
 

Ministerie van Economische Zaken 

T.a.v. minister Kamp 

Postbus 20401 

2500 EK  DEN HAAG 

 

Datum 

23 juni 2014 

Kenmerk 

CU20140624 

Onderwerp 

Zorgplicht 

energierekening 

 

 

Contactpersoon 

 

Doorkiesnummer 

 

Pagina 

1/9 

 

 

 

 

 
 

 
 

Geachte minister Kamp, 
 
In het Algemeen Overleg van de vaste kamer commissie voor Economische 
Zaken van 2 juli komt de energierekening aan bod. Vereniging Eigen Huis heeft 
op basis van een steekproef onder haar leden 157 energierekeningen onder de 
loep genomen. Wij constateren dat de rekeningen tussen de diverse 
leveranciers aanzienlijk verschillen. Geen enkele energierekening voldoet 
sowieso aan de Richtlijn die energiebedrijven en de ACM (destijds de 
Energiekamer), in 2010 gezamenlijk hebben opgesteld.  
 
De vereniging krijgt geregeld reacties van leden over de energierekening. 
Veelal is de strekking dat ze hem niet begrijpen, niet goed kunnen controleren 
en in dat kader soms zelfs vermoeden dat er fouten zijn gemaakt. 
 
Vereniging Eigen Huis vindt dat energieleveranciers hun zorgplicht1 moeten 
naleven, zodat de consument zijn energierekening kan begrijpen, controleren 
en zo mogelijk tips krijgt (o.a. over type contract in relatie tot het verbruik, 
enkel of dubbel tarief en type aansluiting).  
 
De vereniging pleit in dat kader voor een uniforme  energierekening door het 
verplicht stellen van een vast format voor de rekening. Een vaste structuur, 
met vaste terminologie, zodat rekeningen controleerbaar en vergelijkbaar zijn. 
Een richtlijn is te vrijblijvend en biedt te veel ruimte voor een vrije opstelling 
van de rekening. Ook het energieaanbod en de voorschotnota moeten op zo’n 
vast format geënt worden, evenals de twee maandelijkse overzichten welke 
met de slimme meter ingevoerd worden. Het modelcontract in zijn huidige 

                                                
1
 Art. 95b, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 jo.  art. 44, eerste lid, van de Gaswet 
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vorm, is hierin ontoereikend (zie bijlage). 
 
In de bijlage treft u een nadere uiteenzetting van onze bevindingen over de 
energierekening, alsook een advies per onderdeel. Zo gewenst lichten wij onze 
bevindingen graag nader toe. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Vereniging Eigen Huis  

 

 
 
 
 

 

Rob Mulder 
Directeur Strategie & Belangenbehartiging 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  
1. Bevindingen nav analyse 157 energierekeningen 
2. Consumentenbescherming 
3. Brief VEH modelcontract 
 
 
Cc:  
Leden van de vaste kamer commissie voor Economische Zaken 
Ministerie  van BZK, minister Blok 
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Bijlage 1 
 
Bevindingen nav analyse 157 energierekeningen 
 
Tarieven algemeen 
De consument wil de tarieven op de energierekening kunnen controleren. 
Deze zijn echter moeilijk controleerbaar, omdat: 
- er vaak met een gemiddeld tarief op de energierekening wordt 

gecommuniceerd; 
- er niet duidelijk staat wanneer een nieuw tarief is ingegaan; 
- het afgesloten product met bijbehorende contractduur niet op de rekening 

staat vermeld; 
- de tarieven op de ene rekening excl. btw en op de andere rekening incl. 

btw worden vermeld; 
- de tarieven bij het aanbod van het energiecontract incl. btw vermeld 

staan, terwijl ze op de energierekening excl. btw vermeld staat (bv. bij 
Essent). Andersom komt ook voor (bv. Bij Eneco). De consument moet dan 
zelf gaan rekenen of het klopt. 

 
Advies: Laat alle tarieven excl. btw en belastingen communiceren en geef 
daarna een totaal tarief excl. en incl. btw. Dit aangezien er tijdens een jaar een 
wijziging kan zijn qua btw en per januari is er vaak een tariefwijziging voor de 
overige belastingen (energiebelasting en opslag duurzame energie). De 
consument kan dan de kale tarieven met elkaar vergelijken.  
 
Regiotoeslagen 
Omdat elke leverancier op een andere wijze de regiotoeslag communiceert, 
zijn de gastarieven extra moeilijk te vergelijken. Zo vermelden veel leveranciers 
geen regiotoeslag. Maar bv. Nuon, Eneco, NLEnergie en EnergieDirect wel. 
Nuon vermeldt de regiotoeslag onder het kopje ‘belastingen en toeslagen’ en 
niet onder het kopje ‘gaslevering’ waar het gastarief zelf vermeld staat. 
EnergieDirect vermeldt naast het gastarief ook de regiotoeslag. Op haar 
website communiceert EnergieDirect echter het gastarief incl. de regiotoeslag.  
 
Advies: Het is voor de vergelijking beter om het gastarief incl. regiotoeslag te 
vermelden, maar wel weer excl. Btw. 
 
Correctiefactor gas 
In de richtlijn energierekening wordt aangegeven dat wanneer het 
energieverbruik voor gas afwijkt van de meterstanden, de correctiefactor voor 
gas dient te worden toegelicht. Een aantal leveranciers geven geen uitleg 
/toelichting over de correctie bij gas, de consument moet zelf  gaan rekenen 
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wat de correctiefactor is. Bovendien is de correctiefactor gas nergens te 
controleren voor de consument, zodat deze niet weet of het wel klopt. 
 
Advies: Licht de correctiefactor voor gas, indien toegepast toe en maak deze 
controleerbaar. 
 
Verbruik per tariefperiode 
Het verbruik per tariefperiode wordt op veel verschillende manieren 
weergegeven door de energieleveranciers. In enkele gevallen ontbreekt ook de 
manier van opname. Zo vermeldt EnergieDirect niet op zijn jaarrekening over 
de opname. Eon daarentegen heeft veel verschillende manieren van opname, 
zoals: opname bereken, opname door klant en opname op afstand. 
 
Advies: Om discussies te voorkomen is het goed om te vermelden hoe de 
opname van het verbruik heeft plaatsgevonden.  
 
Historisch verbruik  
Het historisch verbruik wordt vaak niet vermeld op de jaarrekening. Zo kan de 
consument niet vergelijken op verbruik. 
 
Advies: voor de controleerbaarheid, alsook ter stimulans om energie te 
besparen, raden wij aan het historisch energieverbruik en eventueel een 
vergelijking met buren of anderen op te nemen in de jaarrekening. 
 
Voorschotbedrag 
Er komen nog veel irreële voorschotbedragen (termijnbedragen) voor. Vooral 
bij consumenten met zonnepanelen. De leveranciers melden nooit op welk 
verbruik en in combinatie met welk tarief het nieuwe voorschotbedrag 
(termijnbedrag) is gebaseerd. Hierdoor kan de consument niet controleren of 
het nieuwe voorschotbedrag reëel is. 
 
Advies: Belangrijk is dat het duidelijk is op welk verbruik en tarief het nieuwe 
voorschotbedrag/termijnbedrag is gebaseerd. Als dit wel vermeld wordt 
komen er naar verwachting minder irreële voorschotbedragen voor.  
 
Definities 
Er is een voorstel gedaan vanuit EnergieNederland in samenspraak met 
verschillende partijen voor harmonisering  van de terminologie in het kader 
van transparantie. Hiervan is nog niets terug te zien in de huidige 
jaarrekeningen. Zo worden bv. voor netbeheerkosten de volgende termen 
gebruikt: transportkosten, netwerkkosten, capaciteitstarief, capaciteitskosten, 
capaciteit, transportkosten netbeheer, Liander (3x25 ampère). En voor 
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vermelding van dubbeltarief komen we de volgende termen tegen: dag/avond, 
hoog/laag, normaal/laag, plateau/dal en piek/dal. 
 
Advies: Pas uniforme, begrijpelijke definities toe en licht deze (bij voorkeur in 
de kantlijn) toe. 
 
Enkel of dubbel tarief 
Klanten die voor dubbel tarief hebben gekozen, maar in het hoge tarief meer 
verbruiken dan in het lage tarief, betalen vaak al jaren onnodig te veel. Zij 
kunnen beter overstappen naar een enkel tarief.  Bij Budget Energie is het niet 
eens mogelijk om vanuit dubbel tarief zonder kosten over te stappen naar 
enkel tarief. 
 
Advies: Het hoort bij de zorgplicht van de energieleverancier om de consument 
te attenderen op de mogelijkheid om over te stappen van dubbel naar enkel 
tarief of andersom, als dit gunstiger is. 
 
Zelf energie opwekken 
Voor huishoudens die zelf energie opwekken is de energierekening vaak extra 
ingewikkeld. Zo sturen een aantal leveranciers nog steeds twee aparte nota’s: 
een jaarrekening en een nota voor de teruglevering (die veelal niet gelijk 
verstuurd wordt). Ook zijn er onduidelijkheden als:  
- vindt er verrekening via het dag- of nachttarief plaats?  
- wat zijn de bedragen waartegen de teruglevering wordt verrekend? En 

waar kan de consument dat terugvinden? 
 
Advies: Het terugleveren, oftewel aanleveren van energie van de consument 
aan de leverancier, dient op de jaarrekening verrekend te worden. Iedere 
leverancier dient dit op dezelfde wijze te doen. 
 
Capaciteitstarief 
Er is nog veel onduidelijkheid over het capaciteitstarief. Het wordt niet uniform 
op de energierekening vermeld. De consument heeft vaak geen idee welke 
aansluiting in zijn woning zit en of deze passend is.  
 
Advies: Hanteer een standaard tarief voor kleine aansluitingen. Zodra er sprake 
is van een grotere aansluiting, laat dit dan op de factuur vermelden. Alsook 
wat hiervoor de extra toeslag is ten opzichte van de kleine aansluiting en wat 
voor mogelijkheden de consument heeft om de aansluiting te verkleinen. 
 
Aanvullend: onze analyse over het tweemaandelijks overzicht slimme meter 
In aanvulling op de analyse van de energierekeningen zijn 748 leden met een 
slimme meter bevraagd over hun ervaringen met het tweemaandelijkse 
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overzicht. Van deze leden geeft 59% aan toestemming te hebben gegeven de 
meter op afstand uit te laten lezen, toch ontvangt maar 33% een 
tweemaandelijks overzicht. Dit terwijl de leverancier verplicht is dit te doen 
conform het ‘Besluit kostenoverzicht energie’. De informatie op het 
verbruiksoverzicht verschilt per leverancier. Van de groep die zo’n overzicht 
ontvangt geeft 52% aan dat het overzicht niet motiveert om energie te gaan 
besparen. 
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Bijlage 2 
 
Consumentenbescherming 
 
Zorgplicht 
Energieleveranciers hebben een wettelijke zorgplicht die afdwingbaar is. Deze 
conclusie trekken we o.a. uit een recente procedure waarin Greenchoice 
verwikkeld was geraakt. 
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2014:57 
 
In deze procedure wordt het volgende door de rechter geconstateerd:  
“Bij de beoordeling van het geschil wordt in aanmerking genomen dat 
[afnemer] een consument is. Zij is een beschermde afnemer en kleinverbruiker 
in de zin van de Gaswet. Op grond van de Gaswet rust op Greenchoice een 
zorgplicht. Zij behoort zorgvuldig om te gaan met de belangen van haar 
afnemers” 
 
Gas- en Elektriciteitswet  

Artikel 44 Gaswet 

1. Een houder van een vergunning heeft de plicht op een betrouwbare wijze en 
tegen redelijke tarieven en voorwaarden zorg te dragen voor de levering van 
gas aan iedere in artikel 43, eerste lid, bedoelde afnemer die daarom verzoekt. 
De voorwaarden zijn in ieder geval niet redelijk als zij niet in overeenstemming 
zijn met het bepaalde bij of krachtens artikel 52b. De artikelen 236 en 237 van 
Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek zijn mede van toepassing op voorwaarden 
in overeenkomsten met afnemers die rechtspersoon zijn of handelen in de 
uitoefening van een beroep en bedrijf. Artikel 14, vierde lid, is van 
overeenkomstige toepassing 

artikel 52b Gaswet 

1. De voorwaarden, verbonden aan een leverings- of transportovereenkomst 
met een afnemer als bedoeld in artikel 43, eerste lid, zijn transparant, eerlijk 
en vooraf bekend. De voorwaarden worden in ieder geval voor het sluiten van 
de overeenkomst verstrekt en zijn gesteld in duidelijke en begrijpelijke taal. 

2. Leveranciers zorgen ervoor dat afnemers als bedoeld in artikel 43, eerste lid, 
te allen tijde transparante informatie kunnen krijgen over de geldende 
tarieven en voorwaarden voor levering en transport van gas. 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2014:57
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011440/Hoofdstuk5/Paragraaf53/Artikel43/geldigheidsdatum_16-05-2014
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011440/Hoofdstuk5/Paragraaf53a/Artikel52b/geldigheidsdatum_16-05-2014
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/Boek6/Titel5/Afdeling3/Artikel236/geldigheidsdatum_16-05-2014
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/Boek6/Titel5/Afdeling3/Artikel237/geldigheidsdatum_16-05-2014
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/Boek6/Titel5/Afdeling3/Artikel237/geldigheidsdatum_16-05-2014
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011440/Hoofdstuk2/Paragraaf23/Artikel14/geldigheidsdatum_16-05-2014
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011440/Hoofdstuk5/Paragraaf53/Artikel43/geldigheidsdatum_21-05-2014
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011440/Hoofdstuk5/Paragraaf53/Artikel43/geldigheidsdatum_21-05-2014
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3. Het is verboden voor de houder van een vergunning om op zodanige wijze 
afnemers als bedoeld in artikel 43, eerste lid, te benaderen dat onduidelijkheid 
bestaat over het feit dat een contract is afgesloten, de duur van het contract, 
de voorwaarden voor verlenging en beëindiging van het contract, het bestaan 
van een recht op opzegging en de voorwaarden van opzegging. 

4. Een contract, gesloten in strijd met het bepaalde bij of krachtens dit artikel 
is vernietigbaar. 

In de Elektriciteitswet kennen we de artikelen 95b en 95m met een identieke 
strekking als bovengenoemde artikelen.  
  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011440/Hoofdstuk5/Paragraaf53/Artikel43/geldigheidsdatum_21-05-2014
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Bijlage 3 
 
Brief VEH modelcontract 
 
Fragmenten uit brief Vereniging Eigen Huis aan Energiekamer NMa, over 
modelcontract energie, d.d. 5 maart 2012 
 

…. 
 

 
…. 

 
…. 


