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Geachte ,  
 
U heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) gevraagd, ingevolge artikel 51, tweede 
lid, Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), te adviseren over het Conceptbesluit 
kostenoverzicht energie 2014 (hierna: het voorstel). 
 
Met deze brief voldoet het CBP aan uw verzoek. 
 
Inhoud van het voorstel 
Factuur 
In het voorstel wordt bepaald dat de factuur voor alle energiesectoren in duidelijke en 
begrijpelijke taal wordt opgesteld. Het voorstel bepaalt ook dat de verbruiksafhankelijke kosten 
en de verbruiksonafhankelijke kosten op de factuur moeten staan. 
 
Verbruik- en kostenoverzichten 
Alle afnemers van energie krijgen een verbruiks- en kostenoverzicht. Het verbruiks- en 
kostenoverzicht heeft tot doel om informatie over het energieverbruik te verstrekken aan de 
afnemer, zodat de afnemer gestimuleerd wordt tot het nemen van energiebesparende 
maatregelen. Een leverancier van elektriciteit of van gas verstrekt ten minste één keer per jaar een 
verbruiks- en kostenoverzicht. Als de afnemer over een op afstand uitleesbare energiemeter 
(slimme meter) beschikt die daadwerkelijk op afstand wordt uitgelezen, verstuurt een leverancier 
iedere twee maanden een verbruiks- en kostenoverzicht. Op verzoek van een afnemer kan de 
frequentie waarmee een verbruiks-en kostenoverzicht wordt verstuurd worden  verlaagd naar 
minimaal één keer per jaar. 
 
Verstrekking meetgegevens leveranciers aan derden 
Een leverancier van elektriciteit, gas, warmte, koude of brandstof, verstrekt op verzoek van een 
afnemer de factuur en de verbruiks- en kostenoverzichten aan een derde partij. 
 
 
 
 

AAN Ministerie van Economische Zaken 
  
  
 Postbus 20401 
 2500 EK DEN HAAG 
  
  
  

ONDERWERP Advies Conceptbesluit kostenoverzicht energie 
2014 

DATUM 26 augustus 2014 
ONS KENMERK z2014-00494 

CONTACTPERSOON  
  
  

UW BRIEF VAN 14 juli 2014 
UW KENMERK  



 

 

DATUM 26 augustus 2014 
ONS KENMERK z2014-00494 

BLAD 2 

Beoordeling 
Het voorgestelde artikel 13 bepaalt dat een leverancier op basis van een verzoek van een afnemer 
de beschikbare facturen en verbruiks- en kostenoverzichten verstrekt aan een door de afnemer 
aangewezen aanbieder van energiediensten. Die aanbieder van energiediensten kan vervolgens 
op basis van de verstrekte  informatie, advies op maat geven aan de afnemer. Een 
energieleverancier zal de informatie alleen verstrekken op basis van een ondubbelzinnig verzoek 
van een afnemer. In de toelichting bij dit artikel wordt aangegeven dat deze systematiek al is 
neergelegd voor kleinverbruikers van gas en elektriciteit, zodat dit voorschrift alleen betrekking heeft 
op grootverbruikers van gas, elektriciteit of warmte, of op verbruikers van koude. 
 
Artikel 26ab van de Elektriciteitswet en artikel 13b van de Gaswet bepalen dat netbeheerders 
derden uitsluitend toegang verlenen tot meetgegevens betreffende kleinverbruikers voor zover 
die derden de desbetreffende meetgegevens op basis van artikel 8, onderdeel a, van de Wbp 
mogen verwerken. Dit betekent dat deze derde partijen ('Onafhankelijke  Dienstenaanbieders') 
zelf toestemming als bedoeld in artikel 8, onder a, Wbp van de betrokkene dienen te hebben voor 
de toegang die wordt verleend door de netbeheerder. 
 
In het voorstel is het niet de netbeheerder, maar de leverancier die op basis van een verzoek 
gegevens verstrekt aan derden. Het is dus niet de ontvanger van de meetgegevens, maar de 
verstrekker van de meetgegevens die toestemming dient te verkrijgen voor het verstrekken van 
de factuur en de (op dat moment) beschikbare verbruiks- en kostenoverzichten. Derhalve wordt 
voor grootverbruikers van gas, elektriciteit of warmte, of voor verbruikers van koude een andere 
systematiek gehanteerd dan voor kleinverbruikers van gas en elektriciteit. 
 
Het CBP adviseert om in de nota van toelichting, mede gelet op het feit dat het in artikel 13 van 
het voorstel kan gaan om persoonsgegevens, nader te onderbouwen waarom er voor 
grootverbruikers van gas, elektriciteit of warmte, of op verbruikers van koude een andere 
toestemmingssystematiek gehanteerd wordt  dan voor kleinverbruikers. 
 
Advies 
Het CBP adviseert u aan het vorenstaande op passende wijze aandacht te schenken. 
 
Hoogachtend, 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
 
 
Mr. W.B.M. Tomesen 
Lid van het College 
 
 
 

 


