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Management samenvatting

Achtergrond
Tienduizenden consumenten hebben eind 2018 en begin 2019 schade ondervonden van het 
faillissement van hun energieleverancier. Deze twee recente faillissementen hebben laten zien 
dat de consumentenbescherming ondermaats is. De Consumentenbond houdt de 
ontwikkelingen op de energiemarkt nauwlettend in de gaten. Om goed te begrijpen hoe groot dit 
probleem is en welke oplossingsrichtingen beschikbaar zijn, is een gedegen analyse gewenst.

Onderzoeksvragen
Hoe is de consumentenbescherming geregeld op de Nederlandse energiemarkt en welke 
bedrijven hebben een verhoogd financieel risico? Hoe kan de consumentenbescherming beter 
worden geregeld?

Conclusies
• 15 van de 30 onderzochte vergunninghouders hebben een lage solvabiliteit (onder 20%); hiervan hebben 13 bedrijven een negatieve 

solvabiliteit. De grote ‘gevestigde’ energiebedrijven hebben een goede solvabiliteit m.u.v. de Nuts Groep (Budget energie)
• Wanneer ook de mate van transparantie wordt meegenomen ontstaat er een zorgelijk beeld over een grote groep van kleine 

energiebedrijven die er financieel niet goed voor lijken te staan. 
• Op basis van de huidige staat van de markt zijn meer faillissementen in de toekomst waarschijnlijk. 
• Een nieuw faillissement betekent echter niet automatisch dat elke klant (aanzienlijke) schade leidt.
• Als het onwenselijk is dat consumenten schade leiden als gevolg van faillissement van hun energieleverancier, dan is het noodzakelijk dat er 

meer bescherming worden geboden bovenop het huidige niveau



Beschrijving van de huidige 
Nederlandse Energiemarkt
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Spanningen op de energiemarkt voor de 
consument duidelijk zichtbaar…
Headlines energiemarkt
Onderstaande headlines zijn een greep uit de vele artikelen die in de afgelopen tijd in de 
media zijn verschenen over ontwikkelingen op de energiemarkt. 
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..terwijl het steeds drukker wordt op de 
energiemarkt.
Keuzevrijheid op de energiemarkt is groot

• Consumenten (kleinverbruikers) kunnen kiezen uit 39 verschillende 
energieleveranciers met een vergunning bij de Autoriteit 
Consument en Markt (ACM). De overige aanbieders richten zich 
enkel op de zakelijke markt.

• Hoewel het aantal energieleveranciers sinds 2014 flink is 
gestegen (16 nieuwe aanbieders) wordt de markt nog altijd 
gedomineerd door ‘grote drie’: Essent, Nuon (Vattenfall) en Eneco. 

• Het elektriciteitsverbruik van particulieren huishoudens is sinds 2012 
gemiddeld met 0,8% per jaar gedaald. Gasverbruik laat een 
vergelijkbare ontwikkeling zien. Voor een deel is dit het gevolg van 
energiebesparende maatregelen en bewuster energiegebruik.

Ontwikkelingen aantal energieleveranciers, stijging van 17

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Verdeling vergunninghouders:
▪ Gas & elektriciteit: 56
▪ Enkel elektriciteit: 1
▪ Enkel gas: 1
▪ Warmte: 8

Verdeling marktaandelen nieuwe vs. oude 
aanbieders:
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Financieel risico voor consument het 
hoogst vanaf de herfst
Overzicht van het bevoorschottings- en afrekenmodel op de Nederlandse energiemarkt
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De consument loopt financieel risico op 
verschillende vlakken
Financieel risico consument
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Leveringszekerheid goed geregeld, maar ACM kijkt niet naar 
financiële staat of inkoopbeleid van vergunninghouders



Resultaten onderzoek 
solvabiliteit
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Verantwoording onderzoeksmethode
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Partijen met grootste marktaandeel 
óók leidend op solvabiliteit
Groep 1: energieleveranciers met goede solvabiliteit die tevens binnen 4 maanden jaarrekening deponeren
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4 partijen scoren goed maar 
rapporteren (vrij) laat
Groep 2: energieleveranciers mét goede solvabiliteit maar zonder tijdige financiële verslaglegging
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Slechte solvabiliteit kan soms (goed) 
worden verklaard
Groep 3: leveranciers waarbij de combinatie van solvabiliteit en informatievoorziening ondermaats is

* Indicatoren Budget Energie en NLe op basis van jaarrekening 2017 van Nuts Groep BV, vóór overname van 
NLe (januari 2018)
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1 op de 3 is niet solvabel en ook niet 
transparant hierover
Groep 4: Ondermaatse solvabiliteit én toelichting bereid, sommigen zeer traag met verslaglegging. 
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