
Schriftelijke vragen van het Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks) aan de minister voor Klimaat en 
Energie over het bericht “Verhoging van energietarieven was mogelijk jarenlang onwettig” 

 

1. Bent u bekend met de uitzending van Kassa over “Verhoging van energietarieven was 
mogelijk jarenlang onwettig”? 

2. Hoe beoordeelt u de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam dat het wijzigingsbeding te 
vaag is opgeschreven in de algemene voorwaarden van het energiecontract van Vattenfall en 
dat daarmee de tussentijdse tariefswijziging onrechtmatig is geweest?  

3. Klopt het dat dit wijzigingsbeding is opgenomen in een modelcontract dat door bijna alle 
energiebedrijven gebruikt wordt? Indien ja, wat zijn hier dan de implicaties van? 

4. Bent u het met ons eens dat het verstandig zou zijn als het ACM breder in kaart brengt bij 
welke energiebedrijven dit speelt en hoe lang dit ook al speelt?   

5. Sinds wanneer gebruiken energieleveranciers dit modelcontract met dit wijzigingsbeding? 
Wij horen twee jaartallen: 2015 en 2017? 

6. Geldt dit wijzigingsbeding alleen voor tussentijdse tariefswijzigingen of ook voor reguliere 
tariefswijzigingen, zoals gesteld wordt in de uitzending van Kassa?  

7. Kunt u een inschatting maken van de potentiële gevolgen voor de energiebedrijven en 
consumenten als (i) de tussentijdse tariefswijzigingen onrechtmatig blijken te zijn voor alle 
energiebedrijven met dit wijzigingsbeding en (ii) als ook de reguliere tariefswijzigingen 
onrechtmatig blijken te zijn?  

8. Bent u het eens dat het goed zou zijn om zo snel als mogelijk een noodleverancier op te 
richten, waar consumenten terecht kunnen indien energieleveranciers in financiële 
problemen komen, zodat Nederlanders de garantie hebben op een contract tegen een 
redelijk tarief?  

9. Hadden energieleveranciers bij het opstellen van dit modelcontract indertijd kunnen weten 
dat er hiaten in zaten? Klopt het dat de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis hier 
destijds voor gewaarschuwd hebben? 

10. Zijn er eerder signalen geweest vanuit de toezichthouder dat er mogelijk problemen waren 
met deze algemeen verbindende voorwaarden?  

11. Kunt u uitsluiten dat energiebedrijven niet welbewust deze vaagheid hebben gehouden en 
mensen onterecht verhogingen hebben doorberekend?  

12. Hoe kan betere transparantie en duidelijkheid over contracten geborgd worden voor de 
toekomst?  

https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/verhoging-van-energietarieven-was-mogelijk-jarenlang-onwettig
Kröger, S.
Ik begreep dat het niet zo zeer om het modelcontract gaat als wel om de algemeen verbindende voorwaarden door Enegrie Nederland. Toch?


