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 Wie is bij de opslag van CO2 aansprakelijk voor eventuele schade?  

 Welk recht is van toepassing bij het transport van gas en elektriciteit over landsgrenzen? 

 Wie is eigenaar van ondergrondse pijpleidingen en delfstoffen? 

 Is de gratis uitgifte van emissierechten in strijd met het vervuiler-betaalt principe? 

 Dient er een apart rechtsregime te komen voor de ontwikkeling van windenergie op zee? 

Het recht wordt steeds belangrijker in de energiesector. De liberalisering van energiemarkten is 
verankerd in wet- en regelgeving die daarmee zorgt voor sterkere concurrentie. Tegelijk worden Staten en 
marktpartijen geconfronteerd met een grotere schaarste aan olie en gas waardoor de import van energie 
toeneemt. De economische belangen zijn groot, regels en contracten zijn cruciaal.  
 
Door middel van wetgeving bepaalt de Europese Unie de kaders waarbinnen lidstaten en marktpartijen 
zich mogen bewegen. Maar de nationale wetgeving is  niet altijd duidelijk en kan per lidstaat verschillen. 
Dit kan lijden tot  (onvoorziene) tegenstrijdigheden en conflicten.  
 
De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een onderzoekscentrum 
opgericht om meer helderheid te verschaffen bij juridische vragen rond energie: het Groningen Centre of 
Energy Law (GCEL). Dit is het enige universitaire onderzoekscentrum voor energierecht in Nederland. 
Zo’n 25 onderzoekers verdiepen zich in een scala aan juridische vraagstukken die betrekking hebben op 
de energiesector. 
 



 

Het Groningen Centre of Energy Law onderzoekt de gehele energieketen, van ‘put tot pit’. Dit omvat 
bijvoorbeeld de wet- en regelgeving die samenhangt met de productie, het transport en de levering van 
energie, de bevordering van duurzame energiebronnen, het veiligstellen van de voorzieningszekerheid en 
de bescherming van zowel het klimaat als de consument. Naast de juridische aspecten worden ook 
economische en sociale effecten in beschouwing genomen. 
 
Voor professionals die in de energiesector werken zijn de juridische kaders steeds meer een donker doolhof 
in plaats van een verlicht pad. Het Groningen Centre of Energy Law heeft de kennis in huis om complexe 
vraagstukken helder uiteen te zetten. 

De Rijksuniversiteit Groningen heeft warme banden met de energiesector: zij zetelt niet alleen bovenop het 
Groninger gasveld, zij werkt ook samen met partijen uit deze branche, zoals de Gasunie, het Energy Delta 
Institute en de Energy Valley. Het Groningen Centre of Energy Law participeert in het Energy Delta 
Research Centre (EDReC) dat binnen de universiteit al het onderzoek naar energie bundelt. 
 
Het Groningen Centre of Energy Law coördineert al het rechtswetenschappelijk onderzoek dat betrekking 
heeft op (onderdelen van) de energiesector. Het huidig onderzoek concentreert zich op de liberalisering van 
energiemarkten in binnen- en buitenland en de juridische gevolgen daarvan. Ook is het centrum begonnen 
met onderzoek naar de juridische aspecten van CO²  afvang en opslag. 
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