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In het kader van de concept beleidsregel redelijke opzegvergoedingen vergunninghouders 

2022 biedt Vereniging Eigen Huis hierbij haar inbreng aan. 

In de voorgestelde beleidsregel wordt de huidige vaste opzegvergoeding vervangen door een 

opzegvergoeding waarvan de hoogte gebaseerd is op het economisch verlies dat de 

leverancier lijdt. Daarmee wordt beoogd “meer ruimte te bieden aan leveranciers om 

contracten voor bepaalde tijd en een vaste prijs aan te bieden.”  

Vereniging Eigen Huis vindt het van groot belang dat leveranciers weer contracten voor 

bepaalde tijd gaan aanbieden en begrijpt dat dit kan betekenen, dat de regeling over de 

(hoogte van) opzegvergoeding eveneens aangepast moet worden. Vereniging Eigen Huis heeft 

echter bedenkingen bij de complexiteit en de systematiek van de voorgestelde regeling en 

vindt dat aanpassing van de opzegvergoeding alleen kan plaatsvinden indien dit ook 

daadwerkelijk tot het aanbieden van contracten voor bepaalde tijd leidt. Voorkomen moet 

worden dat de regeling voor opzegvergoedingen minder consumentvriendelijk wordt, zonder 

dat daar een terugkeer van contracten voor bepaalde tijd tegenover staat.   

Terugkeer contracten voor bepaalde tijd onzeker 

Op dit moment bieden leveranciers geen contracten voor bepaalde tijd aan, terwijl veel 

consumenten daar wel behoefte aan hebben. In de toelichting wordt de (te) lage 

opzegvergoeding en het risico op verlies bij tussentijdse opzegging door de klant als reden 

aangewezen waarom de leveranciers zijn gestopt met het aanbieden van dit soort contracten. 

Door de opzegvergoeding te baseren op het economisch verlies dat de leverancier door de 

tussentijdse opzegging lijdt, wordt beoogd om leveranciers meer ruimte te bieden om 

energiecontracten voor bepaalde tijd aan te bieden. Dit biedt echter geen garantie dat (alle) 

leveranciers ook daadwerkelijk contracten voor bepaalde tijd gaan aanbieden. Vereniging 

Eigen Huis pleit ervoor die zekerheid wel in te bouwen, door bijvoorbeeld naast de verplichte 

aanbieding van een modelcontract met variabel tarief ook een modelcontract met vast tarief 

met de looptijd van bijvoorbeeld 1 jaar verplicht te stellen. 

Is wijziging van systematiek nodig? 

De huidige opzegvergoeding is gebaseerd op de kosten die een leverancier gemiddeld 

genomen heeft als gevolg van een tussentijdse beëindiging van een overeenkomst met 

bepaalde duur. Door wijziging van de marktomstandigheden weerspiegelen de huidige 

opzegvergoedingen de gemiddelde kosten echter niet meer. De ACM stelt voor de systematiek 

van gemiddelde kosten te verlaten en over te stappen op een systematiek van economisch 

verlies. De systematiek waarbij de vergoeding gebaseerd wordt op het economisch verlies is 

ingewikkelder, minder voorspelbaar en minder duidelijk voor de consument en moeilijker 

controleerbaar dan de huidige vaste maximale opzegvergoeding op basis het gemiddelde 

verlies. De vereniging vraagt zich af of de ACM een actualisering van de opzegvergoedingen 

heeft overwogen binnen de huidige systematiek, zodat de opzegvergoedingen weer beter 



 

 

Memo 

Datum: 4 november 2022 

 

 

 Pagina 2 van 3 

 

aansluiten bij de gemiddelde kosten voor de leverancier en wat de overwegingen waren om dit 

niet te doen. Ook aanpassing van de hoogte van de opzegvergoeding binnen de huidige 

systematiek biedt immers meer ruimte aan de leveranciers om vaste contracten aan te bieden.   

Risico op overcompensatie 

In de toelichting op het voorstel (paragraaf 1.3) is het probleem beschreven dat de leverancier 

tegen hoge tarieven elektriciteit en gas heeft ingekocht om de leveringsovereenkomst met een 

kleinverbruiker af te dekken en dat bij opzegging de leverancier daardoor verlies maakt op die 

ingekochte energie. In de berekening van het economisch verlies wordt echter uitgegaan van 

de gemiste opbrengst voor de leverancier (de overeengekomen prijs minus de prijs van het 

referentieproduct). De compensatie (opzegvergoeding) in het voorstel is dus gebaseerd op de 

opbrengst die de leverancier misloopt door de opzegging, terwijl de leverancier met het oog 

op het doel van de regeling (dat leveranciers weer contracten voor bepaalde tijd gaan 

aanbieden) niet meer compensatie zou hoeven te ontvangen, dan  het verlies dat hij lijdt op 

basis van zijn inkoop. Als de leverancier bijvoorbeeld bij het aangaan van een contract voor de 

duur van één jaar een volume voor een half jaar heeft ingekocht en de kleinverbruiker zegt na 

4 maanden op, dan zou compensatie over het volume over 2 maanden voldoende moeten zijn, 

in plaats van een compensatie voor de resterende duur van de looptijd van het contract. De 

vereniging voorziet dus dat de voorgestelde regeling tot overcompensatie kan gaan leiden.       

Onafhankelijke vaststelling opzegvergoeding 

Voor de bepaling van de opzegvergoeding is een referentieproduct nodig. In principe is het 

referentieproduct hetzelfde product dat in de leveringsovereenkomst is verkocht. Het is de 

leverancier die het referentieproduct aanwijst en de tarieven daarvan bepaalt. Dit roept de 

vraag op of de vaststelling van de opzegvergoeding voldoende onafhankelijk tot stand komt en 

eenvoudig controleerbaar is. De vereniging verwacht dat de vraag of een product als 

referentieproduct kan worden aangemerkt in de praktijk mogelijk veel discussie kan opleveren. 

Is een product bijvoorbeeld wel als referentieproduct te beschouwen als daarvoor een andere 

welkomstbonus of loyaliteitsbonus geldt?  Een duidelijke definitie van wat het 

referentieproduct ontbreekt in de voorgestelde regeling. Ook kan het feit dat de leverancier 

het referentieproduct aanwijst wantrouwen bij de consument oproepen. Daarbij is de vraag 

hoe de ACM goed toezicht kan houden op een correcte aanwijzing van de referentieproducten 

en de correcte en redelijke vaststelling van de opzegvergoedingen. De vereniging pleit voor 

een (meer) onafhankelijke vaststelling van de opzegvergoedingen door de rol van de ACM 

daarbij te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door de huidige eenvoudige systematiek te 

handhaven en de ACM dus de maximale opzegvergoedingen vaststelt. Een andere optie is, als 

toch gekozen wordt voor de individuele berekening van het economisch verlies, dat de ACM 

per periode de referentietarieven bepaalt op basis waarvan de opzegvergoeding wordt 

vastgesteld. 

Bedenktijd 

Als een kleinverbruiker op dit moment een contract voor bepaalde tijd opzegt, is op voorhand 

duidelijk wat de opzegvergoeding is die hij moet betalen. Bij invoering van de voorgestelde 

regeling is dit niet meer het geval. De kleinverbruiker zal eerst moeten uitzoeken wat de 
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hoogte van de opzegvergoeding is. Een kleinverbruiker die opzegt zonder zich vooraf goed te 

informeren kan dus voor een onaangename verrassing komen te staan en geconfronteerd 

worden met een hoge opzegvergoeding.  De vereniging vindt de duidelijkheid en eenvoud van 

de huidige regeling een belangrijk pluspunt ten opzichte van de voorgestelde regeling. Bij 

invoering van de voorgestelde regeling pleit de vereniging ervoor dat de consument 

beschermd wordt tegen ongeïnformeerde of ondoordachte opzegging. Dit kan bijvoorbeeld 

door de consument die opzegt het recht te geven gedurende een bepaalde periode op de 

opzegging terug te komen.  

Verkapte opzegvergoeding 

Een loyaliteitsbonus is een beloning dat de klant gedurende een bepaalde periode klant is 

gebleven. Een dergelijke bonus kan als een verkapte opzegvergoeding werken en maakt de 

drempel om op te zeggen voor de consument hoger. De consument moet dan niet alleen de 

(volledige) opzegvergoeding betalen, maar loopt ook de loyaliteitsbonus (gedeeltelijk) mis. De 

vereniging is van mening dat bij de vaststelling van de opzegvergoeding op basis van het 

daadwerkelijk economisch verlies rekening moet wordt gehouden met een eventuele 

loyaliteitsbonus. Het economisch verlies bij tussentijdse opzegging wordt immers beperkt, 

doordat de leverancier zich de uitkering van de loyaliteitsbonus (gedeeltelijk) bespaart. De 

regeling in artikel 9 legt niet het verband met de berekening van het economisch verlies en de 

opzegvergoeding, maar gaat over het niet mogen inhouden of terugvorderen van een 

loyaliteitsbonus, die betrekking heeft op een periode voorafgaand aan de opzegging. Een 

regeling m.b.t. de loyaliteitsbonus die losstaat van de opzegvergoeding is in onze ogen wel 

goed denkbaar bij een opzegvergoeding gebaseerd op de huidige systematiek uitgaande van 

het gemiddelde kosten van opzegging. Daarbij merkt de vereniging op dat de beoogde werking 

van deze regeling ons niet helemaal duidelijk is. Is de bedoeling dat een loyaliteitsbonus die 

beloofd wordt bij het volledig uitdienen van de overeenkomst gedeeltelijk moet worden 

uitgekeerd bij tussentijdse opzegging?    

 


