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Tijdschrift voor InTerneTrechT

Fascinerend, fascinerender, …, 
the smart grid!
Arno Lodder

Fascinerend
is het nieuw voorgestelde, aan artikel 6 lid 8 van de Consumentenrichtlijn ontleende, artikel 
6:230i lid 4:

“(…) In geval van strijd naar inhoud en wijze waarop de informatie wordt verstrekt, zijn 
de bepalingen van deze afdeling van toepassing.”

Een halfslachtige poging om onder omstandigheden te kappen in het woud der informatieplich-
ten. Zoals bekend wordt een nieuwe serie van 20! (sub a-t) informatieplichten aan het (online) 
contractenrecht toegevoegd. Arme consument, overladen met een berg aan informatie. En ze-
ker ook, arme aanbieder, die al deze informatie op de juiste wijze moet communiceren. Er is rui-
me overlap tussen deze informatie en de informatie die dienstverrichters en dienstverleners van 
de informatiesamenleving moeten verstrekken op grond van de artikelen 15d tot en met 15f van 
Boek 3, de artikelen 227b en 227c alsmede afdeling 2A van titel 5 van Boek 6. De reden dat er 
niet op niveau van wetgeving kon worden gesnoeid is de verschillende doelgroepen van de rege-
lingen. De consumentenrichtlijn richt zich op de van onrechtmatige praktijken (art. 6:193g e.v. 
BW) bekende handelaar. Wat deze handelaar allemaal moet en mag en welke rechten de consu-
ment daar aan kan ontlenen, wordt besproken door Jeloschek & Van Druenen.

Fascinerender 
is de overheid die een formulier op internet heeft en als een burger langs die weg een verzoek 
indient repliceert met: “we hadden niet aangegeven langs elektronisch weg bereikbaar te zijn”. 
Feitelijke bereikbaarheid volstaat niet, een overheidsorgaan moet expliciet hebben aangege-
ven benaderd te mogen worden via internet of e-mail. Ook wordt nog steeds rekening gehouden 
met mensen die onmogelijk toegang tot het internet kunnen krijgen. Zelfs in bejaardentehuizen 
staan al jaren computers met internettoegang en ook bibliotheken bieden de mogelijkheid. Het 
zou goed zijn als onze samenleving, inclusief de overheid, definitief de overstap maakt tot de in-
formatiesamenleving. Waren bij de invoering in de zomer van de elektronische communicatie in 
2004 (twee dagen na elkaar werd de omzetting van de Richtlijn elektronische handel en de Wet 
elektronisch bestuurlijk verkeer ingevoerd) bovengenoemde relikwieën uit tijden van pen en pa-
pier al enigszins achterhaald, inmiddels lijkt het moment aangebroken echt met de tijd mee te 
gaan, zoals Groothuis verder uiteenzet.

Fascinerendst
is een nieuwe infrastructuur die veel weg heeft van het internet, the smart grid. Slimme ener-
giemeters zijn al enige tijd bekend, maar de wijze waarop die een schakel zullen vormen in een 
slim energienetwerk is voor internetjuristen interessant. De slimme meter kan gebruikt worden 
om voorspellingen over energiegebruik te doen, en op apparaatniveau kan de gebruiker precies 
inzicht krijgen in zijn verbruik. Deze voorspellingen zijn in de toekomst slechts een enkele fac-
tor die het verbruik in de smart grid bepalen. Groene en klassieke energiemaatschappijen zul-
len zij aan zij met consumenten die stroom opwekken via bijvoorbeeld zonnepanelen het aanbod 
verzorgen. De afname kan uitgesteld (tot een goedkoper moment), of eerder plaatsvinden (en 
vervolgens tijdelijk opgeslagen op de accu van de auto). Het al jaren gedroomde scenario van 
autonome systemen onderhandelend over contracten en prijzen lijkt in de smart grid uit te ko-
men. Technisch uitdagend, maar zeker ook juridisch. Kan de werkgever inzage krijgen in ener-
gieverbruik op apparaat niveau bij een juridisch conflict over thuiswerken? Kan de politie een 
alibi onderuit halen door vast te stellen dat de verdachte op het moment van de misdaad hele-
maal geen TV aan het kijken was? En wat voor mogelijkheden zullen criminelen zien? Wat het 
netwerk zelf betreft is de vraag of het net zo gedistribueerd ontwikkeld wordt als het internet, of 
dat overheden of marktpartijen zullen proberen delen van het netwerk te beheren of controleren. 
Ook de grensoverschrijdendheid is al zichtbaar, er wordt gesproken van een wereldwijde (of in 
ieder geval zeker EU-brede) energiemarkt. Hierover is in dit nummer niet meer te lezen, maar 
ongetwijfeld de komende jaren zeker.
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