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ACM wil beter risicomanagement bij
energiebedrijven
Energiebedrijven die gas en elektriciteit leveren aan Nederlandse consumenten krijgen te maken met
extra eisen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
De toezichthouder wil onder meer dat de bedrijven aantonen dat ze beschikken over adequaat risicomanagement. Vorig
jaar ging een aantal energiebedrijven failliet doordat de energieprijzen enorm waren gestegen.
Ook gaan de eisen voor deskundigheid bij de energiebedrijven omhoog. Daarnaast zullen ze "onder meer hun nanciële
continuïteit en de houdbaarheid van hun bedrijfsplan beter moeten onderbouwen", aldus de ACM in een toelichting.
"De eisen bieden geen garantie tegen faillissementen maar kunnen de kans daarop wel verkleinen."
Hiermee volgt de instantie aanbevelingen op naar aanleiding van een extern onderzoek naar het toezicht op de
leveranciers van energie. De onderzoekers concludeerden dat de ACM binnen de huidige wetgeving extra
mogelijkheden heeft om het toezicht aan te scherpen. De ACM gaat met de minister voor Klimaat en Energie bespreken
hoe de aanvullende eisen ook in de nieuwe Energiewet, waar nog aan wordt gewerkt, een plek kunnen krijgen.
De toezichthouder gaat ook kijken hoe kwetsbare consumenten beter kunnen worden beschermd tegen de nanciële
gevolgen van een faillissement van een energiebedrijf. Vorig jaar ging energiebedrijf Welkom Energie failliet. Volgens
de curator zijn er zo'n zeventigduizend kleinverbruikers die schuldeiser zijn, gemiddeld voor een bedrag van 285 euro.
Klanten die nog geld tegoed hebben van de energieleverancier, bijvoorbeeld een welkomstbonus of omdat er een hoog
termijnbedrag vooruit is betaald, zien dit waarschijnlijk niet volledig terug.
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Deel dit artikel
   

GERELATEERD
NIEUWS

14 juni 2022

Allianz waarschuwt bedrijven voor toename sociale
onrust
Bedrijven moeten zich voorbereiden op een toename van maatschappelijke
onrust nu de kosten van het levensonderhoud steeds verder stijgen en de
onvrede bij de bevolking... 
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IIA: Oorlog in Oekraïne confronteert bedrijven met
'storm aan risico's'
De oorlog in Oekraïne vergroot de ernst van en het scala aan risico's waarmee
bedrijven worstelen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek door het Instituut
van... 
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Bestuurders hebben volop vertrouwen in
economische groei
Het vertrouwen in de economie onder managers en bestuurders neemt snel
toe. Een ruime meerderheid (79 procent) voorziet in het komende jaar een
omzetstijging. Ook... 
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Op de flanken van een vulkaan
Arjan Brouwer

Belangrijker dan informatieverscha

ng over risicobeheersing, is informatie

die leidt tot beter begrip van de weerbaarheid van een onderneming, meent
Arjan Brouwer. 
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Wat zegt risicomanagement, als je het ceo-risico niet
meeneemt?
Het gedrag van de chief executive o

cer (ceo) wordt maar zelden

meegenomen in het risico-overzicht van een bedrijf. De accountant moet
daar meer oog voor hebben,... 

