Uitnodiging workshop

“Obstakels voor de bescherming van consumentenbelangen in de energiesector”
22 mei 2012, Amsterdam
De derde generatie Europese energierichtlijnen beogen de positie van de energieconsument
te verbeteren. De bevordering van marktwerking in de energiesector moet ten goede komen aan de
betaalbaarheid van de energietarieven evenals aan de duurzaamheid en leveringszekerheid van de
energielevering. Daarbij is de assumptie dat de consument niet enkel een passieve speler is in de
energiemarkt, maar op actieve wijze zal bijdragen aan de realisatie van de Europese doelstellingen,
inclusief milieu- en klimaatdoelstellingen onder meer door gebruikmaking van zijn keuzevrijheid
op de markt en door efficiënter om te gaan met zijn energieverbruik.
Het doel van deze workshop is het identificeren van juridische, economische en praktische
obstakels voor de bescherming van de belangen van de consument (de huishoudelijke en zakelijke
consument) in de energiesector na de implementatie van het derde energiepakket. Waar mogelijk
zullen aanbevelingen worden gedaan aan de wetgever, beleidsmakers en toezichthouders om de
positie van de energieconsument te verbeteren.
Aandacht wordt besteed aan thema’s, zoals de vraag wie is de consument en welke rollen
krijgt hij toebedeeld door de Europese wetgeving? Met welke Europese en nationale
toezichthouders heeft de consument te maken en kunnen zijn rechten voldoende worden beschermd
door de verschillende instanties? Een fundamentele vraag die aan de orde komt, is of de nieuwe
Europese wetgeving voldoende ruimte laat voor innovaties, in het bijzonder op het gebied van
nieuw netbeheer, die ten goede komen aan de consument. Zo wordt de rol van het Europees recht en
Europese standaardisatieprocessen bij de uitrol van slimme meters besproken. Een andere
fundamentele vraag is of de consument in de praktijk de rollen die hij krijgt toebedeeld door de
wetgeving kan en/of wil waar maken. Welke economische en juridische factoren beïnvloeden het
gedrag van consumenten in de energiemarkt en hoe kunnen de wetgever en de toezichthouder
hiermee rekening houden? Ook wordt besproken via welke procedures en mechanismen de
consument zijn rechten kan handhaven in de meerlagige rechtsorde en wat de (on)mogelijkheden
voor rechtsbescherming zijn.
Workshop details
Datum: 22 mei 2012
Locatie: VOC-zaal, Klovenierburgwal 48
Aanmelding: voor aanmeldingen (uiterlijk t/m 15 mei 2012) kunt u contact opnemen met i.e.bordei@uva.nl.

PROGRAMMA

9:30u-10:00u

Ontvangst

10:00u-10:05u

Opening door voorzitter Prof. dr. J. Steenbergen

10:05u-10:25u

Prof. dr. L. Hancher
“Onafhankelijkheid van de toezichthouder en de bescherming van consumentenbelangen.”

10:25u-10:40u

Discussie

10:40u-11:00u

Mw. D. van der Pluym en mr. drs. G. Lybaart
“De rol van toezichthouders in Europa op het gebied van de bescherming van
consumentenbelangen.”

11:00u-11:15u

Discussie

11:15u-11:30u

Pauze

11:30u-11:50u

Dr. A. Huygen
“Consumentenbescherming wie vaart er wel bij?”

11:50u-12:05u

Discussie

12:05u-13:00u

Lunch

13:00u-13:20u

Mr. R. Hoenkamp
“De bescherming van consumenten in standaardisatieprocessen in de energiemarkt.”

13:20u-13:35u

Discussie

13:35u-13:55u

Prof. dr. S. Lavrijssen
“Gedragseconomische inzichten in consumentengedrag en implicaties voor de bescherming van
consumentenbelangen in de energiesector.”

13:55u-14:10u

Discussie

14:10u-14:25u

Pauze

14:25u-14:45u

Dr. K.J. Cseres
“Toegang tot de markt via toegang tot het recht: de handhaving van consumentenbelangen.”

14:45u-15:00u

Discussie

15:00u-15:20u

Prof. dr. A. de Moor-van Vugt
“Hoe haalt de consument zijn recht? Rechtsbescherming in de meerlagige energiesector.”

15:20u-15:35u

Discussie

15:35u-15:45u

Afsluitende opmerkingen voorzitter

15:45u

Borrel

