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Kassa - 30 januari 2021 
 

Reactie op de vragen over hoe de verkoop van energiecontracten georganiseerd kan zijn 
 

 

[Consumenten worden nog steeds massaal ongewenst gebeld door energieverkopers die in 
opdracht werken van een leverancier, hoe kan dat?] 
 

Heel veel consumenten stappen ieder jaar over van energieleverancier en beoordelen deze 

overstap naar tevredenheid. Een deel van de consumenten geeft daarvoor zijn gegevens om 

gebeld te worden voor een aanbod. Ook mogen energieleveranciers consumenten die klant 

zijn geweest gedurende een bepaalde periode nog met een aanbod benaderen. 

Consumenten kunnen aangeven als zij dit laatste niet prijs stellen. Dit kan via het bel-me-

niet-register en het aangeven van het recht van verzet1. 

 

Voor Energie-Nederland en haar leden staat voorop dat deze problemen met de verkoop van 

energiecontracten zo snel mogelijk tot het verleden moeten behoren. Zowel (potentiële) 

klanten als energieleveranciers zijn hier niet van gediend. Consumenten moeten met 

vertrouwen een verkoopgesprek kunnen aangaan. 

Voor een groot deel hangt het samen met de opzet van het verkoopkanaal voor telefonische 

verkoop. De meeste verkoopgesprekken worden naar tevredenheid van de consumenten 

uitgevoerd waarbij in individuele gevallen het helaas wel eens misgaat. In een zeer 

concurrerende energiemarkt met daardoor scherpe prijzen voor de consument blijven dit 

belangrijke verkoopkanalen. 

 

[In hoeverre weten leveranciers zelf precies wie er namens hen bellen en wat er tijdens die 
gesprekken gebeurt?] 
 

In deze verkoopkanalen zijn verschillende organisaties (distributieplatforms) actief die 

zelfstandige verkopers (intermediairs) ondersteunen om energiecontracten te kunnen 

verkopen. Hiermee is een lange keten van organisaties ontstaan die energiecontracten 

willen verkopen en die daar een boterham aan kunnen verdienen. Daar is op zich niets mis 

mee en er is wel degelijk overzicht wie er werft. Er zijn diverse kwaliteitscontroles, maar nog 

 
1 Het is vervelend als consumenten het als ongewenst ervaren wanneer ze gebeld worden. Het is echter niet zo 
dat consumenten altijd “zomaar” heel vaak gebeld worden. Het is ook niet zo dat consumenten niets kunnen 
ondernemen als ze niet gebeld willen worden. Als consumenten zelf een akkoord hebben gegeven op het 
gebeld mogen worden door een energieleverancier dan hebben zij daar zelf een handeling voor verricht. 
Helaas zijn consumenten zich daarvan vaak onvoldoende bewust. Het blijft belangrijk dat consumenten zich 
kunnen aanmelden bij het bel-me-niet-register en richting partijen die bellen gebruik kunnen maken van hun 
recht van verzet. Bovendien zouden zij zich meer bewust moeten zijn waar ze online hun gegevens achterlaten. 
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niet alles is inzichtelijk en door de energieleveranciers wordt hard gewerkt om dat steeds 

verder te verbeteren.  

 

[Telefonische verkoop van energie lijkt over het algemeen meer in het belang van de 
verkopende partij dan van de consument, wat gaat de branche daaraan doen.] 
 

Energieleveranciers zien nog steeds een belangrijke rol voor deze verkoopkanalen, ook voor 

de consument, en willen deze graag behouden. Het geeft zowel voor de consument als de 

leverancier de mogelijkheid om goed het specifieke aanbod uitgelegd te krijgen cq. het 

aanbod goed toe te lichten. Uiteraard het liefst met zo min mogelijk klantirritatie, dus is er 

veel aandacht voor de kwaliteit van de gesprekken. 

 

Om die reden hebben de energieleveranciers het afgelopen jaar verschillende initiatieven 

genomen om deze problemen ook echt op te lossen. 

 

[Er is een transparantie keurmerk in het leven geroepen; Houden leden zich daaraan en wat 
is daarmee veranderd voor de consument?] 
 

Het Centrale Intermediair Register Energie - CIRE  
Eind 2019 is door een grote groep energieleveranciers het Centraal Intermediair Register 

Energie (CIRE) opgericht. De organisatie achter CIRE is de Stichting Integriteit en 

Transparantie Energieadvies (SITE), een initiatief van energieleveranciers en 

distributieplatformen. Het doel van CIRE is het vergroten van de transparantie op en 

daarmee het vertrouwen in de markt van (intermediaire) verkoop van energiecontracten.  

 

Na registratie doet CIRE onderzoek naar onder meer de directie/eigenaar(s) van de 

intermediair, het juiste gebruik van handelsnamen, online vindbaarheid, bereikbaarheid 

voor energieklanten en de reputatie op internet. Daarnaast monitort het CIRE op dagelijkse 

basis de volledigheid, kwaliteit en actualiteit van de gegevens van geregistreerde 

intermediairs. Intermediairs die aan de vereisten voldoen ontvangen het 

Transparantiekeurmerk van CIRE. Zie ook de nadere toelichting in de bijlage. 

Leveranciers willen hiermee de kwaliteit van de verkoop door intermediairs kunnen 

garanderen. Bij herhaalde klachten raken intermediairs hun registratie kwijt.  

 

Een dergelijk systeem introduceren en uitbouwen kost tijd. Het afgelopen jaar was echt een 

startjaar. Inmiddels is er ervaring opgedaan en worden verbeteringen doorgevoerd en 

gekeken naar het verder uitbouwen van het initiatief. Inmiddels zijn al vele intermediairs 

geregistreerd en lopen er nog verzoeken tot registratie. Leveranciers gaan steeds meer over 

op het alleen accepteren van verkopen door geregistreerde intermediairs en ook de 

distributieplatforms werken steeds meer met alleen maar geregistreerde intermediairs. 
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Aanscherping Gedragscode Consument en Energieleverancier 
Per 1 januari 2021 is de gedragscode aangescherpt. De gedragscode stelt nu dat wanneer 

een intermediair energiecontracten verkoopt namens een energieleverancier, de 

energieleverancier verantwoordelijk is voor dit verkoopgesprek, ongeacht het aantal 

tussenliggende ‘schijven’ of het aantal verschillende leveranciers waarvoor deze intermediair 

energiecontracten aanbiedt. Dit betekent dat energieleveranciers de afgelopen tijd de 

uitvoeringsovereenkomsten met de distributieplatforms en de intermediairs hebben moeten 

aanpassen. Ook moeten individuele verkopers beschikken over een Verklaring omtrent 

gedrag (VOG). 

 

De komende maanden moet dit effect voor consumenten zichtbaar worden bij de verkoop 

van energiecontracten namens de energieleveranciers die de gedragscode hebben 

onderschreven. 

 

Voor de toekomst zal de deze week aangenomen wijziging van de Telecomwet daar nog een 

belangrijke maatregel aan gaan toevoegen: consumenten mogen alleen nog gebeld worden 

als ze daar vooraf toestemming hebben gegeven, de zogenoemde opt-in. Dit vervangt het 

huidige bel-me-niet-register.  

 

Daarnaast bestaat er een maximum aan de klantreactietermijn van drie jaar – dat is de 

periode dat je een consument die klant bij je is geweest nog mag benaderen vanuit een 

vorige klantrelatie. Deze manier van werken is ook nog eens vastgelegd in een Code 

Telemarketing onder de Reclame Code Commissie en in de gedragscode van de DDMA, de 

brancheorganisatie van marktpartijen die consumenten benaderen voor aanbiedingen, en 

de Klanten Service Federatie (KSF), de organisatie van callcenter organisaties. 

 

[Telefonische verkoop van energiecontracten lijkt dus, in lijn met wat de ACM zegt, niet in het 
voordeel van de consument omdat je tijdens een telefoongesprek dat niet op jouw initiatief is 
niet voldoende tot je kan nemen dat er sprake is van een overeenkomst/wat de inhoud 
daarvan precies is.] 
 

Schriftelijkheidsvereiste 
ACM is duidelijk over het schriftelijkheidsvereiste dus daar kan geen discussie over zijn. De 

consument moet geïnformeerd de keuze voor het aanbod kunnen maken. Het is aan de 

verkoper, onder de verantwoordelijkheid van de leverancier in wiens opdracht hij/zij werkt, 

om daar zorg voor te dragen. Dat kan op vele manieren worden georganiseerd, daar gaat 

Energie-Nederland niet over. 
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Bijlage CIRE 
 

Algemene inleiding 
CIRE is een keurmerkverlener. Wij zijn geen branchevereniging of vertegenwoordiger. CIRE is 

een transparantieregister - actief vanaf begin 2020 - waarin intermediaire verkopers van 

energiecontracten worden geregistreerd met een ‘status’. Deze status zegt iets over de wijze 

waarop zij wel of niet aan transparantienormen uit de CIRE-gedragscode voldoen. Als de 

verkopende partij voldoet, dan is hij Verified en mag hij het CIRE transparantiekeurmerk 

voeren. 

 

CIRE toetst of de intermediair voldoende zichtbaar en bereikbaar is. Voldoet de intermediair 

aan de criteria dan ontvangt deze de status Verified in het register en het CIRE-

transparantiekeurmerk. Misdraagt een intermediair zich, dan kan hij het keurmerk verliezen. 

Intermediairs worden ten behoeve van het keurmerk jaarlijks gescreend en doorlopend 

gemonitord. De energiesector wil hiermee bewerkstelligen dat klanten op een goede manier 

het energie aanbod krijgen dat ze op prijs stellen en dat niet goed functionerende 

wederverkopers niet meer door de sector worden ingezet. 

 

De gedachte achter CIRE is dat een intermediaire verkooporganisatie bereikbaar, online 

vindbaar en zichtbaar is. Het moet voor de klant duidelijk zijn wie de verkoper is, zo kan hij 

ook bij misstanden zijn recht halen. Energieklanten kunnen klagen bij CIRE over de 

aangesloten intermediairs als zij van oordeel zijn dat intermediair onterecht keurmerk voert. 

In de CIRE Gedragscode wordt duidelijk omschreven aan welke eisen de intermediair 

minimaal moet voldoen om voor het transparantiekeurmerk in aanmerking te komen. 

Het register is inzichtelijk voor deelnemers van SITE (de stichting achter CIRE), dit zijn 

energiemaatschappijen en distributieplatformen (de IT-oplossingen via welke de 

energiecontracten worden aangegaan en geadministreerd). Zij zien de naw-gegevens van de 

intermediair en de status en aanvullende informatie en kunnen aan de hand daarvan 

bepalen of zij met hem willen werken. Het register is bedoeld als middel voor de sector om 

de status van de tussenpersonen te kunnen beoordelen. Het is een B2B instrument. 

 

Hoe wordt gecontroleerd of het keurmerk terecht op een website staat of uitgedragen wordt 
door een partij? 
Dit wordt periodiek gecontroleerd voor de Intermediairs die bij ons bekend zijn. Daarnaast 

controleren we op basis van klachten of vragen. We zijn voornemens om dit jaar een lijst 

met Keurmerkgerechtigden op de website te publiceren zodat consumenten eenvoudiger 

zelf kunnen nakijken of een partij terecht het CIRE Keurmerk voert. 
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Wordt er actief gehandhaafd op het keurmerk? 
Het toezicht op naleving van de vereisten van het CIRE keurmerk geschiedt op basis van 

doorlopend onderzoek door de Beheerder van CIRE en op basis van meldingen die 

binnenkomen op het meldpunt van CIRE. 

  

Aan registratie in CIRE is een verificatieonderzoek verbonden. Hier wordt de Intermediair 

getoetst op vindbaarheid, bereikbaarheid en herkenbaarheid. Op basis van de uitkomsten 

van dit onderzoek wordt de Intermediair een status toegekend die een oordeel inhoudt over 

de werkwijze van de Intermediair op bovenstaande punten. Indien een Intermediair op basis 

van het verificatieonderzoek de status Verified krijgt, mag deze het CIRE Keurmerk voeren. 

Naast het verificatieonderzoek, wordt vanuit CIRE ook gekeken naar de reputatie van 

Intermediair op publieke websites en openbare bronnen (het Reputatieonderzoek) en wordt 

ook gemonitord of de uitkomsten van bovenstaande onderzoeken nog actueel zijn 

(Monitoring). Mocht er iets wijzigen, bijvoorbeeld in de bereikbaarheid, handelsnaam etc. 

dan kan dit inhouden dat de Intermediair niet langer voldoet aan de vereisten van het 

Keurmerk en dat dit wordt ingetrokken. 

  

CIRE heeft daarnaast een klachtenloket waar partijen een klacht kunnen indienen over een 

overtreding van de CIRE Gedragscode door een Verified Intermediair. Afgelopen maanden 

zijn tientallen klachten ingediend. Als de klachten voldoende onderbouwd zijn, worden deze 

in behandeling genomen. Het is in een aantal gevallen tot een veroordeling gekomen. Dat 

betekent dat de klacht (deels) gerond wordt verklaard en hieraan een consequentie wordt 

verbonden voor de status in het register en het mogen voeren van een Keurmerk. 

 

Er zijn heel veel klachten over een intermediair. Op hun site staat jullie keurmerk. Hebben zij 
jullie keurmerk daadwerkelijk? Hoe kan dat? 
Een intermediair kan in het register staan op “Investigating”. Tegen de Intermediair met de 

status Investigating is naar aanleiding van een klacht of bij een ander vermoeden van een 

overtreding van het CIRE Handhavingsreglement een onderzoek gestart en het verzoek tot 

verweer is verzonden aan de betrokken Intermediair. Hangende het onderzoek krijgt de 

Intermediair de status Investigating. De Intermediair mag het Keurmerk blijven voeren tot 

een onherroepelijke uitspraak van de Commissie Compliance of de Geschillencommissie. 

 


