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Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID JANSEN
Ontvangen 23 mei 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, wordt onderdeel AA als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden:

Na artikel 95n worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

2. Voor de tekst wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 95 na

1. Leveranciers zijn verplicht om aan afnemers als bedoeld in artikel
95a, eerste lid, naast eventuele andere vrije contractvormen, levering
volgens een modelcontract aan te bieden.

2. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt het
modelcontract vast, na consultatie van organisaties van leveranciers,
netbeheerders en afnemers.

II

In artikel II, wordt onderdeel P als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden:

Na artikel 52 c worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

2. Voor de tekst wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 52ca

1. Leveranciers zijn verplicht om aan afnemers als bedoeld in artikel 43,
eerste lid, naast eventuele andere vrije contractvormen, levering volgens
een modelcontract aan te bieden.

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2007–2008

KST118585
0708tkkst31374-7
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2008 Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 374, nr. 7 1



2. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt het model-
contract vast, na consultatie van organisaties van leveranciers,
netbeheerders en afnemers.

Toelichting

Sinds de liberalisering van de energiemarkt is er een enorme verschei-
denheid van contractvormen ontstaan, die vaak slechts op details
verschillen. Dit maakt het met name voor niet-professionele afnemers – de
kleinverbruikers – lastig om de aanbiedingen van leveranciers te verge-
lijken.

Door de invoering van een modelcontract, naast alle andere vrije
contractvormen, wordt het voor de consument eenvoudig om voor deze
contractvorm de aantrekkelijkste aanbieder te selecteren. Vermoedelijk
zullen veel consumenten voor deze contractvorm kiezen waardoor het
voor aanbieders aantrekkelijk wordt om scherpere aanbiedingen te doen.
Dat komt de concurrentie ten goede.

Bijkomend voordeel van een modelcontract is dat de contractvoor-
waarden gebaseerd kunnen worden op een goede rechtspositie voor de
consument, die daardoor niet voor onaangename verrassingen kan
worden gesteld door de «kleine lettertjes» in het contract.

Jansen
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