNed) aanlanden. Neder-
land is bezig een steeds groter aandeel van 
de stroomproductie voor z’n rekening te 
nemen. Dat gaat in een hoog tempo.’ De 

volgende stap is dit najaar de koppeling 
met Duitsland (de ‘Pentalaterale’ koppe-
ling van Benelux, Frankrijk en Duitsland), 
daarna met  Scandinavië en Engeland.  
‘Dat gaat gewoon gebeuren’, verzekert de 
APX- topman. ‘De voordelen zijn evident. 
Best ingewikkeld met al die verschillende 
beurzen, netbedrijven en toezichthouders, 
maar voor Europese maatstaven gaat dit 
inte gratieproces eigenlijk behoorlijk snel.’ 

gasmarkt: meer weerstand
‘Met gas zitten we nu middenin hetzelfde 
veranderingsproces’, vervolgt hij. ‘Net als 
bij elektriciteit willen we de gasmarkten 
van Nederland en de omringende landen 
integreren. Daarvoor is de GRI NW (Gas 
Regional Initiative North West) in het leven 
geroepen, een samenwerkingsverband 
van de toezichthouders, ministeries, net-
beheerders en netgebruikers in Nederland, 
België, Frankrijk, Ierland, Engeland, Duits-
land, Denemarken, Zweden en Noorwe-
gen. Onder voorzitterschap van de NMa 
zijn de eerste stappen gezet naar de 
 verdere liberalisering van de Europese 
gasmarkten.’

Den Ouden verwacht hier meer weerstand 
dan bij de koppeling van de elektriciteits-
markten. ‘Gas is een andere wereld. 
 Minder geneigd tot verandering omdat 
de gasmarkt van oudsher een gevestigde 
internationale bedrijvigheid was. Bij gas is 
transport, omdat er eigendomsrechten op 
zitten, veel meer een private onderneming. 
Een van de grootste hobbels is het ‘use it 
or lose it principe’ dat in de elektriciteits-
sector gangbaar is. Als je transportrechten 
hebt, moet je ze gebruiken. Anders verlies 
je ze. Daar heeft men in de gaswereld nog 
grote moeite mee.’

‘geef nma de middelen’
‘De toezichthouder zal het voortouw 
 moeten nemen bij de liberalisering van 
de Europese gasmarkt’, is zijn overtuiging. 
‘Anders lukt het niet. We kunnen wat dat 
betreft een voorbeeld nemen aan de Engel-
se gasmarkt. Eigenlijk de enige gasmarkt 
die echt goed werkt. Aan de regelgever de 
taak om de NMa de middelen in handen 
te geven om stevig door te pakken.’

‘Dankzij de markt-
koppeling worden 
de stroomverbindin-
gen over de grens 
nu altijd optimaal 
benut’
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Derde Pakket versnelt 
 vorming één energiemarkt
De ontwikkeling naar één Europese energiemarkt 
gaat te traag. Dat was althans voor de Europese 
Raad van Ministers reden om een nieuw pakket 
maatregelen aan te nemen. Deze maatregelen  onder 
de naam Third  Package of Derde Pakket moeten 
het Europese proces versnellen. Dit pakket treedt 
3 maart 2011 in werking. 

 H
et ministerie van Econo
mische Zaken is op dit 
moment druk bezig met 
de im plementatie van 

het Derde Pakket. Dit komt in feite neer 
op het omzetten van de nieuwe regels 
in Nederlandse energiewetgeving. De 
NMa is hierbij als uitvoerende instantie 
nauw betrokken – zij adviseert of de 
voorgenomen wetswijziging uitvoerbaar 
en handhaafbaar is.

forse aanpassingen
De naam Derde Pakket geeft al aan dat 
het voortborduurt op bestaande Europese 
regelgeving. Het nieuwe wetgevings
pakket bevat forse aanpassingen van de 
huidige richtlijnen voor de interne markt 
en van de verordeningen voor de grens
overschrijdende handel van elektriciteit 
en gas. De nieuwe regels leggen de 
grondslag voor gedetailleerde plannen 
en regels, zoals een tienjarig investerings
plan voor landelijke netbeheerders. Ook 
maakt het Derde Pakket het mogelijk om 
zogenoemde Europese netcodes en 
 richtsnoeren op te stellen met minimum
vereisten op hoofdlijnen. Deze netcodes 
zien toe op grensoverschrijdende 
 kwesties en markt integratie.
 

nieuwe spelers
Daarnaast introduceert het Derde Pakket 
een aantal nieuwe spelers in het krachten
veld: ACER (een Europees agentschap 
voor de samenwerking van toezicht
houders) en de Europese netwerken van 
landelijke netbeheerders voor elektriciteit 
(ENTSOE) en gas (ENTSOG). Deze 
instanties  bereiden de inwerkingtreding 
van de  nieuwe regels voor – met name  
de netcodes.

Bepaalde kern - 
taken mogen 
 alleen worden  
uitgevoerd door 
de  toezicht-
houders. Hun 
 positie wordt 
 versterkt

Voor de nationale toezichthouders is van 
belang dat hun positie en hun  onafhanke  
 lijk heid verder wordt verstevigd. Bepaalde 
kerntaken zoals het vaststellen of  goed
keuren van tarieven voor het  transport 
van elektriciteit en gas, mogen alleen door 
de toezichthouders worden uitgevoerd. 
Verder beschermt het Derde Pakket  
de consument beter. Onder meer door de 
 overstaptermijn naar een andere energie
leverancier te  verkorten en door extra 
informatie  ver plichtingen voor  leveranciers 
over de  rechten van  consumenten.
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Warmtewet 
beschermt consument

 D
aarom is het goed dat er een  Warmtewet 
komt. Die heeft tot doel consumenten te 
beschermen tegen te hoge prijzen voor 
de levering van warmte. In die wet staat 

namelijk dat de prijs van warmte redelijk moet zijn en 
niet hoger mag zijn dan de prijs die u zou betalen als u 
een  gasaansluiting had. De NMa gaat toezicht  houden 
op de naleving van deze wet waarvoor de minister van 
Economische Zaken op dit moment een wetsvoorstel 
voorbereidt. De behandeling daarvan neemt nog enige 
tijd in beslag, dus is het nog onduidelijk wanneer 
de Warmtewet precies van kracht wordt.

geen prijsdaling
Vooruitlopend daarop heeft de minister 
de NMa gevraagd de effecten van de beoogde wet 
te  onderzoeken. Mei dit jaar zijn de resultaten bekend 
gemaakt. De belangrijkste conclusie is dat de warmte
leveranciers in 2008 geen monopoliewinsten hebben 
gemaakt en invoering van de redelijke prijs daarom 
niet tot een prijsdaling zal leiden. Dit tegen de 
 verwachting van consumenten die van mening waren 
dat ze te veel betaalden voor hun warmte. De NMa 
heeft daarom de minister geadviseerd het tariefstelsel 
te vereenvoudigen.

De minister heeft dit advies opgevolgd en  inmiddels 
van de Tweede Kamer ook het mandaat gekregen om 
het tariefstelsel te versimpelen door het schrappen 
van de voorwaarde dat de prijs redelijk moet zijn. De 
vereenvoudiging voorkomt hoge administratieve lasten 
voor het bedrijfsleven en complexe berekeningen. 
Het zorgt er ook voor dat de berekening van de warm
teprijs veel transparanter wordt. Dat is gunstig voor 
het  investeringsklimaat. 

ontwikkelingen volgen
Omdat de prijs van warmte direct is gekoppeld aan 
die van gas, is het belangrijk om de rendements  
ont wikkeling van de warmtebedrijven de komende 
jaren nauwgezet te monitoren. Bij stijgende gasprijzen 
 kunnen er overwinsten ontstaan, terwijl een daling 
van gasprijzen tot lagere inkomsten kan leiden. 
De komende jaren moet goed in de gaten worden 
gehouden dat er geen monopoliewinsten ontstaan, 
maar ook dat de inkomsten toereikend zijn om de 
noodzakelijke investeringen in het netwerk te doen. 
De nieuwe wet moet dus flexibel zijn en voldoende 
instrumenten geven om bij te sturen als de  regulering 
niet tot de gewenste resultaten leidt.

Het is dus goed dat er een Warmtewet komt met een 
eenvoudig tariefstelsel zodat er duidelijkheid ontstaat 
voor marktpartijen en dat consumenten die warmte 
afnemen bovendien de zekerheid hebben dat ze 
niet meer betalen dan consumenten met een gas
aansluiting. 

ronald timmerman,  
wnd. manager warmte nma

Niemand kan zonder warm water. Om de afwas 
te doen of het huis te verwarmen. Als u in een 
nieuwbouwwijk woont waar geen gasleidingen 
liggen, bent u voor uw warme water afhankelijk 
van één warmteleverancier. Die kunt u niet zelf 
kiezen zoals bij gas en elektriciteit. De warm te   
l everancier heeft een monopolie en kan zelf 
bepalen welk tarief hij in rekening brengt. 
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Consument wil  
heldere energienota

zelfregulering energiesector helpt

De automobilist die 
bij een benzinestation 
heeft getankt, kan zó 
op de bon zien of het 
klopt wat hij betaalt: 
liters maal dagprijs  
is totaalbedrag. Zo 
niet de factuur van de 
energiebedrijven met 
allerlei verschillende 
bedragen. 

 D
e vrijwillige richtlijn voor 
betere energienota’s die 
de NMa in maart heeft 
gepresenteerd, moet 
 consumenten helpen die 

rekening beter te begrijpen én te kunnen 
controleren. De energienota is een stuk 
ingewikkelder dan het benzinebonnetje 
omdat het veel componenten bevat: vast-
recht, tarieven voor de levering van gas en 
elektriciteit, netwerkkosten voor transport 
en aansluiting, meetkosten en energie-
belasting als toeslag en als teruggave en 
dergelijke meer. Zulke posten staan op 
vrijwel elke jaar- en eindrekening. 

consumentenonderzoek
De NMa heeft in 2009 de juistheid 
van de energienota’s onderzocht en 
 consumentenonderzoek gedaan naar de 
 duidelijkheid daarvan. Daaruit bleek onder 
meer dat veel consumenten behalve een 
juiste en controleerbare energierekening 
ook willen begrijpen hoe die rekening in 
elkaar zit, hun verbruik per tariefperiode 
willen kunnen zien en prijs stellen op 
essentiële informatie op een voorblad. 

‘Energieleveranciers bieden tegenwoordig 
veel verschillende producten en contracten 
aan. Vooral op het gebied van kortingen 
zien we heel veel verschillende construc-
ties. Dat is leuk voor de consument, maar 
ook ingewikkeld; soms te ingewikkeld zelfs 
om de jaarnota nog te begrijpen’, stelt 
NMa’er Ton Buitelaar. ‘Reden dus om 
de bestaande richtlijn uit 2004 opnieuw 
onder de loep te nemen en waar nodig 
aan te passen.’

beknopt of uitgebreid
De inhoud is voorbereid door vertegen-
woordigers van de energieleveranciers zelf. 
Die hebben daarbij gebruik gemaakt van 
de bevindingen van de NMa. Daarin wordt 
onderscheid gemaakt tussen een beknopte 
en een uitgebreide rekening. Energie-
leveranciers die de richtlijn volgen, sturen 
hun klanten naar eigen keuze de beknopte 
of de uitgebreide rekening toe. Klanten die, 
bij ontvangst van de beknopte rekening, 
behoefte hebben aan meer informatie, 

kunnen de uitgebreide rekening opvragen. 
Mensen die de nota helemaal willen 
 narekenen, kunnen een volledige specifi-
catie aanvragen waarin bijvoorbeeld te zien 
is over welke periodes welke tarieven zijn 
gerekend voor de levering van gas en 
 elektriciteit.

De nieuwe richtlijn is op 31 maart van 
dit jaar ingegaan. Energieleveranciers 
 hebben vooruitlopend op het verplichte 
leveranciersmodel tot het einde van dit 
jaar de gelegenheid om die in te voeren. 
De verwachting is dat de energie  - 
lever anciers zich mede om commerciële 
 redenen aan deze zelfregulering zullen 
houden.



Straks is het  
weer koud…

…en kan (of wil) helaas niet 
iedereen altijd zijn energie
rekening betalen. Dan kun je 
worden afgesloten. Roept dat 
om meer toezicht of nieuwe 
overheidsregels? Niet per se, 
want de energiesector heeft  
er vorig jaar herfst zelf al een 
oplossing voor gevonden. 

Netbeheer Nederland, EnergieNed en VME 
hebben toen met elkaar afgesproken om 
consumenten niet meer af te sluiten als het 
KNMI minimaal twee dagen achter elkaar 
een gemiddelde etmaaltemperatuur van 
minder dan nul graden Celsius meet. 
De afspraak geldt ook bij een structurele 
betalingsachterstand. 

De vorstregeling kwam niet uit de lucht 
vallen. Lokale en landelijke politici vroegen 
zich tijdens vorstperiodes geregeld af  
of het echt nodig was om nietbetalende 
 consumenten op zulke momenten af te 
sluiten. Er was al wetgeving voor energie
bedrijven om afsluitingen in de winter zo 
veel mogelijk te beperken, maar mensen 
die echt niet betaalden of bijvoorbeeld 
 medewerking weigerden aan een betalings
regeling, mochten onder bepaalde voor
waarden toch worden afgesloten.

De vorstregeling van de energiesector 
gaat een stap verder dan de wintercoulance
regeling van het ministerie van Economi
sche Zaken, die de energiesector oproept 
’s winters terughoudend om te gaan met 
afsluitingen. Het is een prima voorbeeld 
van zelfregulering die extra overheidsregels 
overbodig maakt en zich de vorige strenge 
winter al heeft bewezen.
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 O
verstappen is een populair 
onderwerp op feestjes. 
Sinds de liberalisering van 
de energiemarkt in 2004 
zijn ruim twee miljoen 

huishoudens één of meer keren van 
 energieleverancier gewisseld. Overstappers 
maken graag melding van de honderden 
euro’s die zij hebben weten te besparen. 

Gevolgd door de oproep ‘moet je ook 
doen’. Maar dan moeten consumenten 
er wel op kunnen vertrouwen dat de 
 informatie waarop zij hun keuze baseren 
klopt, want uit het NMa-onderzoek blijkt 
dat bij één op de vijf contracten de prijs niet 
overeenkomt met wat op de prijs vergelijker 
is getoond. ‘Geen makkelijke opgave’, 
zegt de man die zich langer en intensiever 

met het maken van prijs  ver gelijkingsites 
bezighoudt dan wie ook in Nederland. 
Wie kent niet het  succes  verhaal van de 
toen dertienjarige scholier die bij wijze 
van schoolopdracht de  website Bellen.com 
maakte, waarop hij de telefoontarieven 
van alle telecom bedrijven vergeleek? 
Zijn bedrijf Bencom telt inmiddels negen 
prijsvergelijking sites, waarvan Looking-

 ‘ Onafhankelijkheid is 
onze core business’
Prijsvergelijkingsites voor energie zijn een handig hulpmiddel, maar niet altijd volledig 
en begrijpelijk. Dit blijkt uit het recente onderzoek van de NMa en de Consumenten-
autoriteit naar de  informatie verstrekking van dertien populaire vergelijkingssites van 
energie prijzen. Hoe kan het beter? Een interview met  prijsvergelijker Ben Woldring (25) 
die met Gaslicht.com en  Energiewereld.nl in het linkerrijtje staat. 

prijsvergelijker ben woldring:



bezoekers die via Gaslicht.com zijn 
 overgestapt naar een andere leverancier 
worden gemarkeerd en zwaarder mee-
wegen voor het totaalcijfer. Want van  
die overstappers weten we 100 procent 
zeker dat ze niet zomaar wat invullen. 
Nergens op internet vind je meer dan 
1.350 reviews van consumenten over 
energie leveranciers dan op Gaslicht.com. 
In combinatie met onze eigen criteria en 
de resultaten van onafhankelijke onder-
zoeken is de  vernieuwde Gaslicht.com in 
staat een unieke rating per leverancier toe 
te  kennen. Voortaan kunnen bezoekers 
dus ook op kwaliteit vergelijken in plaats 
van alleen op prijs.’

kan de nma nog meer doen?
‘Wat de NMa nog zou kunnen doen 
ter bevordering van marktwerking, is 
 factuurcontrole. Krijgen overstappers 
bij de eindafrekening het tarief dat in 
het contract staat. Dit is met name van 
belang bij variabele prijscontracten.  Verder 
 zouden de NMa en de politiek er goed aan 
doen om ervoor te waken dat de  energie - 
markt op slot komt te zitten. Sinds  de 
liberalisering van de energiemarkt kan 
iedere consument op elk gewenst moment 
overstappen, omdat iedereen contractvrij 
is. Maar ben je  eenmaal overgestapt, dan 
zit je vast aan een jaarcontract dat ook 
jaarlijks wordt verlengd. Wil je dan nog 
kunnen  switchen, moet je direct de juiste 
datum in je agenda noteren, anders zit je 
weer een jaar vast aan je leverancier.’

‘Hetzelfde hebben we zien gebeuren 
in de internetmarkt. Daar kwam de 
 marktwerking pas weer op gang nadat 
de consument op voorstel van de OPTA 
per maand zijn abonnement kon opzeggen 
na de initieel overeengekomen contracts-
termijn. Het probleem zit hem dus niet 
in de contracttermijn. Het zit juist in de 
opzegging, in de mogelijkheid om snel van 
aanbieder te kunnen veranderen. Gelukkig 
ligt het voorstel voor het beëindigen van 
stilzwijgende contractverlenging al in 
de Eerste Kamer, zodat dit ook voor 
de energiemarkt snel wordt opgelost.’

forBooking.com – over hotelprijzen 
de jongste nako meling is. 

wat is het grootste probleem  
bij het vergelijken van energie-
prijzen?
Ter inleiding vult Ben Woldring in de 
 vergelijkingsmodule op Gaslicht.com een 
fictieve aanvraag in voor een uitgebreid 
leveranciersadvies. Na een klik op 
 ‘berekenen’ verschijnen er 129 pakketten 
op het scherm. ‘Alle leveranciers hebben 
een legertje marketeers in dienst’, zegt 
hij ter ondertiteling. ‘De Nuon-marketeer 
vindt het een uitdaging om zich te onder-
scheiden van Eneco. En Eneco wil weer 
iets anders dan Essent.’ ‘Bij ons komt 
alles op één hoop samen. Wij moeten 
er vervolgens weer chocola van zien te 
maken. Dat is een heidens karwei. 
De één geeft 2.000 kWh gratis, de ander  
een korting van 95 euro, maar alleen bij 
een contract van drie jaar. Wij laten de 
tarieven per jaar zien. Dus onze software 
deelt het bedrag van de korting altijd door 
de looptijd. Anders gaan leveranciers in no 
time alleen nog maar driejarige contracten 
met korting lanceren. Ten nadele van 
de consument, want die is daardoor veel 
langer gebonden.’

waaruit bestaan jullie  
inkomsten?
‘Energiebedrijven betalen ons voor elke 
nieuwe klant die zij via de aanmeldbuttons 
op onze websites binnenkrijgen, vergelijk-
baar met de AdWords in een zoekmachine 
als Google. Een tweede bron van inkom-
sten zijn de advertenties van de leveran-
ciers die via banners  kunnen adverteren. 
Uiteraard zonder dat dit enige invloed 
heeft op de positie in de vergelijkings-
resultaten.’

wat is het verschil tussen 
 gaslicht.com en de andere 
sites?
‘We werken hier met een team van 23 man, 
van wie een groot deel zich bezighoudt 
met energie. Anderen denken het met één 
of twee personen af te  kunnen. Sommige 
sites pretenderen onafhankelijk en volledig 

 ‘ Onafhankelijkheid is 
onze core business’

te zijn,  terwijl bepaalde aanbieders simpel-
weg ontbreken in de prijsvergelijking. 
Eén van de onderzochte sites is zelfs 
van een energieleverancier.’

dankzij het nma-onderzoek is 
dit boven water gekomen.
‘Dat klopt, hoewel het in de media helaas 
onvoldoende aandacht heeft gekregen. 
Terwijl het voor de consument van het 
grootste belang is te weten welke site 
hij wel of niet kan vertrouwen. Iedereen 
kan zich immers vergelijker noemen.’

zijn gaslicht.com en energie-
wereld.nl onafhankelijk?
‘Honderd procent! Gecontroleerd door 
de NMa! Natuurlijk krijgen we soms 
 vragen als: kunnen we niet een plaatsje 
stijgen in de vergelijking, nu we zoveel 
adverteren bij jullie?’ Ons antwoord is 
steevast: ‘zorg dat je op jaarbasis goed-
koper bent dan je voorganger en je bent 
er voorbij. Zo profiteert de bezoeker direct 
van de toenemende concurrentie.’

hoe komt u aan alle benodigde 
informatie?
‘Toen we er in 2003 mee begonnen 
 moesten we overal zelf achteraan. 
Het was een grote onoverzichtelijke brij. 
Inmiddels is de markt veel verder. Ook 
de aanbieders zien het belang in van goede 
tarieven. Zodra een tarief wijzigt, hangt 
de leverancier meteen bij ons aan de lijn 
voor een update.’

doen de eigen websites 
van de leveranciers niet 
meer ter zake?
‘Ons team controleert constant of de 
 tarieven kloppen met de informatie die wij 
krijgen. Want een aanbieder zou wel zijn 
tariefverlaging aan ons kunnen  doorgeven, 
maar niet de verhoging. We controleren 
dus om te waarborgen dat de consument 
kan vertrouwen op de informatie die wij 
tonen.’

kan het nog beter?
‘In juli hebben we Gaslicht.com volledig 
vernieuwd. Nieuw is dat reviews van 

NM
agazine #0

3 | oktober 20
10

   pagina 16/17



U
IT

 D
E 

M
ED

IA

Recente beleidsontwikkelingen 
NMa Ontwikkelingen Mede-

dingingsrecht 2010, 8e jaarcongres

7 oktober 2010, Kurhaus  
Scheveningen Pieter Kalbfleisch,  
voorzitter Raad van Bestuur NMa

Kerstdebat 
Vereniging voor Mededingingsrecht

16 december 2010, Den Haag
Pieter Kalbfleisch, voorzitter Raad 
van Bestuur NMa
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De NMa spreekt

Tips, signalen,  
klachten? 

 
Heeft u een tip, een klacht,  
een vraag of een signaal over  
een mogelijke over treding van  
de Mededingingswet? 

Bent u ondernemer?

Neem dan contact op met 
de Informatielijn van de NMa,  
tel. 08000231 885 of mail  
naar info@nmanet.nl.

Bent u consument? 

Neem dan contact op met  
ConsuWijzer, tel. 0880707070 
of kijk op www.consuwijzer.nl.

Gerenommeerde retailers als Hema, 
Albert Heijn, KPN en Belcompany 
zien niets in het betreden van de 
energiemarkt, ondanks voorspellin
gen die het tegendeel beweren. Hema 
stopt in augustus met het verkopen 
van energie en gas. Hema vindt dat 
het zich te weinig kan onderscheiden 
op de energiemarkt. ‘De energiemarkt 
ziet er anders uit dan in 2005 toen 
wij begonnen met het verkopen van 
elektriciteit en gas’, aldus een woord
voerder.
Artikel van Z24 – www.z24.nl 

Het ministerie van Economische 
Zaken heeft ongeveer 650 bezwaren 
ontvangen tegen de plannen voor een 
windmolenpark voor de kust van de 
Noordoostpolder. Het ministerie gaat 
de bezwaren bekijken en verwacht 
eind dit jaar een reactie te kunnen 
geven. De bezwaarmakers kunnen 
daarna nog in beroep gaan bij de 
Raad van State.Het geplande windmo
lenpark stuit vooral op Urk op veel 
verzet. Die zijn bang dat het park het 
uitzicht van het kustplaatsje ruïneert. 
Het comité Urk Briest verzet zich al 
jaren tegen de plannen.
Artikel in Elsevier – www.elsevier.nl 

‘Nederland moet energieleveranciers 
verplichten om duurzame energie te 
leveren. Zo kunnen de doelen voor 
duurzame energie efficiënt worden 
gehaald. Momenteel discussiëren we 
hier over een nieuw systeem voor het 

stimuleren van duurzame energie, 
omdat de doelen van het huidige 
kabinet onhaalbaar en onbetaalbaar 
zijn. Ik pleit voor een pragmatisch 
systeem dat stuurt op realistische 
doelen, niet op irreële middelen.’
Joost van Dijk, CEO E.ON Benelux in 

het FD – www.fd.nl 

Amsterdam Smart City is een 
 initiatief om de CO2uitstoot te 
 verminderen en consumenten 
 bewuster te maken van hun energie
verbruik. In het stadsdeel Geuzenveld 
worden 150 huishoudens voorzien 
van meterkastjes met een energie
display. Daarop kunnen bewoners 
zien hoeveel energie in huis wordt 
verbruikt. De kasten worden via  
een zogenoemde ‘slimme stekker’ 
(die het stroomverbruik meet) in het 
 stopcontact bevestigd. Het display 
toont waar in huis de meeste energie 
wordt verbruikt.
Bericht van het ANP – www.anp.nl

Het Franse energieconcern GDF  
Suez heeft in het Nederlandse deel 
van de Noordzee een groot gasveld 
ontdekt. De gasvondst werd gedaan 
op een diepte van 5.450 meter in  
een gebied circa 100 kilometer 
ten noorden van Den Helder. Het 
veld produceerde tijdens de testfase 
1,2 miljoen kubieke meter gas per 
dag. De exacte inhoud is nog niet 
bekend.
Bericht op Nu.nl – www.nu.nl

Soundbites
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Overstappen:  
een bewuste keuze

De overstapper

De zittenblijver

Steeds meer mensen stappen over naar een andere energieleverancier. 
Dit levert hen het nodige financiële voordeel op. Maar is overstappen wel 
zo gemakkelijk? Twee ervaringen uit de praktijk.

Jeffrey Boslooper (26), consument,  
stapte over van Eneco naar E.ON

‘Tot voor kort werkte ik bij een marketing
bedrijf waar we ons met overstappen 
bezighielden. Ik ken die markt dus. Voor 
mijn vader, bij wie ik nog in huis woon, 
heb ik begin dit jaar berekeningen 
gemaakt van de prijzen en tarieven van 
de verschillende leveranciers. Pa zelf is 
daar niet zo in thuis. Hij zat zoals zo veel 
Rotterdammers bij Eneco en dat ging 
altijd probleemloos. Het is een vertrouw
de en prima organi satie. Hij betaalde zijn 
rekeningen zonder problemen en net als 
veel anderen vond hij het allemaal wel 
best zo. Uit mijn berekeningen maakte 

ik op dat hij bij E.ON een paar honderd 
euro per jaar goedkoper af zou zijn bij 
een nieuw driejarig contract. Niet mis. 
Maar zonder problemen ging de overstap 
niet. Tot 1 januari van dit jaar konden 
energiebedrijven je soms boetes opleggen 
van vijftig tot tweehonderd euro als je 
naar een ander overstapte. Dat is op 
1 januari dit jaar afgelopen. Toch stuurde 
Eneco nog een brief waarin werd gesteld 
dat mijn vader vanwege de overstap een 
boete moest betalen. Dat kostte ons nog 
een hoop telefoneren en rompslomp, 
maar we hebben onze poot stijf gehouden 
en die  boete niet betaald. We hebben er 
ook niks meer van gehoord.’

Paul Berkhuysen (44), consument,  
is voorlopig bij RWE gebleven

‘Dit jaar ben ik niet overgestapt naar 
een andere energieleverancier. Vooral 
omdat ik erg opzie tegen de tijd die het 
me kost om de beste aanbieding te 
 zoeken. Ik ben zo iemand die zich eerst 
uitgebreid gaat oriënteren voordat hij 
iets koopt. Vooral omdat ik bang ben 
dat er ergens een addertje onder het 
gras zit. En zie die maar eens te vinden 
in de wirwar van informatie die prijs  
ver gelijkingsites bieden. 

Ik ben nu – in elk geval nog – bij RWE 
gebleven, maar ik heb wel het idee dat 
je voordeel kunt halen uit overstappen.  

Er is tegenwoordig zoveel concurrentie. 
Veel bedrijven proberen je met aan  
bie dingen te lokken. Door elk jaar over 
te stappen kun je volgens mij elke keer 
het actievoordeel meepakken en nog 
meer besparen op je energierekening. 
En ik heb dat in het verleden ook gedaan. 
Vorig jaar heb ik mijn keuze bepaald op 
basis van de vergelijkingsite van energie
leveranciers. Toen heb ik vanwege de 
concurrerende prijs en de positieve 
reviews voor RWE gekozen. Afgezien van 
die prijs zie ik  overigens geen verschil 
met Eneco, waar ik eerst bij aangesloten 
was. Je voorschot wordt keurig elke 
maand afgeschreven en de lampen 
 branden precies hetzelfde…’
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‘Met mijn team houd ik me bezig 
met het landelijk hoogspanningsnet en 
de ontwikkelingen rond de Noordwest
Europese groothandelsmarkt voor ener
gie. We hebben allemaal te maken met 
een toenemende vraag naar energie. 
Tegelijkertijd streeft ons land naar duur
zame energievoorzieningen. Dat vraagt 
grote investeringen van landelijk net
beheerder TenneT. De NMa reguleert dit 
door de maximumtarieven te bepalen 
die TenneT mag hanteren voor landelijk 
transport van stroom. We letten we erop 
dat de netbeheerder ruimte heeft om te 
investeren, maar ook dat die zijn zaken 

efficiënt regelt. Voor de vorming van 
de Noordwest Europese energiemarkt 
hebben we veel buitenlandse contacten. 
Onder meer om met onze collega’s in 
Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk 
en het Verenigd Koninkrijk te onder
handelen over nieuwe internationale 
standaarden. De combinatie van mana
gen (mensen motiveren), de variatie 
in het werk dankzij de verschillende 
disciplines en de inhoudelijke compo
nent vind ik het leukste aan mijn werk.’
 
Geert Moelker, manager bij  

de Energiekamer van de NMa

Persoonlijk

Geïnteresseerd in het werk van de NMa?
Kijk op www.nmanet.nl


