
Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de minister ELI over de naleving van 
de Regeling afsluiten elektriciteit en gas van kleinverbruikers 
 
1. 
Zijn netbeheerders en vergunninghouders (energieleveranciers) verplicht om jaarlijks te 
rapporteren over het aantal afsluitingen van energie, respectievelijk beëindiging van 
levering?  
 
2. 
Zo nee: 
- onderschrijft u de relevantie van deze informatie voor het beoordelen van de 
effectiviteit van beleid ter voorkoming van afsluiten van energie, in zijn algemeenheid 
en specifiek tijdens de wintermaanden, zoals geregeld in de Regeling afsluiten 
elektriciteit en gas van kleinverbruikers? 
- bent u bereid om te bevorderen dat de netbeheerders en vergunninghouders1 met 
ingang van 2012 op uniforme wijze rapporteren over afsluitingen respectievelijk 
beëindiging van de levering, onderscheiden naar winterperiode/zomerperiode en de in 
de artikel 2 t/m 4 van de ministeriële regeling omschreven gronden om tot 
afsluiting/beëindiging levering over te gaan? 
 
3. 
Heeft u een verklaring voor de sterk verschillende trend inzake het aantal afsluitingen in 
2011 bij enerzijds Liander en anderzijds Enexis en Stedin? Zo nee, bent u bereid om 
hier onderzoek naar in te stellen? 
 
4. 
Is het juist dat nieuwe leveranciers van elektriciteit en gas op de Nederlandse markt 
voor kleinverbruikers (m.n. de zogenaamde prijsvechters) bij wanbetaling sneller 
overgaan tot “einde levering” dan bij de (voormalige) geïntegreerde energiebedrijven 
Essent, NUON, Eneco en Delta?  
Kan het antwoord cijfermatige onderbouwd worden?  
 
5. 
Onderschrijft u dat de netbeheerders die een “einde levering” (EOS) melding krijgen 
van een vergunninghouder niet kunnen vaststellen of de vergunninghouder zich houdt 
aan de bepalingen van art.32 en 4 lid 13 MR? 
Zo ja, wie houdt er dan wel toezicht op de naleving van deze bepalingen door 
vergunninghouders? 
 
6. 
Is er een laagdrempelige vorm van geschillenbeslechting voor situaties waarin een 
kleinverbruiker van energie dreigt te worden afgesloten, waarbij binnen twintig dagen 

                                                 
1 dan wel Energie Data Services Nederland,  in opdracht van netbeheerders en vergunninghouders 
2 de levering van elektriciteit of gas aan een kleinverbruiker mag in de periode van 1 oktober tot 1 april 
slechts beëindigd worden  op verzoek van de kleinverbruiker; ingeval van fraude of misbruik; ingeval de 
desbetreffende overeenkomst afloopt. 
3 In de periode van 1 april tot 1 oktober mag evenmin afgesloten c.q. levering beëindigd worden indien 
een wanbetaler in een schuldsaneringstraject zit, dan wel een gekwalificeerde medische verklaring heeft 
overlegd. 



(de termijn voor het vinden van een alternatieve leverancier) de uitkomst van de 
procedure bekend is? 
Zo ja, hoe luidt deze? 
Zo nee, onderschrijft u dat er behoefte is aan een dergelijke procedure? 
 


