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1. Inleiding 
 

Dit artikel gaat in op de (onderbelichte) ontwikkelingen en betrokken (algemene) belangen 
zoals deze aan het licht komen in  het kader van de ‘Regulation for Energy Markets Integrity 
and Transparency’ (REMIT). Met deze verordening tot integriteit en transparantie beoogt de 
Europese Commissie een bijdrage te leveren aan de Europese duurzame energiemarkt. Op 
10 oktober 2011 zijn de voorstellen daartoe door de Raad van de Europese Unie 
goedgekeurd en vastgesteld en deze zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese 
Unie op 8 december 2011.1 REMIT is per 28 december 2011 van kracht. 
REMIT beoogt toezicht op de whole salemarkt door in vergaande informatieverplichtingen 
voor marktpartijen te voorzien en een aantal belangrijke verbodsbepalingen. Deze 
verordening dient daarbij als aanvulling op het Europese financiële toezicht zoals onder 
meer vastgelegd in de MiFID, de MAR en de EMIR.2 
In dit artikel wordt ingegaan op de vraag of het voorziene toezicht door REMIT bijdraagt aan 
een Europese interne energiemarkt 3  en andere aan deze verordening toegekende 
doelstellingen, in het bijzonder die van de goede marktwerking. Daartoe moet worden 
vastgesteld of voldoende duidelijk is waarop het toezicht betrekking heeft, wie daaraan is 
onderworpen en waartoe het toezicht dient. Dit vereist onder meer een duidelijke 
begripsbepaling en helderdere uitwerking van de doelstellingen van het REMIT-toezicht, 
alsmede inzicht in de kenmerken van de energiesector. Het is nodig om daarbij inzicht te 
verkrijgen in belangrijke ontwikkelingen in deze sector en de betrokken (algemene) 
belangen. 
Vervolgens komt de kwestie aan bod of met REMIT wel de juiste doelstellingen worden 
gediend en of bij het stellen van de doelen niet aan belangrijke ontwikkelingen voorbij wordt 
gegaan, zoals de sterke verwevenheid met de financiële sector en (daarmee 
samenhangende) systeemrisico’s binnen de energiesector. 
Deze bijdrage gaat daartoe eerst in op de kern van REMIT, in het bijzonder waarop en ten 
aanzien van wie toezicht moet worden gehouden en de daarin opgenomen 
verbodsbepalingen en toezichtbevoegdheden. Deze aanloop is nodig om vervolgens duidelijk 
te kunnen maken dat het aan een duidelijke begripsbepaling ontbreekt, wat ten gevolge 
heeft dat het toezicht vooralsnog stuurloos lijkt. In dat verband verdient het ‘marktbegrip’, 
de pijler van deze verordening en de andere Europese energiewetgeving, afzonderlijk 
aandacht. Behalve dat het begrip diffuus en onduidelijk is, blijkt het aan sterke erosie 
onderhevig, wat gericht en evenredig toezicht bemoeilijkt. 
Voorts benoemt de bijdrage een aantal kenmerken van de energiesector, alsmede 
belangrijke ontwikkelingen die deze markt in sterke mate beïnvloeden. Inzicht daarin is 
vereist om toezicht goed te kunnen verrichten. Daarvoor is, zoals zal worden toegelicht, 

                                                           
1 Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de 
integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie on wholesale energy market integrity and 
transparency, LB 326/1, 8.12.2011. 
2 Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor 
financiële instrumenten. De Europese Commissie heeft per 20 oktober 2011 voorstellen aanhangig gemaakt ter 
wijziging van MiFID: zie COM (2011) 656 final; de  Richtlijn betreffende de handel met voorwetenschap en 
marktmanipulatie (MAD), 2003/6/EG. De Europese Commissie heeft per 20 oktober 2011 voorstellen 
aanhangig gemaakt ter wijziging van MAD: zie MEMO/11/715; voorstellen van de Europese Commissie van 15 
september 2010 voor de Verordening voor de Europese Markt Infrastructuur (EMIR).  
3 REMIT richt zich op stroom en aardgas. Deze bijdrage sluit daarbij aan.   



4 
 

functionele kennis van de sector nodig. Vanwege de ontstaansgeschiedenis en structuur van 
REMIT lijkt vooralsnog dat daarvan onvoldoende sprake is. 
In het bijzonder zal de vermeende verwevenheid van de energiesector en de financiële 
sector aan bod moeten komen om REMIT goed te kunnen duiden. Aansluitend kan worden 
vastgesteld of REMIT bijdraagt aan de doelstellingen van toezicht en de Europese 
energiemarkt.  
 
2. REMIT in de kern 
 
REMIT is de EU-verordening betreffende de integriteit en transparantie van de energiemarkt. 
Deze verordening heeft algemene strekking, is verbindend in al haar onderdelen en is 
rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat, aldus artikel 288 VWEU.4 Zij hoeft dus niet te 
worden omgezet in nationale wetgeving, maar vormt als zodanig onderdeel van de interne 
rechtsorde van de lidstaten.  
Met REMIT wordt beoogd een grote stap te zetten in de invulling van de bevoegdheden van 
de Europese energieagentschap ACER, de Agency for the Cooperation of Energy Regulators.5 
ACER moet het markttoezicht krachtens REMIT uitoefenen. 6  Om de verboden en 
verplichtingen van REMIT te handhaven dan wel te realiseren dan wel overtreding daarvan 
te voorkomen, krijgt ACER bevoegdheden. 
Artikel 1 van REMIT bepaalt dat in deze verordening voorschriften worden vastgesteld, die 
misbruik op groothandelsmarkten voor energie verbieden en die samenhangend zijn met de 
voorschriften welke van toepassing zijn op de financiële markten. Oftewel, het tegengaan 
van misbruikpraktijken op de whole sale energiemarkten moet coherent zijn met de 
maatregelen, die worden toegepast op de financiële markten.  
REMIT telt 24 overwegingen en 18 artikelen. Deze overwegingen en artikelen bieden twee 
verboden en één verplichting: artikel 3 verbiedt handel met voorwetenschap en gebiedt 
voorwetenschap openbaar te maken. Artikel 4 verbiedt marktmanipulatie. Hiermee is de 
kern van REMIT weergegeven. De uitvoering van de verboden en de verplichting bepaalt de 
rest van de inhoud van REMIT.  
REMIT gaat nadrukkelijk niet over de groothandel in energieproducten van financiële aard, 
waarop de bepalingen van artikel 9 van de Richtlijn 2003/6/EG van toepassing zijn, aldus 
artikel 1 REMIT. Het moet, aldus artikel 2 lid 4,  gaan om `voor de groothandel bestemde 
energieproducten`. Dat zijn, ongeacht de plaats en wijze van verhandeling de volgende 
contracten en derivaten:  

a. contracten voor levering van aardgas of elektriciteit; 
b. derivaten met betrekking tot aardgas of elektriciteit;  
c. contracten met betrekking tot het transport van aardgas of elektriciteit; 
d. derivaten met betrekking tot het transport van aardgas of elektriciteit.  

 
Een expliciete uitzondering wordt gemaakt voor de contracten voor de levering van aardgas 
of elektriciteit aan eindgebruikers. Deze vallen niet onder REMIT.  Als ´groothandelsmarkt 

                                                           
4 Zie Eijsbouts, Jans, Senden en Prechal, `Europees recht. Algemeen Deel`, Groningen: Europe Law Publishing, 
2010, p. 55. 
5 Zie overwegingen 11, 12 2n 13 van de Verordening (EG) nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 juli 2009 tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators.  
6 Art.6, Verordening (EU) nr. 1227/2011 (REMIT). 
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voor energie´ wordt in artikel 2 lid 5 gedefinieerd elke markt in de Unie waarop voor de 
groothandel bestemde energieproducten worden verhandeld.  
Het verbod op `handel met voorwetenschap` en de verplichting tot openbaarmaking van 
voorwetenschap wordt geregeld in artikel 3. Onder voorwetenschap valt ook informatie over 
toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en de toegang tot 
aardgastransmissienetten.7  
Voorwetenschap wordt gekoppeld aan categorieën van personen zoals beschreven in artikel 
3 lid 2 REMIT. REMIT onderscheidt vijf categorieën:  

a. een lid van het administratief beheer, het management of een toezichthoudend 
lichaam van een onderneming. Een onderneming is in de rechtspraak gedefinieerd als 
“elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en 
de wijze waarop zij wordt gefinancierd”;8 

b. personen die een belang hebben in het kapitaal van een onderneming; 
c. personen die toegang hebben tot informatie door het uitoefenen van hun 

dienstbetrekking, beroep of verplichtingen; 
d. personen die zulke informatie hebben verkregen door criminele activiteiten; 
e. personen die weten of hadden moeten weten dat het gaat om gevoelige informatie. 

 
ACER moet het markttoezicht van REMIT uitoefenen, aldus artikel 6. ACER werkt daartoe 
samen met nationale regelgevende instanties.9  
ACER moet kunnen beschikken over een uitgebreide data-collectie. Deze data moeten 
krachtens artikel 7 worden verstrekt door:  

1. de marktdeelnemer; 
2. de derde-partij die voor rekening van de marktdeelnemer optreedt; 
3. een georganiseerde markt, of een systeem voor de matching of melding van orders; 
4. bewaarbedrijven oftewel `trade repositories`; 
5. daartoe aangewezen bevoegde autoriteiten. 

 
REMIT leidt tot een grote hoeveelheid informatie ten behoeve van het toezicht van ACER. De 
achterliggende gedachte is dat deze informatie het mogelijk moet maken de doelstelling van 
REMIT te realiseren: transparantie en integriteit ten behoeve van een goed functionerende 
energiemarkt. Echter, daarvoor moet wel duidelijk zijn met welk oog deze informatie wordt 
vergaard. Dit vergt een heldere afbakening van objecten en adressanten. 
 
3. REMIT en de grenzen van toezicht 
 

                                                           
7 Art. 2 lid 1 Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement  en de Raad van 13 juli 2009 
betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 1228/2003 en Rectificatie van Verordening (EG) nr. 715/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot 
aardgastransmissienetten en tot intrekking  van Verordening (EG) nr. 1775/2005.  
8 HvJ EG  Zaak C-41/90, Höfner en Elser, Jur. 1991, I-1979. Vgl. Eijsbouts, Jans, Senden en Prechal, `Europees 
recht. Algemeen Deel`, Groningen: Europe Law Publishing, 2010, p. 161 
9 Dit is volgens art. 2 lid 7 een nationale regelgevende instantie die is aangewezen overeenkomstig het Derde 
Energiepakket;  artikel 35 lid 1 van Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad of art.  39 lid 1 
Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad.  
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3.1 De reikwijdte van REMIT nader verkend 
Nadere bestudering van de bepalingen van REMIT roept de vraag op van de precieze duiding 
van de gekozen begrippen en het daaraan ten grondslag liggende materiële begrip van de 
energiesector. Europeesrechtelijk toezicht brengt voor sommige sectoren vervagende 
grenzen.10  Of dat ook geldt voor de energiesector moet worden vastgesteld. In deze 
paragraaf wordt een aantal in het oog lopende lacunes benoemd. 
Duidelijke afbakening van het toezicht is noodzakelijk uit het oogpunt van het legaliteits- en 
democratiebeginsel en de rechtszekerheid.11 Nadere bevoegdheidsbepaling van ACER is 
bovendien nodig in relatie tot andere (Europese en nationale) toezichthouders. 
ACER moet immers samenwerken met de nationale regelgevende instanties. 12  Voor 
Nederland valt te bezien hoe deze samenwerking uitpakt in relatie tot de Nederlandse 
Mededingsautoriteit  (NMa) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De NMa en de AFM 
zullen zich hebben te beraden hoe invulling moet worden gegeven aan deze taak en hoe 
deze nieuwe taak zich verhoudt tot hun overige doelstellingen en de daarmee 
samenhangende werkzaamheden. Tevens zullen de onder het toezicht  van NMa en AFM 
vallende ondernemingen en personen zich hebben af te vragen in hoeverre zij hun gedrag 
hebben aan te passen dan wel dienen in te richten nu REMIT voor hen van toepassing is 
geworden.  
Van onduidelijke afbakening is sprake wat betreft onder meer: de omschrijving van de markt 
die aan REMIT-toezicht is onderworpen, de whole salemarkt; de adressanten van de 
verbodsbepaling inzake handelen met voorkennis en welke gegevens aan ACER moet 
worden verstrekt en door wie. 
Wat ‘whole sale’markten oftewel de groothandelsmarkten voor energie zijn wordt niet 
bepaald in REMIT noch wordt vastgesteld in REMIT wat `groothandel` is. Artikel 2 lid 6 REMIT 
definieert de energiegroothandel als volgt: “iedere markt binnen de Unie waar 
groothandelenergieproducten worden verhandeld”. Dit artikel definieert noch bepaalt en 
zodoende lijkt een groot bereik door ACER mogelijk te worden. Indachtig eerder door de 
Europese Commissie gehanteerde definities omtrent ‘whole sale energy markets’ kan 
worden vastgesteld, dat onder het begrip vallen de handel via beurzen en de zogenaamde 
Over-The-Handel handel (OTC).13 Dit betekent dat iedere energietransactie waar het gaat 
om stroom of aardgas REMIT-waardig is. Of dit effect is doordacht is niet nader vast te 
stellen.  
De afbakening van het begrip ‘voorwetenschap’ en de groep van adressanten van de 
betreffende verbodsbepaling in de verordening (zie paragraaf 2) betekent bijvoorbeeld, dat 
niet alleen medewerkers van TenneT en Gasunie/GTS zich af moeten vragen of zij al dan niet 
onder voornoemde categorieën vallen. Enige link met stroom of aardgas lijkt voldoende te 
zijn om onder de voorwetenschapcategorie te vallen en de plicht te hebben ACER 
daaromtrent te informeren. Hierop voortbordurend is de consequentie, dat de medewerker 
van de onderaannemer bij de installatie van een industriële warmte-kracht centrale 
verbonden aan het TenneT-koppelnet volgens art. 3.2 REMIT eveneens onder REMIT valt.  

                                                           
10 Vgl. A.T. Ottow, ‘Telecommunicatietoezicht’, Den Haag: SDU Uitgevers, 2006, p. 382. 
11 Zie F.J. van Ommeren, ´De verplichting verankerd. De reikwijdte van het legaliteitsbeginsel en het materiële 
wetsbegrip´, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1996; Ottow ) 2006’, p. 19-21. 
12 Zie noot 9   
13 European Commission DG TREN, ‘Review and analysis of EU wholesale energy markets’, 9 december 2008, p. 
18 of zie het voorstel van de Europese Commissie voor REMIT van 8 december 2010, COM (2010) 726 final. 
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Ook wat betreft de verplichting tot gegevensverstrekking is de groep van adressanten vaag  
en mogelijk zeer ruim. Elke marktdeelnemer moet immers krachtens artikel 7 de benodigde 
data verstrekken aan ACER. Wie of wat een marktdeelnemer is of wanneer iets of iemand 
een marktdeelnemer is wordt door REMIT niet gedefinieerd. Dat kan ook een energie 
coöperatie van bewoners zijn die een overschot aan zelf geproduceerde energie verkoopt 
aan een ‘tussenhandelaar’. En ook grootverbruikers, zoals energie-intensieve 
metaalindustrie, die zelf handelen op onbalansmarkten, kunnen daartoe behoren. Dit leidt 
mogelijk tot een enorme rapportagedruk voor marktpartijen, temeer omdat de REMIT zeer 
ruim bepaalt welke gegevens (desgevraagd) moeten worden verstrekt. 
Gegeven de vastgestelde brede reikwijdte van de benodigde data en de schier onbegrensde 
groep ondernemingen en personen die in aanmerking zouden kunnen komen om aan hun 
REMIT-verplichtingen te voldoen behoeft dit optimisme enige tempering.  ACER is echter 
optimistisch over de te verwachten rapportagedruk die ontstaat door REMIT en verwacht, 
dat deze vooral bij de handelsplatformen zal liggen en niet bij de energiebedrijven.14  ACER 
heeft op 20 december 2011 richtsnoeren opgesteld aan de hand waarvan het uitvoering wil 
geven aan REMIT.15 Deze richtsnoeren zijn echter niet rechtstreeks bindend; wel kan daar op 
grond van het gelijkheids- en motiveringsbeginsel een zekere mate van indirecte binding 
vanuit gaan.  ACER verwacht dat ze “regelmatig zullen worden geactualiseerd teneinde recht 
te doen aan veranderende marktomstandigheden en de door ACER en de nationale 
regelgevende instanties opgedane ervaring omtrent de toepassing van REMIT, inclusief de 
reacties van de marktdeelnemers en andere belanghebbenden”.  
 
3.2 De grens met financieel toezicht 
REMIT moet coherent zijn met het toezicht op de financiële markten, aldus artikel 1 REMIT. 
Het is daarom nodig de grens met het financieel toezicht aan te geven. De ‘Markets in 
Financial Instruments Directive’ (MiFID),  de ‘Market Abuse Regulation’ (MAR) en de 
voorgestelde ‘European Markets Infrastructure Regulation’ (EMIR) vormen de pijler onder de 
integratie van de financiële markt. De vraag is in dit verband opportuun of REMIT en het 
financieel toezicht complementair zijn aan elkaar dan wel los gezien moeten worden.  
Voor deze bijdrage over REMIT is van belang de constatering in de ‘impact assessment’ bij 
MiFID,16 dat voor andere markten dan de effectenmarkten de transparantie-eisen van MiFID 
niet gelden en slechts op nationaal niveau worden geregeld; deze nationale regelingen 
worden niet altijd als voldoende beschouwd.  
Voor energiebedrijven is het van groot belang te weten of zij vallen onder de financiële 
richtlijnen met de daarbij behorende eisen of dat zij daarbuiten vallen en zich “slechts” 
hoeven te bekommeren om REMIT.  
 
3.3 Tussenbeschouwingen 
REMIT suggereert, dat het uitsluitend oog heeft voor het Europeesrechtelijk versterken van 
toezicht op de energiesector op nationaal niveau. In werkelijkheid vervagen met REMIT de 

                                                           
14 Aldus de directeur van ACER, Albert Pototschnig, in het Financiële Dagblad, 10 oktober 2011.  
15 ACER, “Guidance on the application of the definitions set out in Article 2 of Regulation (EU) No 1227/2011 of 
the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity  
and transparency”, 1stedition, December 20, 2011. Deze richtsnoeren zijn te  beschouwen als ´informele 
zienswijzen´, in beknopte vorm vastgelegde standpunten zonder nadere aanduiding. Zie uitgebreid Senden, 
‘Soft Law in European Community Law’, Hart Publishing, Oxford, 2004 en vgl. Ottow (2006) p. 200 
16 COM (2011) 656 final; SEC (2011) 1226 final. 
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toezichtgrenzen door gebruik van zeer open termen. Gelijktijdig wordt de rapportagedruk 
voor marktpartijen enorm uitbreid zonder dat nieuwe grenzen duidelijk zijn getrokken.  
Voorts draagt de REMIT er toe bij, dat taken en bevoegdheden op energiegebied 
doorschuiven naar de Europese Unie. De daadwerkelijke aanpak van ACER in de praktijk zal 
leren of het vaste patroon van de Europese aanpak in vijf fasen 17  ook voor het 
energiedossier geldt: 1) de formulering van het beleid, 2) het beïnvloeden van de nationale 
toezichthouders, 3) het stellen van eisen aan het toezicht en de sanctionering, 4) het 
overhevelen van nationale bevoegdheden naar Europees niveau en tenslotte 5) de fase van 
de ‘verlengde arm’ oftewel de lidstaten hebben geen beoordelingsruimte meer en de 
Europese Unie is verantwoordelijk voor de wet- en regelgeving en voert het toezicht uit.  
Een en ander klemt temeer vanwege het diffuse en aan erosie onderhevig marktbegrip dat 
het fundament van REMIT vormt en voorts vanwege het inzicht in kenmerken van de sector 
dat kennelijk bij ACER nog ontbreekt. ACER verwacht al doende te leren welke 
gegevensselectie zij nodig heeft om de klus te kunnen klaren.18 De benodigde deskundigheid 
met een adequaat begrip van de handelsstromen, de (markt)partijen en hun relaties, 
belangen en (macht)posities zullen naar de verwachting van ACER na verloop van tijd vanzelf 
worden verworven. Deze kennis is volgens ACER blijkbaar nog onvoldoende beschikbaar. 
Zodra het juiste marktinzicht wordt verkregen door ACER verwacht ACER met REMIT een 
effectief instrument te hebben. Het marktbegrip zoals dat in REMIT tot uiting komt schraagt 
deze hoop. Of dit marktbegrip op zijn beurt REMIT steunt is de vraag die hierna aan de orde 
moet komen. Volgende paragrafen gaan nader in op deze kwesties. 
Allereerst zal het begrip markt beknopt aan een nader begrippenonderzoek worden 
onderworpen. 
 
4. Marktbegrip  

 
4.1 Algemeen 
REMIT veronderstelt dat zoiets bestaat als een energiemarkt en daarmee veronderstelt 
REMIT dat ‘de markt’ bestaat. De juridische basis van REMIT is artikel 194 lid 2, van het 
Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU), de bepaling waardoor voor 
het eerst energie een gemeenschappelijke rechtsbasis kreeg binnen de Europese Unie.19 
Uitgangspunt in dit artikel is, dat als een markt bestaat, er ook behoefte bestaat aan 
toezicht.20 Voor toezicht wordt een marktmeester gezocht en aan de hand van deze 
structuur bouwt REMIT aan de legislatieve en institutionele basis voor een energiespecifiek 
toezicht.21 

                                                           
17 Zie Adrienne de Moor-van Vugt, ‘Handhaving en Toezicht in een Europese Context’ in ‘De Consument en de 
andere kant van de elektriciteitsmarkt’ (red. Simone Pront-van Bommel’, Amsterdam: Centrum voor 
Energievraagstukken UvA, 2010, p. 82.) 
18 Zie ACER Guidance, 1st edition, Conclusions, p. 13, 19 en 23. 
19Vgl Barents en Brinkhorst, “Grondlijnen van Europees Recht”, Deventer 2006, p. 522. 
20 Toezicht wordt in deze bijdrage gezien als een breder begrip dan zoals geregeld in Afdeling 5.2 Awb in de 
betekenis van “toezicht op naleving”. Toezicht in de context van deze bijdrage ziet op optreden op betrokken 
markten teneinde het goed en efficiënt waarborgen van belangen door concurrentie op de markt waardoor 
inefficiënties van de markt worden weggenomen, technologische vooruitgang wordt gestimuleerd en grotere 
welvaart wordt bereikt. Zie A.T. Ottow, “De markt meester?”, Den Haag: Juridische uitgever Boom 2009, p. 6.  
21 Als “marktmeester” wordt beschouwd een toezichthouder of marktautoriteit, zie voor een uitgebreide 
behandeling van het marktmeesterbegrip Ottow (2009), p. 11-13. 
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Het begrip ’ markt’ vormt de basis voor het toezicht op de energievoorzienig volgens REMIT. 
REMIT sluit aan bij de voornaamste noties die ten grondslag liggen aan het marktdenken: de 
waarde van de prijsinformatie door marktactiviteiten met prijzen die met elkaar in verband 
staan en de idee van de rationele verwachting.  
De definitie van een markt is niet eenduidig. De markt is een institutie die generaties van 
economen blijft verwonderen. 22  Volgens de klassieke economische theorie, een 
gedachtegoed met vele verschijningsvormen,23 wordt op de markt de prijs van een goed of 
dienst geheel zonder persoonlijke invloeden vastgesteld door de competitieve inspanningen 
van een producent om te kunnen voldoen aan de vraag van een soevereine en uiteindelijke 
allesbepalende consument. De prijs komt tot stand door en op de ‘markt’. Het is tevens een 
mechanisme waardoor niet alleen wordt bepaald welke transacties plaatsvinden, maar ook 
hoe het surplus van die transactie wordt verdeeld over kopers en verkopers.24 Overheden 
reguleren de structuur van de markten, grijpen in op het gedrag op markten en zien toe op 
de uitvoering en de resultaten van de markt voor de levering van goederen en diensten.25 
Mede naar aanleiding van de kredietcrisis staan de grondslagen van de economische 
markttheorie ter discussie. Dit heeft consequenties voor de aannames over marktwerking 
ten aanzien van de energiesector en die consequenties moeten worden benoemd vooraleer 
wij verder kunnen ingaan op de verhouding markt en toezicht via de REMIT. 
Aan de idee van de markt ligt ten grondslag de notie van de efficiënte markthypothese waar 
prijzen de beste weergave zouden zijn van de onderliggende waarde van een actief.26 Deze 
notie staat onder druk. 27  De opgang en de val van de internationale geld- en 
kapitaalmarkten was vooraf gegaan door een crisis op de Amerikaanse huizenmarkt. Die 
bubbel volgde op het fiasco van de internetbubbel en haar ‘new economy’ en die was op 
haar beurt voorafgegaan door de regelmatig en herhaalde ineenstorting van de 
aandelenmarkten in de jaren ’80 en ’90. Ondanks alle bekende prijzen bleek de waarde 
ongewis. 
Een tweede notie die onder druk staat is die van het zogenaamde ‘dynamisch stochastisch 
algemeen evenwicht’ (DSAE).28 Heel kort samen gevat behelst deze DSAE-theorie, dat prijzen 
van verschillende soorten effecten in een bijzondere relatie tot elkaar staan. Als deze relatie 
wordt verstoord komen marktkrachten om het evenwicht te herstellen. Deze zeer 
theoretische aanname bleek zonder waarde in het voorspellen van de kredietcrisis, de 
analyse van de crisis en het bedenken van maatregelen tegen de crisis.  

                                                           
22 Teulings, Bovenberg en van Dalen, “De cirkel van goede intenties”, Amsterdam: Amsterdam University Press, 
p. 38. 
23 John Kenneth Galbraith, “A journey through economic time: a firsthand view”, Houghton Mifflin Company, 
Boston, 1994, p. 43. e.v. 
24 Zie Teulings e.a., p. 41 
25 P.L. Joskow, “Regulation and Deregulation after 25 Years: lessons learned for industrial organisations”, in 
Review of Industrial Organisation, Volume 26 (2005), nr 2, p. 169-193. 
26 Zie Adam Smith, “The wealth of nations”, Book IV, Chapter 1, Bantam, New York, 1776/2003, p. 539-567; 
Paul A Samuelson, “Proof That Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly”, Industrial Management 
Review (Spring 1965), p. 41-49. 
27 Vgl. James Galbraith, “The Predator State”, New York: Simon & Schuster,  2008, p. 151-163; Clive Granger 
and Oskar Morgenstern, ‘Predictability of Stock Market Prices’, Massachusetts: DC Heath & Co, Lexington, 
1970. p. 9 - 22; Robert Schiller, “Market Volatility”, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1989, p. 105-
130; Lawrence Summers, On Economics and Finance”, Journal of Finance, July 1985, p. 633-35; Fisher Black, 
“Noise”, Journal of Finance, July 1986, p. 530-533 
28 Kydland en Prescott, “Time to build and aggregate fluctuations”, Econometrica 50 (6): 1345-70. 
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Zowel de efficiënte markt hypothese als de DSAE-theorie worden geassocieerd met het idee 
van de rationele verwachting. Dit idee kan worden omschreven als de aanname dat 
huishoudens en bedrijven beslissingen nemen op basis van alle informatie die voorhanden 
is. Deze notie leidde tot een brede acceptatie. Deze acceptatie kan ten dele verklaard 
worden door de implicaties die dit idee biedt. Immers, de theorie verklaart dat 
ondernemingen en huishoudens net zoveel kennis hebben als wetgevers en beleidmakers, 
maar tevens, dat zij anticiperen op wat de overheid gaat doen. De overheid dient daarom te 
zorgen voor voorspelbaarheid en daarmee is economisch beleid tamelijk overbodig 
geworden. De overheid staat op afstand en de markt is ‘vrij’. Ingrijpen in de ‘vrije markten’ is 
overbodig geworden, volgens de idee van de rationele verwachting. De economische rol van 
de overheid is slechts te zorgen voor het aan de gang houden van de markt. Het beheren 
dan wel verschaffen van informatie over de markt hoort daarbij. 
Deze theorieën spraken aan en verklaren de aanhankelijkheid van wet- en regelgevers aan 
marktnoties. Het samenstel van rationele verwachtingen, efficiënte markten en DSAE kan 
voor de wet- en regelgever als een simpele en eenvoudige basis dienen voor hun legislatief 
werk. Het marktmodel is universeel en niet onderhevig aan individuele acties en 
gedragingen noch aan veranderende sociale en culturele normen.  
Het marktmodel vinden wij terug in REMIT.29 De markt wordt benoemd en de marktmeester 
wordt aangezocht om deze markt beter te doen laten functioneren: ACER in samenwerking 
met de nationale energietoezichthouders. ACER moet gegevens betreffende de 
groothandelsmarkten voor energie verzamelen, evalueren en delen. 30  
Nu de marktnotie onder druk staat, is het de vraag of de marktmeester de markt meester is 
dan wel op zijn best de markt kan begeleiden, in de hoop dat de vermeende doelstellingen 
van die markt worden bereikt. Het beantwoorden van deze vraag in de context van deze 
bundel voert te ver. In deze bijdrage over REMIT wordt het vigerend hierna verder 
marktmodel gevolgd.  
 
4.2 Noodzakelijke kennis van de markt; een vergelijking met het financiële toezicht 
De aanname in dit artikel is, dat de marktmeester verregaande kennis moet hebben van de 
aan toezicht onderworpen sector of activiteit wil sprake zijn van een effectief en efficiënt 
toezicht op markten. 31  De financiële sector biedt daartoe een interessant 
vergelijkingsmateriaal. Ofschoon voor deze sector ruimschoots in verbodsbepalingen, 
toezichtsbevoegdheden en rapportageverplichtingen was voorzien, heeft dit een crisis niet 
kunnen voorkomen. Daarvan valt te leren voor de verwachtingen die wij ten aanzien van 
REMIT mogen hebben. Voorts is deze vergelijking van belang vanwege de toenemende 
verwevenheid van beide sectoren, de energie- en de financiële sector, alsmede omdat 
REMIT uitdrukkelijk complementair aan het Europese financiële toezicht is bedoeld. 
De financiële sector gaat uit van een nauw verband tussen effectief toezicht en functionele 
kennis van de markt. Zonder functionele kennis is effectief toezicht niet mogelijk. Fraai 
verwoord vinden wij deze aanname in de oprichting van de European Systemic Risk Board 

                                                           
29 Zowel in de tekst van REMIT als in de “impact assessment” zoals opgesteld ten behoeve van REMIT 
COM(2010) 726 final en SEC (2010) 1511 final.  
30 Art. 6, 7 en 8 REMIT. 
31 P.L. Joskow, ´Deregulation, where do we go from here?´, AEI Press: Washington, 2009, p. 7 e.v. voegt 
daaraan toe, dat wetgevers abusievelijk soms aannemen, dat toezichthouders van overheidswege duidelijk 
gedefinieerde publieke belangen behartigen, goed geïnformeerd zijn en eenvoudig en zonder al te veel kosten 
markten kunnen beïnvloeden en dat zij niet worden beïnvloed door belangengroeperingen. 
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(ESRB) op 24 november 2010,32 mede in het leven geroepen naar aanleiding van de 
wereldwijde financiële crisis. 
De ESRB is opgericht als reactie op het kredietrisico en door het vermeende gebrek aan 
kennis bij de toezichthouder. Doel van de ESRB is onder meer het leveren van een bijdrage 
aan het zekerstellen van de financiële stabiliteit en het mitigeren van de negatieve gevolgen 
op de interne markt en de reële economie.33 De huidige arrangementen van de Europese 
Unie leggen te weinig nadruk op macro-prudentieel overzicht en op de onderlinge 
verbanden tussen de ontwikkelingen van de bredere macro-economische omgeving en het 
financieel systeem. De verantwoordelijkheid voor de macro-economische analyse blijft 
gefragmentiseerd en wordt uitgevoerd door verschillende autoriteiten op verschillende 
niveaus zonder dat sprake is van een mechanisme dat zorg draagt voor het adequaat 
adresseren van de macro-economische risico´s en dat tijdig waarschuwingen en 
aanbevelingen worden gegeven, deze worden opgevolgd en omgezet in daadwerkelijke 
acties. Een juist functioneren van de Europese Unie en het wereldwijd financieel systeem en 
het mitigeren van de daaraan verbonden risico´s vereisen een consistentie tussen macro- en 
micro-prudentieel toezicht.34  
Wat de ESRB is voor Europa is de Financial Stability Oversight Council (FSOC) voor de 
Verenigde Staten.35 De FSOV stelde in haar eerste jaarverslag van 26 juli 2011, dat de 
kredietcrisis een gebrek aan kennis laat zien. Onvoldoende gelijke tred was gehouden met 
het tempo van de competitie en de technologie, de ontwikkelingen van de markstructuren 
en de daarbij behorende wet- en regelgeving.36  
Om deze leemten te vullen hebben het Internationaal Monetair Fonds en de Financial 
Stability Board37 een prioriteitenlijst opgesteld.38 Op deze lijst staat de constatering dat 
inzicht moet bestaan in de gegevens over het `schaduwbank systeem` oftewel de gegevens 
van die sectoren die niet onder toezicht staan maar wel grote invloed hebben op het 
systeem.  
Deze angst voor bedreigingen van de financiële sector, die van buiten het gereguleerde 
financiële systeem komen, worden expliciet benoemd door Paul Tucker van de Bank of 
England. 39  Allereerst constateert hij, dat niemand het systeem bewaakte. Er waren 
waarschuwingen, maar niemand handelde ernaar. Vervolgens schoot het toezicht op de 
individuele ondernemingen ernstig tekort. Bedacht moet hierbij worden, dat geen inzicht 
bestaat in welke aanpak het beste is voor dit toezicht, aldus Tucker. Ten derde zijn de 
huidige kapitaal- en liquiditeiteisen ontoereikend. Nagenoeg alle crises ontstaan uit een 
overmatige wanverhouding tussen vreemd en eigen vermogen en een excessieve 
wanverhouding in looptijden. Om deze wanverhoudingen tegen te gaan helpt slechts één 
                                                           
32 Verordening (EU) nr. 1092/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende 
macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees 
Comité voor systeemrisico’s.   
33 Zie overweging 10, en art. 2 lid c, van Verordening (EU) nr. 1092/2010 . 
34 Zie overweging 11 van Verordening (EU) nr. 1092/2010. 
35De FSOC maakt deel uit van de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, 21 juli 2010. 
36Zie Annual Report FSOC 2011, 26 april 2011, 
http://www.treasury.gov/initiatives/fsoc/Documents/FSOCAR2011.pdf, geraadpleegd op 22 mei 2012 
37De wereldwijde club van nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor financiële stabiliteit, 
internationale financiële instituten, sectorspecifieke internationale groepen van toezichthouders en comités 
van centrale bank experts; zie www.financialstabilityboard.org, geraadpleegd op 22 mei 2012.  
38Zie http://www.imf.org/external/np/g20/pdf/053110.pdf, geraadpleegd op 22 mei 2012.   
39Paul Tucker, `Financial Crisis and G20 financial regulatory reform`, Bank for International Settlement, Seoul, 3 
september 2010. 

http://www.treasury.gov/initiatives/fsoc/Documents/FSOCAR2011.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/
http://www.imf.org/external/np/g20/pdf/053110.pdf
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middel: het aanhouden van eigen vermogen om verliezen te kunnen absorberen. Als vierde 
punt noemt Tucker het verschijnsel van ‘too big too fail’: het omvallen van een groot 
instituut mag niet leiden tot het onderbreken van de stroom van essentiële financiële 
diensten en moet niet leiden tot staatssteun. Zou dat wel het geval zijn, dan dient die grote 
onderneming teruggebracht te worden tot een wel houdbare omvang en activiteitenpakket. 
De kapitaalmarkten moeten worden hervormd: in het bijzonder meer OTC-handel door 
centrale clearing en minder belang in wet- en regelgeving aan credit-agencies zullen daartoe 
bijdragen. Ten slotte moeten excessen in salarissen en bonussen worden tegengegaan.  
Tucker is zich sterk bewust van wat hij noemt ´regulatory arbitrage`. Hij ziet als grootste fout 
van toezichthouders in de jaren ´80 en ´90 dat zij de 'woeste mogelijkheid van het 
kapitalisme’ onderschatten om met regelgeving geld te verdienen. Verschillende soorten 
regelgeving bieden arbitragemogelijkheden voor hen die hier geld mee willen verdienen. 
Welke regel je ook bedenkt, er is altijd iemand die manieren verzint om er omheen te komen 
en er financieel gewin mee te realiseren, aldus toezichthouder Tucker. Geen onderneming 
wil activiteiten ondernemen met als enig oogmerk de wet een loer te draaien. Door gebruik 
te maken van de mogelijkheden die het optimaliseren van de juridische omgeving met zich 
meebrengt kan geld worden verdiend. Iedere onderneming wil winst maken. Het is aan de 
toezichthouder zijn werk te doen zonder de drijfveer van ´regulatory arbitrage´ uit het oog te 
verliezen. 
 
5. Markt en Toezicht; Regulatory Arbritage en het Data Nirwana 
 
De voornaamste reden waarom crises zich voordoen op markten is niet het gebrek aan 
statistieken, maar het onvermogen om ze correct te interpreteren en helende acties te 
ondernemen.40 Dat is één van de lessen die kan worden getrokken uit een vergelijking met 
het financiële toezicht in de vorige paragraaf. Aan REMIT lijkt daarentegen de gedachte ten 
grondslag te liggen dat meer gegevens en een vergaande rapportageverplichting van 
marktpartijen kunnen voorzien in doelgericht en toereikend toezicht op energiemarkten.  
Het verlenen van informatie door marktpartijen aan de toezichthouder als 
reguleringsinstrument wordt daarbij echter overschat.41 Transparantie leidt immers niet 
automatisch tot betere marktomstandigheden. Om een specifieke markt te kunnen 
begrijpen is kennis nodig van de grondslagen van die markt. 
Een toezichthouder moet bovendien geen gelijke tred houden met de onder toezicht 
staande sector; hij moet permanent slimmer zijn dan die sector. Lukt dat niet, dat heeft de 
door Tucker gesignaleerde `regulatory arbitrage´ nog betere kansen.  
De toezichthouder dient bij zijn toezicht een model van gewenste stabiliteit voor ogen te 
hebben. Beschikt de toezichthouder niet over zo´n operationeel model, met daarin macro en 
micro overwegingen alsmede expliciete endogene versterkende mechanismen, dan bestaat 
de gerede kans, dat de toezichthouder zich in slaap laat sussen.42 De gevolgen daarvan voor 
de financiële sector maakte de kredietcrisis expliciet.  

                                                           
40 Vgl. Claudio Borio, Matthias Drehmann, `Towards an operational framework for financial stability: `fuzzy` 
measurement and its consequences`,  BIS Working Papers nr. 284, 2009, p. 8. 
41  Aldus C.E. du Perron in zijn bijdrage aan de Master Class Centrum voor Energievraagstukken UvA ‘Toezicht 
Energiesector Toekomst proof’ d.d. 13 oktober 2010 en zijn bijdrage aan het congres ‘Financieel Toezicht op de 
Energiesector’ 9 februari 2011, Universiteit van Amsterdam 
42 Vgl. Borio en Drehmann (2009), p. 28. 



13 
 

Ook de toezichthouder, die alle inhoudelijke kennis heeft van de precieze werking van een 
markt, zal zich moeten afvragen wat hij aan moet met de gegevens die hij ontvangt van en 
over die markt. Hoe meer data en verbanden hij ontvangt en legt, des te groter wordt de 
kolossaal, constant geactualiseerde database vol met alle handel en exposures, cross-border 
activiteiten, inter-connecties en financieringsrisico´s van alle gereguleerde en niet-
gereguleerde instituten, ondernemingen enzovoorts. Stel dat de database nog bevattelijk is 
voor het menselijk brein van de toezichthouder - een massale zenuwcrisis zou het gevolg 
kunnen zijn - dan nog moet de toezichthouder het besluit nemen wanneer actie te 
ondernemen. Zonder dit besluit, dat duidelijke doelstellingen, begripsvorming en afbakening 
vereist, blijft de database zoemen en de markt zich verder ontwikkelen in welke richting zij 
wenst, zonder dat de toezichthouder daar iets aan kan veranderen of wijzigen. De 
toezichthouder bevindt zich in de staat van ‘data nirwana’: met hoogste doel voor de 
toezichthouder een toestand van volkomen rust. 
Deze bevindingen zijn aanleiding om de benodigde functionele kennis voor toepassing van 
de REMIT verder onder de loep te nemen. Daartoe worden specifieke kenmerken van de 
energiesector benoemd en gaat deze bijdrage voorts nader in op belangrijke ontwikkelingen 
die daarop invloed hebben. 
 
6. De Energiemarkt 
 
De Europese Unie wil een interne Europese energiemarkt. Zonder deze markt is een 
efficiënte en duurzame energievoorziening niet mogelijk, aldus de Commissie, om de 
benodigde investeringen te realiseren die noodzakelijk zijn voor een efficiënte en duurzame 
energievoorziening.43 Deze investeringen moeten worden gedaan door energiebedrijven, 
systeembeheerders en niet te vergeten door de consumenten. REMIT moet bijdragen aan 
het goed functioneren van de energiemarkt.  
Voor een goed functioneren energiemarkt is volgens REMIT adequaat toezicht nodig. Dit 
toezicht vereist een goed begrip van de kenmerken van de energiemarkt en in deze 
paragraaf zal het daarom  nader worden belicht.  
De energiemarkt in de EU is nog steeds sterk gefragmenteerd en heeft nog niet het volle 
potentieel waargemaakt. Grenzen staan in de weg aan een keur aan verschillende nationale 
regels en praktijken en nog steeds belemmeren barrières een open en faire competitie.44 De  
consumenten hebben voorlopig in Europa nog te maken met een suboptimale keuze.45 
De aankondiging van de energiemarkt in artikel 194 VWEU gaat niet gepaard met de 
definitie van de energiemarkt. Het energiebeleid van de EU beleid moet zijn gericht op het 
verbeteren van de energiemarkt, het waarborgen van de continuïteit van de 
energievoorziening en het stimuleren van energie-efficiency, energiebesparing en de 
ontwikkeling van nieuwe en duurzame energie. Tenslotte moet het energiebeleid van de EU 
de inter-connectie van de netwerken bevorderen. Want de energiemarkt is en blijft 
verwonderenswaardig.  
                                                           
43 Zie de Mededeling van de Commissie, ‘Energie 2020. Een strategie voor een concurrerende, duurzame en 
continu geleverde energie’, COM(2010) 639, 10 november 2010, p. 4, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0639:FIN:NL:PDF, geraadpleegd op 23 ei 2012,  zie art. 
194 VWEU 
44 Zie Commission´s Energy Sector Inquiry, Communication from the Commission of 1  January 2007, en het 
grote aantal onderzoeken naar anti-competitief gedrag in de sector, bijv. IP/10/494/ of 4 May 2010.  
45 Zie `Market study of the functioning of the retail electricity market for consumers in the European Union`, 
Studie van de Europese Commissie, IP/10/1507, van 15 november 2010. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0639:FIN:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0639:FIN:NL:PDF
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De energiemarkt onderscheidt zich van iedere andere markt door de buitengewone mate 
van volatiliteit in de prijsvorming. Prijzen zijn aan sterke, soms extreme, schommelingen 
onderheven. Deze volatiliteit is te wijten aan het niet kunnen opslaan van stroom bij de 
gelijktijdige noodzaak tot continue balancering van vraag en aanbod en de onderlinge 
verwevenheid van de prijsvorming en de verbinding van de deelmarkten. In deze opvatting 
kan bijvoorbeeld gas worden gezien als opgeslagen stroom en is de olieprijs prijsbepalend 
voor de gasprijs.  
De fundamentele grondslagen van de energiemarkt worden bepaald door een vijftal 
factoren: het weer, de liquiditeit, de volatiliteit en de inter-markt correlaties en de 
marktregulering. Het modelleren van energie is complex waarbij ook nog eens bedacht moet 
worden dat alle energievormen uniek zijn in zichzelf.  
Bij energie wordt de opbrengst bepaald door het gebruik. Dit gebruik geldt specifiek de 
gebruiker en diens eigen inzichten en schattingen. Een derde of buitenstaander kan geen tot 
nauwelijks kennis krijgen van de ‘convenience yield’ van een gebruiker: de  opbrengst is de 
netto opbrengst minus de kosten van het houden van de energie in eigen hand oftewel de 
premie die een partij wil betalen om nu dan wel in de toekomst het gemak te hebben. 
Stroom heeft als enige commodity een omgekeerde ‘convenience yield’: stroom nu is 
belangrijker dan de stroom van morgen; de stroom die een partij nu nodig heeft, bepaalt of 
het licht aanblijft of de fabriek blijft draaien. Dit verschijnsel komt in de tekstboeken over 
energie en handel zelden tot nooit aan bod komt en wordt vergeten in de prijsformules.46  
Het grootste gedeelte van de energiehandel vindt bilateraal plaats oftewel OTC. Dit 
betekent, dat partijen rechtstreeks met elkaar afspraken maken en contracten aangaan voor 
het (ver)kopen van energie of afgeleide producten.47 De contracten zijn specifiek toegespitst 
op de partijen en hun situatie. De garantie dat de tegenpartij nakomt ontbreekt. Deze 
garantie kan een beurs wel bieden; gestandaardiseerde beurstransacties worden 
gegarandeerd afgewikkeld in een prijsvormingssysteem dat transparant en voor iedereen 
zichtbaar is. De prijzen op de beurzen kunnen bepalend zijn voor de prijsvorming voor de 
bilaterale handel. Het innemen van een kleine beurspositie kan verregaande gevolgen 
hebben voor de prijsbepaling van een OTC-contract met daarin de beursprijs als 
referentieprijs.48 Een derde variant is de mogelijkheid dat een markt wordt onderhouden 
door de ’market maker’. Dit is de partij waar de handel is geconcentreerd rond één partij, die 
koop- en verkoopprijzen afgeeft waartegen hij wil handelen49.  
Koop en verkoop van energie omvat fysieke levering, maar steeds vaker is sprake van 
financiële producten die contant worden afgewikkeld; geen levering of afname van stroom 
of gas vindt plaats, maar een verrekening tussen partijen op basis van de prijsontwikkeling 
van stroom en gas. De omvang van de kasstromen die samenhangt met deze financiële 
`energie` producten is vele malen groter dan de onderliggende waarde van fysieke stromen 
van elektriciteit en gas. De (derivaten)handel vindt daarbij grotendeels over the counter 
plaats en vanwege de uitzonderingen die in de MiFID zijn opgenomen valt deze veelal buiten 
de reikwijdte van het financieel toezicht, afhankelijk van of de derivatenhandel dient om 
risico’s inzake grondstoffenhandel af te dekken of (overwegend) om speculatie te faciliteren. 
                                                           
46 Vgl.Dragana Pilipovic, ‘Energy Risk. Valuing and managing energy derivatives’, New York: McGraw-Hill,  2nd 
edition, 2007, p. 53. 
47 Percentages verschillen per EU-lidstaat. NMa-Energiekamer verzorgt in haar marktmonitor overzichten; 
recent de `Monitor Groothandelsmarkten gas en elektriciteit 2010, gepubliceerd februari 2011. 
48 Zie o.a. overweging 33 in het besluit van de Europese Commissie 26 XI 2008 inz. E.ON.  
49 Vgl. Eydeland, Wolyniec, ´Energy and Power Risk Management´, John Wiley & Sons, New Jersey: Hoboken 
2003, p. 8. 
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De actuele vraag is of deze handel valt onder de reikwijdte van REMIT. Om het belang van 
deze kwestie te begrijpen is het nodig een nader licht te werpen op de omvang van de 
energiederivatenhandel en de daarmee verbonden risico’s. 
Derivaten dienen de toekomst: ‘de fabriek moet aanblijven’.50 Productiekosten kunnen door 
het gebruik van derivaten worden gereduceerd door te vermijden dat de productie moet 
worden stilgelegd en weer gestart vanwege de hoge prijzen of gebrek aan levering. De 
stelling kan opgang maken, dat een energie-intensieve onderneming zonder de inzet van 
energiederivaten nodeloos riskant handelt en daarmee de belangen van de bij de 
onderneming betrokken partijen schaadt.  
Naast de directe geldstromen die direct herleidbaar zijn tot een afgesloten transactie, zijn er 
dus de afgeleide geldstromen: op basis van een ingenomen handelspositie kunnen 
derivatenposities (financiële posities) worden ingenomen. Deze posities kunnen steeds 
verder in de handelsketen komen te staan, zonder dat direct herleidbaar is in welke 
oorspronkelijke financiële relatie deze afgeleide geldstromen gelden. Een veelvoorkomend 
probleem bij de banken en de handelshuizen werd door de kredietcrisis 2008 duidelijk: de 
verbinding tussen de oorspronkelijke transactie en de daarmee gepaard gaande directe 
geldstromen en die van de met vele ketens daartussen bestaande afgeleide transacties, zijn 
steeds moeilijker herleidbaar en narekenbaar, met alle gevolgen van dien. Dit heeft geleid 
tot systeemrisico’s. De geldstromen van de afgeleide waarden waren letterlijk en figuurlijk 
oneindig geworden. De financiële posities op basis van energieproducten vertonen in dit 
opzicht sterke overeenkomsten met de financiële posities op de financiële markten. 
Derivaten fungeren dus veelal als instrumenten voor het beheersen van risico´s, ook in de 
energiesector. Derivaten zijn noodzakelijk - het kwam hiervoor al ter sprake - om tegen lage 
transactiekosten aan risicobeheer te kunnen doen. Het probleem met derivaten voor stroom 
is, dat de handel daarin mogelijk met meer (onbekende) risico’s is omgeven dan in andere 
sectoren en zelfs de financiële sector, omdat alle optieprijstheorieën uitgaan van het kunnen 
opslaan van het product, een aandeel, de aardappel, olie,  enzovoorts. Markten met 
producten die kunnen worden opgeslagen zijn inherent meer liquide en efficiënt dan de 
markt waar het product niet kan worden opgeslagen, lees de stroommarkt, want er is meer 
informatie voor meer kopers en verkopers. Op de stroommarkt kan het product niet worden 
opgeslagen en het opzetten van een risicobeheerstrategie, imperatief voor risicobeheersing, 
is vooralsnog niet mogelijk op basis van de geldende prijstheorieën.51 Elektriciteitsmarkten 
zullen illiquide blijven en inefficiënt zolang de informatie die de prijs kan vormen in de 
handen van een beperkte groep is of als de handelsarrangementen zo complex en irrationeel 
zijn dat slechts een kleine groep ze kan beheersen en benutten.  
Artikel 194 VWEU stelt, dat de energiemarkt een bijdrage moet leveren aan de continuïteit 
van de energievoorziening. De fysieke systeemzekerheid van de energievoorziening wordt 
indachtig de hiervoor beschreven karakteristieken in belangrijke mate bepaald door de 
stabiliteit van de financiële markten. Als deze financiële markten lijden onder 
crisisverschijnselen, dan is te voorzien dat deze verschijnselen hun invloed zullen doen laten 
gelden op de energiemarkt.  
De risico’s van de energiemarkt vertonen overeenkomsten met de risico’s van de meeste 
andere markten. Prijs, volatiliteit, liquiditeit en correlatie zijn de vier centrale risico’s. De 
opslag, de capaciteit, de levering en tenslotte het transport dan wel de transmissie plaatsen 
energie in een bijzondere risicocategorie.  
                                                           
50 Pilipovic (2007), p. 29. 
51 Vgl. Hunt, ´Making competition work in electricity´, New York: John Wiley & Sons 2002, p. 118. 
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Om deze risico’s te beheersen moeten partijen een afweging maken tussen het risico, de 
opbrengst, de termijn en de verhandelbaarheid. Daartoe staan de partijen vijf strategieën 
ter beschikking:  

1) Speculatie: een hoge opbrengst is mogelijk tegen een hoog risico en de speculatie 
betreft meestal een korte-termijn. Een partij heeft een prijsverwachting en `zet zijn 
geld in`: bij de verwachting dat iets in waarde gaat stijgen wordt iets aangekocht en 
bij de verwachting dat iets in prijs gaat dalen wordt iets verkocht, al dan niet zonder 
het reeds in bezit hebben van het verhandelbare.  

2) Arbitrage: de partij wil de markt verslaan door het gebruik van afgeleide producten. 
Wat 100 kost op de ene markt en 60 op een andere markt kan 40 opleveren bij de 
juiste verhouding van transactiekosten; 

3) Market-making: het onderhouden van een markt tussen andere partijen. In beginsel 
zou deze activiteit `zero-risk´ moeten zijn. Partij X weet dat Y 100 wil betalen en dat Z 
90 wil ontvangen. De opbrengst na aftrek van de transactiekosten is voor 
marketmaker X. 

4) Treasury: in het eigen huis wordt als eigen activiteit een voortdurende risicoafweging 
gemaakt bij het aantrekken dan wel uitzetten van de benodigde of beschikbare 
middelen. Door het tijdig en actueel bijhouden van deze middelen kan een 
rendement worden geboekt boven dat van het ´risicovrij´ beleggen in als risicovrij 
geziene staatsobligaties. 

5) Gemengd: een partij kan kiezen één of meerdere van voornoemde strategieën te 
benutten. 

Wil een partij daadwerkelijk uitvoering geven aan de afweging tussen het risico, de 
opbrengst, de termijn en de verhandelbaarheid, dan zal, al naar gelang de omvang van de 
betreffende partij, de organisatorische opzet van een front – middle – back office 
doorgevoerd worden, opdat rollen en verantwoordelijkheden in de organisatie worden 
gescheiden ter vermijding.  
De organisatorische inbedding van de gekozen strategie is een indicatie van de risico – 
rendement afwegingen die een partij maakt in het licht van de bedrijfs- of handelsstrategie 
van de onderneming. REMIT maakt het onderscheid niet en gaat voorbij aan de functionele 
inrichting van de onder toezicht staande partijen. De toepassing van REMIT is daarmee 
nodeloos verzwarend voor die partijen die streven naar een minimalisering van hun risico bij 
gelijktijdige acceptatie van daarmee samenhangende vermindering van de opbrengsten.  
De kolossale omvang van de financiële invloed op de financiële stabiliteit is gegeven. Nog 
niet gegeven is het antwoord op de vraag welke vorm van toezicht het beste past bij die 
energiemarkt.  
Voor de energiesector bestaat op dit moment echter geen inzicht of sprake kan zijn van 
vergelijkbare risico’s, die mogelijk zelfs - in een uiterste geval - tot stroomuitval zouden 
kunnen leiden als deze zich voordoen. Op grond van diverse overwegingen en ervaringen uit 
het verleden zijn dergelijke risico’s zeer wel voorstelbaar.52 REMIT kent geen bepalingen met 
het doel tot het monitoren van die risico’s. Deze kwestie is des te meer van belang, omdat in 
de energiesector, vanwege de specifieke kenmerken daarvan, zelfs sprake kan zijn van 
verdergaande systeemrisico’s. 
 

                                                           
52 Vgl. de Code-Rood crisis situatie in Nederland op 8 augustus 2003 en de wisselwerking tussen ‘marktwerking 
en vangnetten” Jaarverslag TenneT 2003; het bijna-faillissement van British Energy in oktober 2002; de 
handelsposities van Essent in 2008.  
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7. Energie en de financiële sector; verwevenheid nader bezien 
 
In dit verband is er ook nog een ander risico. Zonder de door de EU noodzakelijk geachte 
investeringen loopt de continuïteit van de energievoorziening gevaar. In 2020 is EUR 1000 
miljard nodig voor de infrastructuur van de Europese energiemarkt, aldus de Europese 
Commissie in November 2010.53 Grote investeringen zijn nodig voor het transport, de 
distributie en opslag van stroom en gas en voor de nieuwe opwek van stroom. Zonder deze 
investeringen kunnen de klimaat en energiedoelstellingen voor 2020 niet worden 
gerealiseerd.54 De financieringsarrangementen door beleggers en banken ten behoeve van 
de bestaande en toekomstige energievoorziening zijn onlosmakelijk zowel van financiële als 
van fysieke aard.55 Om de investeringen mogelijk te maken zoekt de Commissie naar een 
‘financing  framework’, een bredere aanpak van nieuwe financieringsinstrumenten van 
zowel publieke als private aard. De Commissie stelt, dat de investeringen van commerciële 
aard zijn, waarbij een ´optimale balans tussen publieke en private financiering moet worden 
gevonden.56 De belastingbetaler zal de kosten betalen.  
De omvang van de benodigde energiefinanciering is gelijk aan de EUR 1000 miljard die 
tijdens de Eurotop van 26 oktober 2011 ter beschikking zijn gesteld voor het herstel van 
vertrouwen op de Europese financiële markten en het wegnemen van de spanningen op die 
markten.57  
De financiële handel in de energiesector is zelfs vele malen groter dan de bedragen die nodig 
zijn voor en omgaan in de transport en distributie, opwek en verkoop van energie.58 EUR 
10000 miljard is een recente schatting.59 Deze handel bestaat voor een belangrijk deel uit de 
transformatie van energie in (afgeleide) financiële contracten oftewel energiederivaten, 
financiële instrumenten in de zin van de Wet financieel toezicht (Wft).60 Ter relativering kan 
hierbij bedacht worden, dat de totale omvang aan niet-beursgenoteerde derivaten over de 
eerste helft van 2011 ruim EUR 525.000 miljard bedraagt. Het percentage energiederivaten 
is daarmee iets meer dan 0,5% van het totaal.  
De energiesector en de financiële sector raken steeds meer met elkaar verweven met alle 
mogelijke consequenties voor de reële economie.61 Financiële instellingen begeven zich op 
de energiemarkten; energiebedrijven onderhouden grote ‘trading desks’ en ‘dealing rooms’ 
waar alle soorten handel in velerlei varianten internationaal over de schermen vliegt. Indien 
de resultaten van de (grote) energiebedrijven sterk afhankelijk zijn van de handelsresultaten 

                                                           
53 Zie de Mededeling van de Commissie, ‘Energie 2020. Een strategie voor een concurrerende, duurzame en 
continu geleverde energie’, COM(2010) 639, 10 november 2010, , http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0639:FIN:NL:PDF, geraadpleegd op 23 mei, 2012  
54 In 2020 is het streven van een reductie van de uitstoot van CO2 met 20%, het vergroten van het aandeel van 
hernieuwbare energie tot 20 % en reductie van energiegebruik met 20%, zie “Energy 2020”, p. 4. 
55 Door toepassing van `operational asset and liability management` kunnen de risico´s worden geschat en 
gewaardeerd op basis waarvan de rendementen in de financieringsarrangementen worden bepaald. 
56 Zie `Energy 2020`, p. 14.  
57 Zie EU Speech 11/713 van 27 oktober2011.  
58 Zie Jan Meeus, ‘Een markt van 8000 miljard. Nederland financieel innovatieland voor bedrijven als Gazprom’, 
in: NRC, 14 november 2008, p. 13-14.  
59 Zie Bank for International Settlement, Monetary & Economic Development, ‘OTC derivatives market activity 
first half of 2011’, november 2011, www.bis.org. 
60 Art 1:1 Wft. 
61 Vgl. Simone Pront-van Bommel, The Development of the European Electricity Market in a Juridical No Man’s 
Land, in: Financial aspects in Energy. A European Perspective (editorial board: André B. Dorsman, Wim 
Westerman, Mehmet Baha Karan en Ozgur Arslan), Springer 2011, Chapter 10. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0639:FIN:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0639:FIN:NL:PDF
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en de handelsactiviteiten negatief raken, kan verwevenheid sterk negatieve 
maatschappelijke consequenties hebben, zoals bleek in Californië in 1998/99. 62  De 
combinatie van een gebrek aan stroomproductie bij grote vraag maakte marktmanipulatie 
mogelijk door handelaren en stroomproducenten. Stroomproductie werd terug gebracht bij 
grote vraag en dit leidde tot ‘kunstmatig’ hoge prijzen. Prijzen op de groothandelsmarkt in 
Californië waren vrij, terwijl die voor huishoudens aan een plafond waren gebonden. 
Stroomproducenten mochten bovendien geen lange-termijn contracten aangaan voor het 
kopen van stroom en waren aangewezen op de korte-termijn spotmarkt. Deze combinatie 
van regels bleek fataal te zijn voor energiebedrijven met in hun kielzog de banken. Het 
faillissement op 2 december 2011 van Enron bedroeg naar schatting $ 60 miljard en was het 
grootste faillissement ooit in de geschiedenis van de VS.63 
De verwevenheid van de energie- en de financiële wereld wordt verder in de hand gewerkt 
door het stellen van financiële zekerheden tussen handelspartijen over en weer. Tot 
zekerheid van nakoming van de energiecontracten moeten ‘financial securities’ of ‘collateral’ 
worden gesteld. Het gaat hier veelal om aanzienlijke bedragen en de omvang van de te 
stellen financiële middelen wordt in belangrijke mate bepaald door de omvang van de 
transactie, de volatiliteit van de als referentie geldende marktprijzen en de gegoedheid van 
de handelspartijen zoals vastgesteld door ’rating agencies’. Bij veranderende marktprijzen 
dan wel aanpassingen van de ‘ratings’ kunnen en zullen partijen elkaar kunnen aanspreken 
voor het stellen van extra zekerheden. 64  Het geldende zekerhedensysteem wordt 
gedomineerd door de standaardisatie van de contracten van de belangenorganisatie voor de 
energie- en handelsondernemingen EFET.65 De uitvoering van de zekerheden over en weer 
ligt in de handen van de banken. Geen energietransactie komt tot stand zonder de 
intermediatie van een financiële instelling. Bij een verandering van de financiële gegoedheid 
van hetzij een energie- of handelsonderneming dan wel de financiële instelling die de 
zekerhedenstelling verzorgt, zijn negatieve consequenties voor de energiemarkt reëel.   
De geld- en kapitaalmarkten en de energiemarkten zijn volwassen markten en maken zich 
tegelijkertijd op voor fundamentele wijzigingen. Op beide markten zouden fundamentele 
prijsdrijvers een belangrijke rol spelen. De invloed van de economische cycli bepalen in 
belangrijke mate het vraag en aanbod mechanisme op beide markten. De frequentie van op 
de prijs van invloed zijnde gebeurtenissen is hoog; ieder nieuwsfeit lijkt iedere keer weer van 
invloed te zijn op de prijzen en rendementen. De invloed van opslag en levering kent het 
grote verschil tussen het niet kunnen opslaan van stroom, maar de ‘convenience yield’ geldt 
ook voor de financiële sector: geld nu is normaliter anders geprijsd dan geld morgen. Dat 
zorgt voor een correlatie tussen korte-termijn en lange-termijn prijzen. De 
seizoengebondenheid is van invloed op beide markten. Warm of koud winterweer 
beïnvloedt de positie van de gashandelaar. Een warme of verregende zomer maakt of breekt 
het resultaat van de bierbrouwer. Beide gevallen beïnvloeden de financiële positie en 
daarmee die van de financiële partijen die met beide partijen zaken doen. Op beide markten 

                                                           
62 Zie Paul Krugman, ‘The Great Unravelling’, p. 301; Borenstein, Bushnell, Knittel & Wolfram, ‘Trading 
Inefficiencies in California’s Electricity Markets’, National Bureau of Economic Research Working Paper No 
8620, December 2001; Joskow, ‘California’s Electricity Crisis’, MIT, September 28, 2001, updated  
http://www.hks.harvard.edu/hepg/Papers/CALIF.%20-%20Joskow%209-01-UPDATE.pdf, geraadpleegd op 23 
mei 2012. 
63 Munson, ´From Edison to Enron´, Praeger, Westport 2005, p. 119. 
64 Zie Simone Pront-van Bommel `Financieel toezicht op de energiesector´, Tijdschrift voor Financieel Recht, nr. 
3 maart 2010, p. 58. 
65 Zie www.efet.org. 

http://www.hks.harvard.edu/hepg/Papers/CALIF.%20-%20Joskow%209-01-UPDATE.pdf
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is liquiditeit niet een gegeven: markten zijn liquide als er veel kopers en verkopers zijn die op 
een eenvoudige manier direct toegang tot elkaar kunnen krijgen en die beschikken over 
informatie over de marktprijzen. De Europese Commissie heeft vastgesteld dat 
energiemarkten een haperende liquiditeit kennen. De kredietcrisis van 2008 is een crisis van 
de financiële sector, omdat veel financiële partijen maar een beperkt aanbod hebben van 
tegenpartijen. De financiële markten droogden op: kredieten werden niet meer verstrekt en 
posities werden niet aangegaan om te voldoen aan de financiële functie van het alloceren 
van risico’s. Een niet-liquide energiemarkt, die steeds nauwer verweven raakt met een 
financiële sector, waar steeds minder partijen posities innemen, leidt zodoende tot een 
markt waar geen transacties kunnen worden aangegaan. Daardoor komt die markt tot 
stilstand en stoppen krediet, handel en de energievoorziening.  
REMIT gaat niet in op deze verwevenheid. Het is geen doelstelling van REMIT om met behulp 
van de datavergaring eventuele systeemrisico’s te identificeren en te benoemen.   
Deze verwevenheid tussen de energiesector en de financiële sector staat niet buiten kijf. De 
belangenorganisaties EFET, Eurelectic en Eurogas, ruwweg de vertegenwoordigers van de 
grote energiebedrijven en energiehandelshuizen, maakten op 20 oktober 2011, in reactie op 
de aankondiging van de vaststelling van MiFIF door de Raad, dat zij blij zijn met de 
vaststelling van REMIT.66 REMIT bevestigt, aldus de belangenorganisaties, dat “…..er geen 
rechtvaardiging is om de grens tussen de fysieke en financiële  energiemarkten te herzien”. 
De organisaties vinden in REMIT de erkeninning door de Europese Commissie dat de 
energieondernemingen zich hoofdzakelijk bezig houden met de levering van fysieke stromen 
energie. Deze activiteiten leveren volgens hen geen systeemrisico’s op voor het financieel 
systeem. De handelsactiviteiten van de energiebedrijven en handelshuizen is hoofdzakelijk 
voor het afdekken van risico’s en ook deze handel noopt niet tot extra toezicht op de 
energiesector gelijk die op de financiële sector.67 De belangenorganisaties zijn bevreesd dat 
de aanhangig gemaakte voorstellen voor het toezicht op de financiële sector (MiFID en 
MiFIR) en de voorstellen voor het tegengaan van marktmisbruik (MAR) ingaan tegen de 
opzet van de REMIT. De belangenorganisaties zijn in het bijzonder bevreesd voor de 
consequenties van de voorgestelde wijzigingen in het financiële toezicht: alle 
gestandaardiseerde OTC derivaten krijgen een verplichte centrale clearing68 tot zekerheid bij 
het aangaan van transacties worden kapitaalvereisten opgelegd. De belangenorganisaties 
kondigen aan dat zij alles in het werk zullen stellen om te voorkomen dat het vigerend en 
toekomstig financieel toezicht zijn reikwijdte uitstrekt tot  over de energiemarkt. Dat zou 
slecht zijn voor de liquiditeit van de energiemarkt en slecht voor de consument, aldus de drie 
belangenorganisaties. 
 
8. Implicaties REMIT voor het toezicht op de energiehandel 
 
Met betrekking tot het financieel toezicht is de les getrokken dat functionele kennis van de 
sector essentieel is voor toereikend toezicht daarop (zie paragraaf 4.2). REMIT gaat 
nadrukkelijk in op de visie van de Commissie op de waardeketen van de energievoorziening. 
                                                           
66 Mededeling aan de pers, EFET 60, MIFID_REMIT_EMIR _201011. 
67 Het afdekken van een transactie wordt een ´hedge` genoemd. Een hedge is het creëren van een risico om 
een bestaand risico te minimaliseren. Een hedge is veelal een “papieren” tegentransactie. Zie Robert J. Schiller, 
‘The New Financial Order, Risk in the 21st Century’,  Princeton: Princeton University Press, 2003, p. 237. 
68 “clearing” omvat het bijhouden van transacties, waardoor vorderingen en schulden tussen betrokken 
partijen door tussenkomst van een centraal bewaarbedrijf voor het geld dat tot zekerheid dient van de 
transacties, al dan niet met daaraan gekoppeld betaling van het daarna resterende voor- of nadelig saldo.  
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Vastgesteld moet worden of deze visie coherent is aan de functionaliteit van de 
energievoorziening en of het voorziene toezicht door REMIT passend is bij de bedoelingen 
en de werkelijkheid van de energievoorziening. Deze lijkt echter voorbij te gaan aan een 
aantal belangrijke recente ontwikkelingen, wat hierna nader zal worden toegelicht. 
In de ‘impact assessment’ van REMIT wordt de waardeketen van de stroomvoorziening 
weergegeven als volgt:  
 
 
 
 
     
Groen is een competitieve activiteit; rood is een monopolie activiteit, aldus de Europese 
Commissie.69  
REMIT gaat uit van een traditioneel en institutioneel begrip op de energievoorziening van 
gas en stroom: de titel van het instituut dat zich bezig houdt met de opwek, de handel, het 
transport/de distributie dan wel de levering bepaalt de plaats in de waardeketen.70  
Dit was de gebruikelijke houding ten tijde van de energievoorziening als een verticaal 
geïntegreerd monopolie met een tarieffranchise. Met de mogelijkheden van opwek, 
transport/distributie en levering/handel tot zijn beschikking kon het monopolie optimaal 
opereren onder de tariefparaplu, zoals die van overheidswege was opgelegd. Prijs, als 
uitkomst van het mechanisme tussen vraag en aanbod, was niet bepalend voor de inzet van 
de middelen van het monopolie. De opgave was het winstgevend benutten van de 
tarievenstructuur door het monopolie.71 Arbitrage tussen en balanceren met de tarieven 
leverden het monopolie bedrijfswinst op. Het beïnvloeden van de tarieven in een 
permanente discussie met de overheidsinstantie, die de tarieven bepaalt op basis van deze 
institutionele indeling, biedt winstgevende rendementen voor het monopolie en in veel 
gevallen aantrekkelijker opbrengsten dan de ongewisse resultaten van een markt waar vraag 
en aanbod de prijs bepalen, zonder dat die vraag en aanbod beïnvloed kunnen worden door 
één partij of een beperkte groep partijen. 
Deze institutionele benadering is door de ontwikkelingen achterhaald. Het is niet langer het 
uithangbord van een instituut of aangewezen instelling, dat bepaalt hoe een functie  binnen 
de stroomvoorziening wordt uitgevoerd. Een sterke verbetering van de efficiency in de 
stroomvoorziening maakte het nieuwe partijen en spelers mogelijk van kleine tot grote 
delen van de waardeketen van de stroomvoorziening opnieuw in te vullen met een 
functionele aanpak. Om opwek te realiseren is niet langer 1 grote kolencentrale vereist, 
maar inzicht in het verbruik van 10 grote stroomverbruikers. Om handel te bedrijven is de 
programmaverantwoordelijkheid 72  van de op het transport aangesloten partijen 

                                                           
69 Zie `Impact Assessment` van REMIT, COM (2010) 726 final, p. 3. 
70 Vgl. Paul L. Joskow, ‘Deregulation and Regulatory Reform in the U.S. Electric Power Sector’in: ‘Deregulation 
of Network Industries’, (ed by Sam Peltzman and Clifford Winston), Washington: Brookings Institution Press, 
,2000, p. 130-134.In deze bijdrage wordt niet ingegaan op de constatering, dat een institutionele ordening een 
perfect competitief marktevenwicht vereist; zie daartoe Amartya Sen, ‘The Idea of Justice’, Cambridge, 
Massachusett: Harvard University Press, , 2009, p. 267 e.v. In deze bijdrage zal worden volstaan met de 
constatering, dat de functies in de energievoorziening en de daarbij behoren partijen en belangen 
fundamenteel zijn gewijzigd. 
71 Vgl. Richard F. Hirsch, `Power Loss. The origins of deregulation and restructuring in the American electric 
utility system`, Cambridge Massachusetts; MIT Press, 1999, p. 119-131.  
72 Zie art. 1 sub 0 Elektriciteitswet 1998. 

Opwek Handel Transport Distributie Levering 
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maatgevend en resultaatbepalend. Niet langer zijn alleen grote opwekkers deelnemer aan 
dat systeem van programmaverantwoordelijkheid, maar in beginsel iedere rechtspersoon 
kan aan deze functie van datacommunicatie en financiële verrekening deelnemen. De 
functies van de energiesector zijn door de tijd heen en op verschillende plaatsen stabiel van 
karakter, maar de institutionele wijze waarop deze functies worden uitgevoerd is niet 
stabiel. De institutionele vorm volgt de functie, doordat innovatie en competitie leiden tot 
een grotere efficiency in de uitvoering van de functies. Enige ordening van een markt moet 
rekening houden met deze verandering. REMIT doet dat niet en de vraag is of enige juiste 
functionele kennis ten grondslag ligt aan REMIT. Een korte algemene uiteenzetting over de 
functionele inrichting van de stroomvoorziening kan hiertoe verduidelijking bieden.  
Op een open markt met een vrije uitwisseling, waar de onderscheidene functies door 
verschillende partijen, al dan niet gelijktijdig met verschillende rollen, worden uitgevoerd ten 
behoeve van waardemaximalisatie op basis van prijzen en niet louter op basis van een door 
een toezichthouder vastgesteld tarievensysteem, ziet de waardeketen van de stroom- en 
gasvoorziening er anders uit. De opwekker kan op enig moment verbruiker zijn. Een grote 
verbruiker kan naar keuze besluiten om leverancier te worden op basis van zijn reeds 
gecontracteerde afspraken. Transport is meer dan alleen een fysieke activiteit, maar richt 
zich in het bijzonder op het balanceren van de fysieke levering met de `load` op het net 
waardoor `transport` zodoende verweven raakt met handel. De handel hoeft geen fysieke 
relatie via een kabel of pijplijn te hebben om toch waarde te kunnen creëren dan wel 
verliezen.  
Een weergave van deze functionele waardeketen voor de stroomvoorziening is als volgt:73  

 
Op een open markt bepalen risico en opbrengst de investering en al dan niet het succes van 
het opereren op die markt. Het beheersen van risico´s en het mogelijk maken van de beste 
allocatie van de schaarse middelen zullen al dan niet leiden tot het investeren in enige 
functie van de energievoorziening. Zonder dit besef van de waardeketen lijkt REMIT op een 
exercitie in Europese samenwerking op basis van gegevensuitwisseling. Toezicht verwordt 

                                                           
73 En daarmee anders dan de door REMIT gehanteerde waardeketen. 
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tot een louter administratieve last en biedt geen toegevoegde waarde voor de onder 
toezicht staande functie; toezicht dient niet het realiseren van de doelstellingen van REMIT, 
te weten de  transparantie en integriteit ten behoeve van een goed functionerende 
energiemarkt. 
Uitgaande van de verandering van een institutionele benadering naar een functionele 
benadering, een verandering die de financiële sector liet zien in de jaren ´80 en ´90,74 mag  
het toezichtregime niet zijn gebaseerd op een verouderd beeld van de sector. Op basis van 
bovenstaand schema, indachtig de eisen die REMIT stelt, kan moeilijk worden bepaald wie 
met welke informatieverstrekking of enige transactie in de keten bijdraagt aan toezicht met 
enig effect. 
REMIT zou aan kracht winnen door een transpositionele onderzoeksvraag waarbij gebruik 
gemaakt wordt van verschillende informatiebases en REMIT zich niet beperkt tot informatie 
uit slechts één bepaalde positie, te weten de eenkennige data van de  door REMIT 
geïdentificeerde partijen bij de stroomvoorziening.75 Inzicht in de markt en de specifieke 
aspecten van die onder toezicht staande markt; kennis van overwegingen van de bij de 
stroomvoorzieningen betrokken spelers en partijen; de variaties en wisselende posities van 
de energiefuncties; dit zijn allemaal in te nemen posities door REMIT die zouden bijdragen 
aan de toezichtdoelstellingen. Echter, door het ontbreken van een conceptuele schema van 
toezicht op de energiemarkt met de benodigde gegevens uit de verschillende posities 
verliest REMIT aan de ‘transpositionele coherentie’ en daarmee aan effectiviteit van het 
toezicht.76 
 
9. REMIT, energie en toezicht: conclusie 
 
REMIT kent een traditionele en institutionele oriëntatie op de energiemarkt zonder inzicht in 
de materiële aspecten van die onder toezicht staande markt. Het gebrek aan een functioneel 
inzicht maakt dat REMIT ogenschijnlijk niet veel meer kan doen dan de gegevens opvragen 
van alle transacties die iets met stroom en gas te maken hebben, zonder dat duidelijk is welk 
doel wordt beoogd. De constatering in REMIT, dat ‘integriteit’ en ‘transparantie’ bijdragen 
aan de energiemarkt is zowel een goede bedoeling als een wankele basis.  
Met REMIT wordt de bevordering van een duurzame energiemarkt beoogd die niet-
discriminatoir en transparant is. Voor een doeltreffende marktwerking is daadwerkelijke 
mededinging op die markt vereist. REMIT zet op basis van het positief recht een stap naar 
materieel en effectief toezicht met een juist evenwicht tussen effectiviteit en legaliteit.77 
REMIT maakt duidelijk welk belang de energievoorziening heeft. Het zal tijd kosten om van 
dit besef te komen tot een daadwerkelijke realisatie van een adequaat toezicht. REMIT is 
niet de definitieve oplossing van het toezichtvraagstuk voor de energiesector. Maar REMIT 
biedt gezag aan het Agentschap ACER en met dit gezag kan ACER bouwen aan een materieel 
en effectief toezicht op de energiesector. Door belang, tijd en gezag zal het toezicht op de 
energiesector volwassen kunnen worden binnen de kaders van de EU en rest de lidstaten 

                                                           
74 Vgl. Merton en Bodie in `The global financial system. A functional perspective`. Harvard Business School 
Press, Boston Massachusetts, 1995, p. 263. 
75 Vgl. M. Februari, ‘Een pruik van paardenhaar & Over het lezen van een boek’, EM. Querido, Amsterdam, 
2000, p. 135. 
76 Vgl. Amartaya Sen, ‘The Idea of Justice’, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, 2009, p. 155 – 
173, en ‘Positional Objectivity’, Philosophy and Public Affairs, 22 (2) 1993, p. 126 – 145. 
77 Vgl. A.T. Ottow, ‘Telecommunicatie-toezicht’, SDu Uitgevers, Den Haag 2006, p. 296. 
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niet veel anders dan de hoop dat het goed komt en de plicht zich actief in te zetten voor het 
realiseren van de te ontwaren doelstellingen van de Europese energievoorziening. 
Of ACER lang alleen zal blijven valt te bezien. De energievoorziening kan niet los worden 
gezien van de financiële sector. Zonder het grootschalig toepassen en benutten van 
financiële producten is een stabiele energievoorziening mogelijk noch gewenst. Bestaande 
investeringen in de energiesector en de investeringen die gedaan moeten worden om de 
energievoorziening betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar te maken en te houden, 
overstijgen de financiële mogelijkheden van individuele partijen en ondernemingen. Een 
energievoorziening zonder verwevenheid met de financiële sector is dan ook moeilijk 
voorstelbaar. Energie is welhaast een financiële functie geworden. Het beoordelen van 
afgeleide producten door REMIT is nagenoeg gelijk aan het beoordelen van afgeleide 
producten door financiële toezichthouders. Veel overleg zal daartoe moeten plaats vinden 
tussen de toezichthouders op de financiële markten en die op de energiemarkten. Het 
functioneren van die markten vergt kennis en inzicht op macroniveau door beide 
categorieën toezichthouders, alsmede  praktisch inzicht op individueel microniveau. Het 
toepassen van een prudent risicomanagementbeheersysteem kan niet zonder nauwe 
samenwerking tussen toezichthouders. Wil de energievoorziening betrouwbaar, duurzaam 
en betaalbaar zijn, dan is een steeds nauwere samenwerking tussen de toezichthouders te 
voorzien. Hoe lang deze samenwerking op zich laat wachten is de vraag.  Het is een gegeven 
dat de EU streeft naar harmonisering met de Europese Commissie als metatoezichthouder.78 
REMIT biedt de directe aanleiding en een kans om de functionele aanpak van 
energietoezicht te realiseren door het beter benoemen van de uitgangspunten en de 
doelstellingen. Een nieuwe grondslag voor energietoezicht ligt in de rede op basis waarvan 
toezicht geen last is maar een toegevoegde waarde voor de onder toezicht staande functie. 
Toezicht op de energiemarkt en de integriteit en transparantie van de energiemarkt bestaan 
niet door formeel toegekende bevoegdheden aan marktmeesters. Toezicht is het proces van 
waarnemen, begrijpen en zo nodig ingrijpen om de energiesector beter te laten 
functioneren ten behoeve van die zo begeerde ideale markt. Deze markt zal altijd ‘second 
best’ blijven, maar zonder rekenschap van de werkelijke functies, inrichting en 
voorzieningen, zal de marktmeester ACER niet veel anders resten dan stil te luisteren naar 
het zoemen van de servers in Lubjana, terwijl  de energiemarkt zonder grenzen haar eigen 
gang gaat met het voordeel voor de winnaar en de rekening voor de gebruiker.  
 
 
 
   
 
 

                                                           
78 Zie Eijsbouts et al (2010), p. 116 e.v. en Adrienne de Moor – van Vugt (2010) p. 10.  
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