Opinie

Toezichthouder zaagt poten
onder eigen stoel weg
Consumenten wisselden afgelopen jaar
op grote schaal van energiebedrijf. Die
keuzevrijheid is er. Maar om dat nu het
toppunt van marktwerking te noemen?
Nee! De energiemarkt functioneert nog
steeds onvoldoende, getuige de hoge
gasprijzen bij een voldoende aanbod van
gas op de markt en een relatief lage vraag
en de grote hoeveelheden conflicten tussen netbeheerders en afnemers. Een onafhankelijke toezichthouder blijft hard nodig
om de belangen van afnemers te verdedigen. Die toezichthouder komt nu echter
met voorstellen om haar eigen rol terug te
dringen.
Het ministerie van EL&I wil de Elektriciteitsen Gaswet vereenvoudigen. Door stroomlijning van wettelijke taken, bevoegdheden en
procedures moet het markttoezicht doeltreffender en doelmatiger. Toezichthouder NMa
evalueerde daarop de energiewetten. De
NMa besteedde, op verzoek van de minister
van EL&I, specifieke aandacht aan ‘deregulering’, ‘dejuridisering’, ‘vermindering van de
uitvoerings- en toezichtslasten’ en ‘vermindering van administratieve lasten in inhoudelijke nalevingskosten’. De uitkomst van de
evaluatie van de NMa is voor afnemers zorgwekkend. Een kleine greep uit de voorstellen: bezwaarprocedures worden geschrapt,
tariefsoorten en tariefcategorieën worden
teruggebracht en belangenafwegingen worden aan netbeheerders en netgebruikers
overgelaten.
VEMW heeft geen bezwaar tegen het
stroomlijnen van processen en het schrappen van onnodige regels, als de elektriciteits- en gasmarkten hierdoor daadwerkelijk
beter gaan functioneren. Deze voorstellen
leiden daar echter niet toe. VEMW voorziet
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een toename van het aantal civielrechtelijke
procedures, ongewenste lastenverschuivingen en inmenging van de minister bij
belangentegenstellingen. De onderliggende
opdracht van de minister aan de NMa lijkt
een forse reductie van het aantal ambtenaren dat zich met energiewetten en -regelgeving bezighoudt. Gewoon een bezuinigingsoperatie dus.

In haar evaluatie gaat de NMa nadrukkelijk
voorbij aan haar wettelijke taken om voorzieningszekerheid en marktwerking te bevorderen en hierop adequaat toezicht te houden. VEMW vraagt zich dan ook af of de
NMa bereid - en in staat - is de haar wettelijk
opgedragen taak ter bescherming van de
consument en de zakelijke gebruiker doeltreffend uit te voeren.
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