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Samenvatting 
Als afsluiting van mijn opleiding Hbo-Rechten aan de Hanzehogeschool in Groningen is dit 
afstudeeronderzoek geschreven. Het afstudeeronderzoek is geschreven in opdracht van IWP EnTranCe 
onder begeleiding van mw. mr. Marjolein den Uijl. Vanuit de opleiding is het onderzoek begeleid door 
dhr. mr. Joris Visser. 

Waterstof wordt al even gebruikt, echter nog niet zo lang in producten voor de consument. Hiervoor 
ontbreekt dan ook nog veel wet- en regelgeving, waardoor onduidelijkheid kan ontstaan. Voorafgaand 
aan dit onderzoek bestond de behoefte om een duidelijk overzicht te krijgen van de verschillende 
soorten wetgeving en wat hiervan nu de gevolgen zijn voor ondernemers die aan de slag willen met 
waterstof. 

Het doel van dit onderzoek is dan ook om innovatieve ondernemers, in afwachting van waterstof-
specifieke wetgeving, een juridisch en praktisch handvat te bieden met betrekking tot het kleinschalig 
opslaan en gebruiken van waterstof in eindproducten voor de consument. De centrale vraag die gesteld 
wordt om dit doel te bereiken is (kort weergegeven): 

 ‘Welke mogelijkheden en eventuele beperkingen biedt de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot 
het gebruiken van waterstof in consumentenproducten en wat kan ten aanzien hiervan worden geleerd 
van de knelpunten die worden ervaren in de praktijk?’ 

De informatie om deze vraag te kunnen beantwoorden is in drie onderdelen verkregen. Als eerste zijn de 
theoretische normen verzameld door vanuit verschillende rechtsgebieden naar het ontwikkelen van 
waterstofproducten te kijken. Hierbij is bij twee onderwerpen uitgebreider stil gestaan dan bij andere 
onderwerpen, namelijk het certificeren van waterstofproducten, aansprakelijkheid en verzekeringen. 
Ook is er bijvoorbeeld gekeken naar de intellectuele eigendom, subsidies, de omgevingswet en 
experimentele wetgeving. Uit de verkregen theoretische informatie zijn verschillende onderzoekspunten 
voor het praktijkonderzoek, wat het tweede onderdeel is. 

In het praktijkonderzoek zijn met verschillende ondernemers en experts interviews afgenomen. De 
inhoud van deze interviews is vormgegeven aan de hand van de onderzoekspunten uit de praktijk. 
Hierbij is gevraagd wat de ervaringen zijn met deze onderwerpen en welke knelpunten worden ervaren. 
Zo is gevraagd het gebruik van intellectuele beschermingsmogelijkheden, hoe wordt omgegaan met 
subsidies en hoe het certificeringsproces in de praktijk verloopt. 

Het derde deel van dit onderzoek is de analyse. In dit onderdeel zijn de resultaten van het theoretische 
onderzoek en het praktijkonderzoek geanalyseerd. Hierbij is er allereerst gekeken naar de 
overeenkomsten en verschillen tussen de ervaringen van de ondernemers en experts. Daarna is gekeken 
naar hoe deze informatie zich verhoudt tot de theorie. Hiervoor is bijvoorbeeld gekeken of de 
knelpunten die in de praktijk worden ervaren ook in de theorie weer terugkomen. 

Op basis van de uitkomsten van de resultaten van deze drie onderdelen is een conclusie opgesteld die de 
centrale vraag beantwoord. Ook zijn er aanbevelingen voor ondernemers die waterstofproducten 
ontwikkelen uit voort gekomen, waarmee is getracht de doelstelling van dit onderzoek te bereiken. Deze 
aanbevelingen zien bijvoorbeeld op: het houden van contact met keuringsinstanties en toezichthouders; 
het juist gebruiken van een NDA; het doel van een certificering voor ogen houden en het achteraf 
kunnen verantwoorden welke veiligheidsmaatregelen zijn genomen. 
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Voorwoord 
Voor u ligt het resultaat van mijn afstudeeronderzoek dat ik heb geschreven in opdracht van EnTranCe. 
Het schrijven van deze scriptie is voor mij de afsluiting van een erg leerzame en interessante periode 
aan de Hanzehogeschool en mijn opleiding Hbo-rechten. Ik ben erg trots op het resultaat en trots op 
het feit dat ik mij straks echt jurist kan noemen. 

De eerste twee jaren van mijn opleiding bestonden vooral uit theoretische vakken om een basis te 
leggen in de juridische wereld. De tweede helft van mijn studie zorgde echt voor een stroomversnelling 
in mijn weg naar het zijn van jurist. Vooral de stage bij de juridische afdeling van Staatsbosbeheer heeft 
mij heel veel gebracht. Hier heb ik mijzelf zowel algemene als juridische vaardigheden kunnen aanleren 
die ik de rest van mijn carrière zal kunnen gebruiken. Ik wil dan ook mijn stagebegeleidster, mevrouw 
Van der Burg, bedanken voor de goede begeleiding op alle vlakken en de kansen die ik tijdens deze 
stage heb gekregen. 

Tijdens het schrijven van mijn scriptie was het de bedoeling een ‘kapstok’ te creëren voor ondernemers. 
De grote uitdaging hierbij was om het zodanig in te kunnen kaderen dat de te behandelen theorie 
behapbaar bleef, maar ook nuttige informatie te geven op vele rechtsgebieden. Ik was erg blij met 
begeleiding die ik hierin heb gekregen van mijn afstudeerdocent, de heer Visser, waarin ik aan de ene 
kant het vertrouwen kreeg om een zodanig onderzoek aan te gaan, maar ook de benodigde kritische 
noten kreeg om het tot een goed eind te kunnen brengen. 

Mijn dank gaat eveneens uit naar iedereen die vanuit EnTranCe of de Hanze die heeft geholpen bij het 
schrijven van dit onderzoek, in het bijzonder mijn praktijkbegeleider mevrouw Den Uijl, die veel tijd 
heeft gestoken in de begeleiding van mij en mijn medestudenten om tot mooie resultaten te kunnen 
komen. 

Tot slot wil ik ook mijn familie bedanken voor alle hulp en adviezen tijdens mijn opleiding en het 
schrijven van deze scriptie. 

Hoewel deze periode aan het Hbo nu is afgesloten is het avontuur dat voor mij nog niet. Vanaf 
september ga ik beginnen aan het premaster-traject aan de Rijksuniversiteit Groningen, om daar 
uiteindelijk mijn meestertitel te behalen. Wordt vervolgd. 

 

Jeroen Nijland 

Woltersum, juni 2020 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

1.1  Inleiding 
De energietransitie, ondertussen kan wel gezegd worden dat dit een fenomeen is van algemene 
bekendheid. Op een enkeling na weet iedereen wel dat we op aarde op zoek moeten naar nieuwe, 
schonere manieren om in onze energiebehoefte te voorzien. Naast het feit dat de fossiele brandstoffen 
(zoals olie, kolen en aardgas) uiteindelijk op kunnen raken, stoot het gebruik hiervan een grote 
hoeveelheid broeikasgassen uit. Een goed voorbeeld hiervan is koolstofdioxide, oftewel: CO2.1 

Alle broeikasgassen samen zorgen ervoor 
dat de warmte van de zon die terechtkomt 
op de aarde meer wordt vastgehouden, met 
opwarming van de aarde en 
klimaatverandering tot gevolg. Eeuwenlang 
was de concentratie (uitgedrukt in ‘Parts Per 
Million’, afgekort ‘PPM’) van bijvoorbeeld 
CO2 min of meer gelijk, namelijk rond de 
280 PPM.2 Honderdduizenden jaren 
teruggekeken zijn schommelingen te zien 
van ongeveer 190 PPM (tijdens de ijstijden) 
tot maximaal 300 PPM. Een duidelijk 
keerpunt is te onderscheiden na de 
industriële revolutie. We gingen namelijk 
meer (fossiele) energie verbruiken (van ongeveer 500 Petajoule naar meer dan 3000 Petajoule), wat al 
heeft geresulteerd in een stijging van het CO2-gehalte in de atmosfeer naar meer dan 400 PPM. Dit 
proces kan worden omgekeerd als we naast het gebruiken van schone energie, ook minder energie 
gaan gebruiken.3 

De energietransitie kan daarom breder getrokken worden dan enkel het ontwikkelen en onderzoeken 
van technieken om zo weinig mogelijk broeikasgassen uit te stoten bij de energievoorziening. Als het 
complete probleem voor wat betreft energietransitie echter in één onderzoek zou kunnen worden 
opgelost, was dat waarschijnlijk al wel gebeurd. Dit onderzoek wordt daarom toch gericht op (een van) 
de (on)mogelijkheden om de productie van energie groener te maken. Op dit moment is het gebruik 
van elektriciteit de meest voor de hand liggende oplossing voor het ‘vergroenen’ van ons 
energieverbruik. Elektriciteit kan namelijk worden opgewekt uit schone bronnen, zoals zon en wind, en 
kan op veel gebieden worden toegepast. 

Naast de productie is de grootste uitdaging bij het gebruik van elektriciteit de opslag hiervan. Helaas 
hebben de zon en de wind nog geen aan- en uitknop gekregen, zoals kolencentrales dat bijvoorbeeld 
wel hebben. Dit resulteert regelmatig in een verkeerde hoeveelheid groene stroom, op de verkeerde 
plek en op het verkeerde moment. De energie zal daarom bij de pieken in de productie opgeslagen 
moeten worden voor de momenten waarop er weinig productie is, aangepast op de momenten 
wanneer er behoefte is aan energie. Het bekendste opslagmiddel voor elektriciteit is de batterij, die ook 
al veelvuldig wordt gebruikt. Nadelen van batterijen zijn echter dat de productie veel energie kost, dat 
ze langzaam slijten, ze redelijk groot en zwaar zijn en dat het even duurt voordat ze zijn opgeladen. Ook 

 
1 Dr. K. J. Noorman 2018, p. 17 
2 Dr. K. J. Noorman 2018, p. 17 
3 Verbruggen 2008, p. 18 (de IPAT-formule) 
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is het huidige energienet niet gericht op het opladen van bijvoorbeeld een of meer elektrische auto’s 
per huishouden, waardoor grote investeringen nodig zullen zijn. Netbeheerders trekken hier al langer 
over aan de bel.4 Een goed alternatief voor (of aanvulling op) van de batterij is waterstof. 

Waterstof is overal, maar toch ook bijna nergens. Waterstof (H2) is onder andere onderdeel van water 
(H2O), maar komt zonder menselijke tussenkomst nauwelijks zelfstandig voor op aarde.5 Waterstof kan 
met elektriciteit gemaakt worden uit water, en vervolgens weer gebruikt worden om, in combinatie 
met zuurstof (O2), water en elektriciteit te maken.6 Dit heft een aantal nadelen van de batterij op: een 
waterstoftank behoudt altijd zijn capaciteit en vraagt een minder chemisch proces om te produceren. 
Daarnaast kan waterstof ‘gewoon’ getankt worden en is het via gasleidingen te vervoeren. 
Daartegenover staat de brandbaarheid van waterstof en het feit dat het proces van maken en 
vervolgens weer gebruiken van waterstof (nu nog) minder efficiënt is dan dat je energie in en uit een 
batterij haalt.7 In de toekomst zou de techniek in het laatste natuurlijk een verandering kunnen 
brengen. 

Het gebruik van waterstof als energiedrager is op zichzelf geen nieuw fenomeen. Al in 1874 werd er 
door Jules Verne geschreven over de mogelijkheid om water als brandstof te gebruiken.8 Toch is het pas 
in de afgelopen jaren een serieuze optie geworden om te implementeren in de Nederlandse 
energievoorziening. Dit kwam onder andere door de achterlopende technische ontwikkelingen en de 
daarbij komende hoge kostprijs tegenover de huidige manier van energievoorziening. Ook de 
kredietcrisis van 2008 zorgde voor vertraging.9 Als gevolg van deze late opkomst van waterstof is de 
wetgeving over waterstof niet altijd even duidelijk, of zelfs helemaal niet aanwezig. Hierdoor bestaat er 
veel onduidelijkheid over welke wet- en regelgeving nu van toepassing is op waterstof. 

Nu de technieken om efficiënt waterstof te gebruiken beginnen in te lopen, worden de vragen met 
betrekking tot de regulering van het gebruik hiervan steeds relevanter. Er wordt ook niet alleen door 
kleine bedrijven nagedacht over waterstof, ook multinationals zoals Shell hebben al grote projecten op 
de planning staan, zoals een van de grootste waterstofprojecten van Europa in Groningen in 
samenwerking met Groningen Seaports en Gasunie.10 Zonder duidelijk juridisch kader kan er alsnog 
vertraging optreden in het gebruik van waterstof, aangezien het gebruik juridisch nog als te ingewikkeld 
wordt gezien. Dit blijkt uit gesprekken die in het kader van dit onderzoek al met een aantal 
ondernemers zijn gevoerd.  

Onderzoek is nodig om helderheid te verschaffen over welke wetten van toepassing zijn op het gebruik 
van waterstof en of deze juist mogelijkheden of beperkingen met zich meebrengen voor de 
ondernemer. Dit onderzoek bevindt zich daarmee nog in de eerste fase van de interventiecyclus 
(probleem-analytisch). In deze fase is het nog niet helemaal duidelijk wat precies het probleem is waar 
ondernemers tegenaan lopen, waardoor (naast de theorie en praktijk zelf) eventuele problemen tussen 
de theorie en de praktijk nog geschetst moeten worden. Ook zal dit onderzoek zich ook gedeeltelijk in 
de tweede fase (diagnose/ontwerp) bevinden. Als in de vorige fase namelijk problemen zijn vastgesteld 
moet worden gekeken waar dit probleem vandaan komt en hoe dit probleem voorkomen, verkleind of 
opgelost kan worden. Aangezien het onderzoek een goede stap moet zetten naar een beroepsproduct 

 
4 Duurzaam Bedrijfsleven, 2019 
5 Dr. Ir. J. Aué 2018, p. 13 
6 Dr. Ir. J. Aué 2018, p. 15 
7 Dr. Ir. J. Aué 2018, p. 25 
8 Dr. Ir. J. Aué 2018, p. 9 
9 Dr. Ir. J. Aué 2018, p.12 
10 Shell, 27 februari 2020  
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voor de praktijk waarin een duidelijke ‘overview’ wordt gegeven van de wetgeving waar in de praktijk 
rekening mee gehouden moet worden, zal in dit onderzoek ook deze fase aan bod komen. 

Een plek waar onder andere onderzoek wordt gedaan naar waterstof is EnTranCe. EnTranCe (Energy 
Transition Centre), onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen via het lectoraat Energie en Recht, is 
een IWP (innovatiewerkplaats) waar in een multidisciplinaire omgeving onderzoek wordt gedaan ten 
behoeve van de energietransitie. Bedrijven en overheden kunnen hun vragen over de energietransitie 
bij EnTranCe neerleggen. Deze vragen resulteren in projectgroepen binnen EnTranCe, van waaruit 
onderzoek wordt gedaan naar het specifieke onderwerp waar dit project op is gericht. Eén van deze 
projectgroepen is de ‘Groene Waterstof Booster, waar onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden 
die waterstof biedt voor het MKB. Dit onderzoek valt hier ook onder en wordt daarom in opdracht van 
het lectoraat Energie en Recht, via EnTranCe en vanuit het project de ‘Green energy booster’, 
uitgevoerd voor alle innovatieve ondernemers die met groene bronnen van energie, in dit geval 
waterstof, aan de slag willen.11 

Zoals eerder genoemd is waterstof geen onbekend fenomeen. Er is dus al het een en ander onderzocht 
met betrekking tot waterstof. Zo wordt er bij het TNO12 al veel onderzoek gedaan naar de technische 
aspecten rondom het gebruik van waterstof13 en ook op de HBO Kennisbank staan diverse artikelen 
over de techniek rondom waterstof14 en de energietransitie15 (veelal vanuit de Hanzehogeschool 
Groningen). Als wordt gezocht op juridische artikelen met betrekking tot het gebruik van waterstof in 
consumentenproducten blijft het resultaat echter zeer beperkt. Het onderzoek dat al is gedaan ziet 
daarbij vooral op het gebruik in auto’s, of op toepassing in de openbare ruimte in het kader van het 
omgevingsrecht. Ook jurisprudentie bestaat vooral uit dit soort bestuursrechtelijke zaken, zoals het 
bouwen van windmolens waar bezwaar tegen is gemaakt. Voor de mkb’er die waterstof voor (een 
gedeelte van) de energievoorziening in consumentenproducten wil gebruiken bestaat nog nauwelijks 
juridisch relevant onderzoek dat is toegespitst op dit soort gebruik van waterstof. Voor dit onderzoek 
zal daarom breder gekeken worden dan enkel waterstof, namelijk naar de toepasselijkheid van het 
juridisch kader omtrent het gebruik van gas in een consumentenproduct in het algemeen, zoals in een 
aansteker of een draagbaar gastoestel. Deze producten zijn al langer op de markt, waardoor hier wel 
meer relevant onderzoek voor beschikbaar is. 

Doordat er nog weinig tot geen specifieke wetgeving voor waterstof bestaat, kan het juridisch kader 
enorm breed worden. Zo is er vele wet- en regelgeving die indirect toch van toepassing is als je met 
waterstof aan de gang gaat, helemaal als de volledige keten van productie tot eindgebruik van 
waterstof geschetst zou worden. Dit onderzoek wordt daarom beperkt tot de fases in de keten die voor 
ondernemers die consumentenproducten ontwikkelen het meest van belang zijn. Deze fases zijn het 
gebruik van waterstof in de producten voor de eindgebruiker zelf, zoals een waterstoffiets, en de 
aanlevering van waterstof voor de consument (en daarmee kleinschalige opslag). Voor dit onderzoek 
wordt aangenomen dat de ondernemer over de mogelijkheden beschikt om deze kleinschalige opslag 
gevuld te houden. In deze fases van de productieketen kan worden gedacht aan wet- en regelgeving 
over: 

 

 
11 Hanze.nl, Groene Waterstof Booster 
12 Voluit: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek 
13 TNO, datum onbekend (laatst bezocht op 11 mei 2020) 
14 hbo-kennisbank.nl, gezocht op ‘waterstof’ (laatst bezocht op 11 mei 2020) 
15 hbo-kennisbank.nl, gezocht op ‘energietransitie’ (laatst bezocht op 11 mei 2020) 
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• Het op de markt brengen van nieuwe producten in het algemeen (CE-vermelding en/of 
certificering door lokale autoriteiten); 

• Het eigendom van waterstofproducten en het aangaan van contracten voor de aflevering van 
de waterstof en het aan- en verkopen van waterstofproducten; 

• De kwalitatieve aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van waterstof en hoe dit 
verzekerd zou kunnen worden; 

• De intellectuele eigendom met betrekking tot het ontworpen product; 
• De veiligheid bij het gebruik van waterstof, gezien het explosiegevaar wat waterstof met zich 

meebrengt (brandstoffenwetgeving); 
• Het toelaten van voertuigen tot de openbare wegen of wateren die zich op waterstof 

voortbewegen; 
• Het omgevingsrecht en het verkrijgen van vergunningen; 
• Het verkrijgen van subsidies en het betalen van belasting; 
• Het experimenteren met en implementeren van groene energiebronnen. 

In dit onderzoek zal een onderscheid worden gemaakt tussen onderwerpen die uitgebreider besproken 
gaan worden en de onderwerpen die enkel kort besproken worden. Hierbij wordt rekening gehouden 
met hetgeen voor de ondernemer direct van belang is om een innovatief product op de markt te 
kunnen brengen. Voor het vooronderzoek is al gesproken met twee ondernemers, namelijk de CEO’s 
van twee bedrijven die bezig zijn met de ontwikkeling van een waterstofproduct, namelijk een 
waterstofdrone en een waterstofschip. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat vooral het kunnen 
certificeren van producten in ontwikkeling (met bijkomende veiligheidseisen) en het verzekeren van de 
kwalitatieve aansprakelijkheid (aansprakelijkheid omdat je een bepaalde kwaliteit bezit, bijvoorbeeld 
als producent) van deze niet gecertificeerde producten grote struikelblokken zijn. In dit onderzoek zal 
daarom in het bijzonder hierop worden ingegaan.  

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om ondernemers een relevant juridisch en praktisch handvat 
te kunnen bieden bij het ontwikkelen van waterstofproducten. Hiermee wordt bedoeld dat de 
juridische mogelijkheden en beperkingen zijn geïnventariseerd en samengevat en dat is geschetst hoe 
deze theoretisch valkuilen of juist mogelijkheden in de praktijk worden ervaren. Alle bovenstaande 
onderwerpen zullen daarom in ieder geval kort in het onderzoek besproken worden. In het kader van 
methodologie zullen deze onderwerpen een eigen deelvraag krijgen, en de andere onderwerpen onder 
één deelvraag worden gevat. Zoals hiervoor genoemd worden deze onderwerpen ook alleen besproken 
binnen het kader van kleinschalige opslag en gebruik in producten voor de eindgebruiker. Ook zal in dit 
handvat opgenomen zijn hoe er in de praktijk het beste met de valkuilen omgegaan kan worden.  
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1.2   De onderzoeksdoelstelling 
Het doel van dit onderzoek is om innovatieve ondernemers, in afwachting van waterstof-specifieke 
wetgeving, een juridisch en praktisch handvat te bieden met betrekking tot het kleinschalig opslaan en 
gebruiken van waterstof in eindproducten voor de consument (het gebruik van waterstof);  

Door kort de voor deze ondernemer diverse juridisch relevante normen te formuleren met betrekking 
tot: 

- Het eigendom van waterstofproducten en het aangaan van contracten voor de aflevering van 
de waterstof en het aan- en verkopen van waterstofproducten; 

- De intellectuele eigendom met betrekking tot het ontworpen product; 
- Het toelaten van voertuigen tot de openbare wegen of wateren die zich op waterstof 

voortbewegen; 
- Het omgevingsrecht en het verkrijgen van vergunningen; 
- Het verkrijgen van subsidies en het betalen van belasting, en 
- Het experimenteren met en implementeren van groene energiebronnen. 

en uitgebreider de juridisch relevante normen te formuleren met betrekking tot: 

- Het gecertificeerd krijgen van ontwikkelde waterstofproducten (zoals CE-vermelding, rekening 
houdende met de veiligheidseisen), en 

- (Het verzekeren van) de (kwalitatieve) aansprakelijkheid. 

op basis van de wetteksten, bijbehorende parlementaire stukken, vakliteratuur en eerder uitgevoerd 
onderzoek, en door de ervaringen uit de praktijk, verkregen door middel van interviews met twee 
experts (projectleider van ‘the green energy booster’ en onderzoeker op het gebied van energierecht) 
die zijn aangesloten bij EnTranCe en ondernemingen, zoals de projecten met de waterstofboot, de 
waterstofdrone, het waterstofvliegtuig en de waterstoffiets, te toetsen aan deze theoretische normen 
en hieruit de juridische mogelijkheden en beperkingen te formuleren. 
 

1.3   De centrale onderzoeksvraag 
Welke mogelijkheden en eventuele beperkingen biedt de huidige relevante wet- en regelgeving met 
betrekking tot het kleinschalig opslaan en gebruiken van waterstof in producten voor consumenten op 
het gebied van de hiervoor opgesomde onderdelen en in het bijzonder op het gebied van het 
gecertificeerd krijgen van waterstofproducten, bijbehorende veiligheidseisen en (het verzekeren van) 
de (kwalitatieve) aansprakelijkheid, en wat kan ten aanzien hiervan worden geleerd van de knelpunten 
die worden ervaren in de praktijk? 
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1.4   De deelvragen 
Theorievragen 

1. Welke juridische normen komen voort uit de relevante wet- en regelgeving met bijbehorende 
literatuur, voor de ondernemer die gebruik wil maken van waterstof? 

2. Welke juridische normen ten aanzien van het gebruik van waterstof komen specifiek voort uit 
de wet- en regelgeving met betrekking tot het gecertificeerd krijgen van de in ontwikkeling 
zijnde waterstofproducten voor de consument (zoals de CE-vermelding, rekening houdende 
met de veiligheidseisen)? 

3. Welke juridische normen ten aanzien van het gebruik van waterstof komen specifiek voort uit 
de wet- en regelgeving met betrekking tot (het verzekeren van) de (kwalitatieve) 
aansprakelijkheid? 

Praktijkvragen 

1. Welke juridische knelpunten ervaren de ondernemers en zien de experts bij het gebruiken van 
waterstof in eindproducten in het algemeen? 

2. Welke knelpunten ervaren de ondernemers en zien de experts bij het gebruik van waterstof 
met betrekking tot het gecertificeerd krijgen van de in ontwikkeling zijnde waterstofproducten 
voor de consument (zoals de CE-vermelding, rekening houdende met de veiligheidseisen) en 
(het verzekeren van) de (kwalitatieve) aansprakelijkheid? 

Analysevragen 

1. Welke overeenkomsten en verschillen bestaan er tussen de ervaringen van de ondernemers en 
experts bij het gebruik van waterstof?  

2. In hoeverre komt het theoretisch kader met betrekking tot het gebruiken van waterstof 
overeen met de knelpunten die in de praktijk door ondernemers worden ervaren? 

1.5   Opbouw en methoden van onderzoek 
Nu de in- en aanleiding van dit onderzoek is gegeven, zal in het volgende hoofdstuk uiteengezet worden 
welke onderzoeksobjecten- en methoden zijn gebruikt bij dit onderzoek, en zal worden verantwoord 
waarom voor deze objecten en methoden is gekozen. Vervolgens zal de verkregen theoretische 
informatie en praktijkervaringen uiteengezet worden, waarna in de analyse zowel de verschillende 
praktijkervaringen zelf, als de praktijk en de theorie met elkaar worden vergeleken. Hieruit volgen de 
conclusie en de aanbevelingen in de laatste twee hoofdstukken van dit onderzoek 

Voor de theorie is gebruik gemaakt van deskresearch. Dit houdt in dat de huidige wetten zijn bekeken 
op hoe deze uitwerken in de praktijk, met behulp van de bijbehorende parlementaire stukken en 
toepasselijke literatuur, zoals eerder uitgevoerd onderzoek, handboeken en tijdschriften. Ook is gebruik 
gemaakt van andere niet literaire bronnen, zoals websites. Voor het praktijkonderzoek is gebruik 
gemaakt van interviews met ondernemers, om te kijken wat hun ervaringen zijn op het gebied van het 
ontwikkelen van waterstofproducten, en waar ze tegenaan lopen. Ook zijn voor dit onderzoek 
meerdere experts geïnterviewd. 
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Hoofdstuk 2: Methodologische verantwoording 

In dit hoofdstuk zal in drie delen worden verantwoord hoe de informatie, die is gebruikt om de centrale 
vraag te beantwoorden en de doelstelling te bereiken, is verkregen. Hierbij zullen eerst in paragraaf 2.1 
de gebruikte onderzoeksmethoden- en objecten uiteengezet worden, waarna in paragraaf 2.2 zal 
worden verantwoord hoe deze bronnen zijn geselecteerd. Aan het einde van dit hoofdstuk zullen de 
kwaliteiten en beperkingen van het onderzoek uiteengezet worden. 

2.1   Gebruikte onderzoeksmethoden- en objecten 
Het probleem omtrent waterstof bevindt zich ook nog in de eerste fase van de interventiecyclus, 
namelijk de probleemsignalerende fase, waarbij eventuele problemen nog inzichtelijk moeten worden 
gemaakt. Hierbij wordt er in de aanbevelingen alvast gekeken naar algemene oplossingen, waarbij het 
ook de bedoeling is dat er een beroepsproduct voortkomt uit dit onderzoek. Het onderzoek is dan ook 
niet gericht op het probleem van een enkele ondernemer, maar tracht een juridisch kader te geven om 
tot generieke inzichten te komen voor problemen die zich in de praktijk kunnen voordoen. 

2.1.1 Vooronderzoek 
Bij het vooronderzoek is vooral gekeken naar wat er nu leeft bij de energietransitie. Welke wetgeving is 
in aantocht en welke behoeftes zijn er ten behoeve van informatie over wet- en regelgeving. Hiervoor is 
bij het vooronderzoek al met een aantal ondernemers een gesprek gevoerd om deze behoeftes te 
peilen. Hier kwam bijvoorbeeld uit dat certificering en aansprakelijkheid (met het verzekeren) lastige 
punten kunnen zijn. Op deze manier zijn ook vanaf de start van het onderzoek de ervaringen van 
ondernemers meegenomen, wat resulteert in een onderzoek dat ook relevante informatie bevat voor 
ondernemers. Ook is gebruik gemaakt van algemene (niet-juridische) publicaties vanuit EnTranCe, zoals 
‘redeboekjes’16, om meer informatie over waterstof zelf te verschaffen. 

2.1.2 Theoretisch kader 
Om de informatie te vergaren die voor dit onderzoek nodig is, is gebruik gemaakt van een bepaalde 
onderzoeksmethoden. Voor het theoriegedeelte is gebruik gemaakt van deskresearch, waarbij literaire 
bronnen, wet- en regelgeving, bijbehorende parlementaire stukken, internetbronnen, tijdschriften en 
(technische) rapporten zijn gebruikt om het theoretisch kader vorm te geven, gevonden via onder 
juridische databanken als Kluwer Navigator en websites van toezichthouders. In de juridische wereld is 
waterstof nog een vrij nieuw begrip, waardoor er in literatuur nog niet veel over wordt gesproken. 
Daarom is vooral de verkregen informatie van internetbronnen en vakbladen interessant, naast de 
huidige wet- en regelgeving omtrent het ontwikkelen van producten. Om nuttige bronnen te vinden is 
daarom ook naar algemene informatie gezocht met betrekking tot het ontwikkelen van producten 
zonder waterstof, waar meer informatie over te vinden is op sites van de Rijksoverheid en de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).17 Vervolgens is gekeken hoe het gebruik van 
waterstof hier eventueel in zou passen. 

2.1.3 Praktijkonderzoek 
In de praktijk is er al wel een aantal projecten met waterstof, dat varieert van grote projecten in het 
kader van de algemene energievoorziening tot het ontwikkelen van een waterstoffiets. In het kader van 
dit onderzoek is het dan ook interessant hoe de huidige theorie uiteindelijk in de praktijk uitwerkt, en 
dus wat de ervaringen zijn om producten te ontwikkelen met waterstof onder het huidige stelsel van 

 
16 Boekjes die (een samenvatting van) de installatierede bevatten van iemand die toetreedt tot een lectoraat, 
zoals het lectoraat Energie en Recht 
17 De RVO is een organisatie die voorlichting geeft aan ondernemers en bijvoorbeeld, als uitvoeringsorganisatie, 
subsidies verstrekt. 
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wet- en regelgeving. Om deze informatie te vergaren is gebruik gemaakt van interviews met een aantal 
ondernemers dat een waterstofproduct aan het ontwikkelen is. Daarnaast is gesproken met een 
praktijkexpert en een juridisch expert binnen EnTranCe. Hierbij worden vragen gesteld die zijn afgeleid 
uit de theorie en waarbij de praktijkervaringen relevant zijn, bijvoorbeeld hoe overheidsorganen in de 
praktijk met zaken omgaan als het gaat om waterstof.  

2.1.4 Analyse 
De analyse van de resultaten uit de theorie en de praktijk is in dit onderzoek opgedeeld in twee 
onderdelen, namelijk het vergelijken van de praktijk onderling en de theorie tegenover de praktijk. Voor 
het eerste onderdeel is een andere insteek gekozen dat normaal. Dit onderdeel heeft namelijk meer 
een samenvattend karakter gekregen. Normaal gesproken wordt een onderzoek uitgevoerd voor een 
specifieke onderneming, die in het onderdeel praktijk-praktijk wordt afgezet tegen de handelswijze van 
andere afdelingen of ondernemingen. Aangezien voor dit onderzoek meerdere ondernemingen 
gelijkwaardig zijn bekeken, heeft dit onderdeel de functie gekregen om de gemene deler tussen deze 
ondernemingen te verkrijgen. Vervolgens is deze informatie in het tweede onderdeel afgezet tegen de 
theorie. 

2.2   Verantwoording 
2.2.1 Theoretisch kader 

Bij deskresearch komen veel bronnen naar boven, die niet allemaal relevant of bruikbaar zijn voor een 
kwalitatief theoretisch kader. Bij het selecteren van de bronnen is dan ook rekening gehouden met de 
deskundigheid en het doel van de acteur, of gekeken of de bron als richtinggevend wordt gezien (zoals 
de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PSG)). Qua literatuur is enkel gebruik gemaakt van bronnen die 
zijn geschreven door in dat onderwerp gespecialiseerde juristen, zoals advocaten (via tijdschriften) en 
onderzoekers. Een voorbeeld hiervan is het proefschrift van mw. Tempelman, waarvan een hoge 
kwaliteit wordt gegarandeerd door de bijbehorende verantwoordingsprocedure. Voor informatie vanaf 
webpagina’s is hier ook rekening mee gehouden, waardoor vooral informatie is gezocht via sites van de 
Rijksoverheid (rijksoverheid.nl), de RVO (rvo.nl) en vanuit Europa georganiseerde sites. Van blogs op 
bijvoorbeeld sites van advocatenkantoren is niet of nauwelijks gebruik gemaakt, vanwege mogelijke 
commerciële doeleinden. 

Naast de verantwoording van de bronnen zelf is voor dit onderzoek is een schifting gemaakt in welke 
onderdelen wel, en welke onderdelen niet besproken worden. Het is evident dat een ondernemer met 
bijna alle rechtsgebieden in aanraking kan komen. Deze kunnen echter niet allemaal besproken 
worden. Daarom is gekeken naar wat relevante punten kunnen zijn specifiek voor ondernemers die 
waterstofproducten ontwikkelen. Rechtsgebieden die per definitie relevant zijn voor alle ondernemers, 
zoals privacywetgeving of arbeidsrecht, zijn in dit onderzoek niet besproken. Ook is dit onderzoek 
beperkt gebleven tot het ‘hebben’ van waterstof en op de markt brengen van waterstofproducten. 
Schakels die daarvoor liggen, zoals de productie en het transport van waterstof, zijn ook in dit 
onderzoek niet besproken. De reden hiervoor is dat de focus in dit onderzoek ligt op de Mkb’er en niet 
de (grotere) (waterstof)leveranciers. Ook zijn ook bepaalde onderdelen, zoals de contractuele 
aansprakelijkheid, maar kort besproken om het onderzoek niet te groot te maken. 

Uit de theorie zijn onderzoekspunten voortgekomen, die de inhoudelijke hoofdlijn vormden voor het 
praktijkonderzoek. Hierbij zijn niet uit alle onderwerpen die in de theorie zijn besproken ook 
onderzoekspunten voortgekomen. Onderwerpen als intellectueel eigendom, subsidie en certificering 
zijn bijvoorbeeld wel opgenomen in het praktijkonderzoek, aangezien het voor de conclusie en 
aanbevelingen relevant was om te kijken hoe in de praktijk met deze onderwerpen wordt omgegaan. 
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Onderdelen in de theorie die meer bedoeld zijn om algemene informatie te verschaffen zijn daarom 
niet in de praktijkresultaten meegenomen, zoals het onderdeel over eigendom en het aangaan van 
contracten. 

2.2.2 Praktijkonderzoek 
Voor de interviews is gebruik gemaakt van interviews aan de hand van een vragenlijst.18 Het doel van 
dit onderzoek is om een juridisch handvat te bieden, waarbij rekening gehouden is met verschillende 
praktijkervaringen. Om met zoveel mogelijk aspecten rekening te kunnen houden, is de mogelijkheid 
tot het verkrijgen van persoonlijke ervaringen en doorvragen essentieel, waarbij het houden van 
interviews deze mogelijkheid gaf.19 Hierdoor kon een breed scala aan ervaringen worden verkregen die 
voor dit onderzoek nodig waren. Het houden van een enquête was in dit geval minder geschikt, 
aangezien het aantal ondernemers dat bezig is met de ontwikkeling van een waterstofproduct te 
beperkt is en er dan niet de mogelijkheid was tot doorvragen. 

De vragenlijst voor het interview is grotendeels tot stand gekomen uit de onderzoekspunten die zijn 
voortgekomen uit de theorie, om op deze manier de praktijkresultaten hierop aan te kunnen sluiten. 
Deze onderzoekspunten zijn gekozen omdat de theorie over dat punt geen uitsluitsel geeft en het 
relevant is om ervaringen uit de praktijk te verzamelen, bijvoorbeeld op het punt van certificering. 
Tijdens de interviews is deze vragenlijst als richtlijn gebruikt voor het gesprek. Deze is echter niet 
volledig leidend geweest, mede gezien de mogelijkheid van interviews om door te vragen en omdat er 
met veel ondernemers al een gesprek was geweest voor het vooronderzoek. Ook konden de 
ondernemers op deze manier ervaringen delen waar in het onderzoek nog geen rekening mee was 
gehouden, maar die wel relevant zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de ervaringen met subsidies, waar aan 
de hand van de praktijkervaringen nogmaals is gekeken naar de theorie die weergegeven werd. Op 
deze manier konden veel ervaringen uit de praktijk ook daadwerkelijk een theoretische onderbouwing 
krijgen. De interviews die zijn afgenomen zijn opgenomen om deze goed te kunnen verwerken in dit 
onderzoek. Hiervoor is volledige vertrouwelijkheid gegarandeerd aan de geïnterviewden. Zo zijn er 
geen persoonsgegevens opgenomen en zijn technische details, voor zover deze zijn besproken, niet in 
dit onderzoek vermeld. Na afloop van de interviews zijn deze opnames volledig getranscribeerd20. Van 
deze teksten is vervolgens, in de eigen woorden van de auteur van dit onderzoek, hoofdstuk vier (de 
praktijkresultaten) vormgegeven. Zowel de opnames zelf, als de uitgetypte teksten, zijn na de 
verantwoording van dit onderzoek verwijderd. 

Het aanbod van praktijkbronnen was beperkt, de meeste relevante (zoals ondernemers en experts) 
bronnen ook zijn gebruikt. Het voordeel van een breed onderzoek als dit is echter dat veel 
praktijkervaringen met waterstof relevant kunnen zijn. De ondernemers die zijn geïnterviewd zijn 
allemaal al even bezig geweest met verschillende waterstofprojecten, waardoor hun ervaringen met 
verschillende wet- en regelgeving een goed beeld konden geven van hoe deze in de praktijk uitwerken. 
De eerste ondernemer (ondernemer A) is namelijk bezig met het ontwikkelen van een waterstofdrone; 
de tweede ondernemer (ondernemer B) is eigenaar van een rederij die betrokken is bij de ontwikkeling 
van een waterstofschip en de derde onderneming (ondernemer C) houdt zich bezig met het 
ontwikkelen van een waterstoffiets. De praktijkexpert (expert D) is gekozen omdat zij een algemeen 
beeld kon geven van praktijkervaringen, door haar verbindingsfunctie binnen EnTranCe. Hierbij kon als 
check worden gekeken of deze ervaringen ook overeenkwamen met de ervaringen van de 
ondernemers. De jurist/onderzoeker (expert E) kon vanuit haar specialisme op het gebied van 

 
18 Opgenomen in bijlage 1 
19 Hoekman & Hornstra 2019, p 118 
20 Uitgetypt van spraak naar tekst 
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energierecht eenzelfde functie vervullen, alleen dan vanuit een juridisch oogpunt. Tot slot is tot in de 
laatste fase van het onderzoek geprobeerd contact te krijgen met iemand van de afdeling keuringen 
van het RDW om de praktijkervaringen bij het keuren te kunnen verkrijgen. Helaas bleek het echter niet 
mogelijk, doordat de keuringscentra van de RDW gesloten waren. Hierdoor kon alleen via de mail 
contact opgenomen worden, waardoor er niet meer op tijd een gesprek kon worden gerealiseerd. 

Ondanks dat het aanbod beperkt was, is op deze manier toch voldoende praktijkervaring verzameld om 
een goed beeld te krijgen van hoe in de praktijk met waterstof wordt omgegaan. Doordat de 
praktijkervaringen op meerdere punten en tussen verschillende soorten praktijkbronnen (ondernemers, 
praktijkexpert en juridisch expert) met elkaar zijn vergeleken en deze een vrij consistent beeld gaven 
kan worden gesteld dat de uitkomsten betrouwbaar zijn. Dit onderzoek kan dan ook als hulpmiddel 
worden gebruikt om, als de ondernemer door de bomen het bos niet meer ziet, deze een denkrichting 
te kunnen geven. Elke situatie is echter anders en dit onderzoek kan dan ook niet voor elke ondernemer 
in alle mogelijke hobbels in de weg voorzien.  

2.3   Kwaliteiten en beperkingen van het onderzoek 
Ieder onderzoek heeft kwaliteiten en beperkingen. Hiermee kan rekening worden gehouden bij de 
beoordeling om gebruik te maken van informatie die in dit onderzoek is opgenomen. Eerst zullen de 
kwaliteiten van het onderzoek uiteengezet worden, waarna de beperkingen zullen worden besproken. 

Allereerst is waterstof een onderwerp dat erg leeft bij alle relevante partijen als ondernemers, 
toezichthouders en overheidsorganen. Zowel bij ondernemers als bij de overheid is er, gelet op de 
nodige energietransitie, de drang aanwezig om nieuwe manieren te vinden om de klimaatverandering 
tegen te gaan. Ondanks dat er nog geen jaren ervaring is met kleinere waterstofproducten zijn er wel al 
diverse projecten waarbij producten worden ontwikkeld en ervaring is opgedaan. Dit heeft het ook 
mogelijk gemaakt om dit onderzoek met de ervaringen van meerdere partijen te kunnen schrijven en 
actuele ervaringen te kunnen vergaren. Door deze ervaringen in het vooronderzoek al globaal mee te 
nemen kon dit onderzoek ook worden gefundeerd op een goede basis om relevantie voor de praktijk te 
garanderen. 

Beperkingen van dit onderzoek zijn ten eerste dat het woord ‘waterstof’ in wetgeving nog nauwelijks 
voorkomt. Hierdoor moet nog meer in praktische oplossingen worden gedacht dan dat er een volledig 
duidelijk theoretisch kader kan worden weergegeven waaraan dit nieuwe soort producten aan moet 
voldoen. Dit hoeft niet per definitie als een nadeel te worden gezien, echter kan bij een duidelijk 
juridisch kader ook een duidelijkere handelswijze worden meegegeven. Door de actualiteit van het 
onderwerp is ook wel de verwachting dat er binnenkort wel specifieke wet- en regelgeving zal worden 
geïntroduceerd, die nieuwe statische normen met zich mee brengen. Hierdoor zullen de praktische 
oplossingen die in dit onderzoek zijn beschreven gedeeltelijk niet meer van toepassing zijn. Een andere 
beperking is dat dit onderzoek is geschreven tijdens het begin van de coronacrisis. Aan het begin van dit 
onderzoek was namelijk de voorkeur uitgegaan naar ongeveer acht praktijkbronnen, om de 
praktijkresultaten nog breder te kunnen onderbouwen. Uiteraard hebben digitale oplossingen voor 
bijvoorbeeld het houden van interviews uitkomst geboden, echter heeft deze crisis er wel voor gezorgd 
dat het aantal praktijkbronnen voor dit onderzoek beperkt is gebleven. Zoals in paragraaf 2.2.2 ook is 
besproken zijn er alsnog betrouwbare praktijkresultaten verkregen, echter was de voorkeur uitgegaan 
naar een bredere onderbouwing met meer praktijkresultaten.  
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Hoofdstuk 3: Normatief en theoretisch kader 

3.1 Relevante wet- en regelgeving algemeen 

In dit hoofdstuk wordt het normatief en theoretisch kader besproken aan de hand van de theoretische 
deelvragen die in het eerste hoofdstuk staan vermeld. In dit eerste onderdeel wordt aan de 
verschillende onderwerpen die onder de eerste deelvraag vallen een korte inleiding gegeven, 
gekoppeld aan de theoretische relevantie voor de ondernemers die waterstof gebruiken. Veel van deze 
onderwerpen kunnen hierbij echter ook net zo van toepassing zijn voor andere ondernemers, en 
hebben daarom vooral als doel om een inleiding te geven van de verschillende rechtsgebieden waar je 
als ondernemer mee te maken krijgt. 

3.1.1 Het eigendom van (waterstof)producten en het aangaan van contracten 
Het eigendom is volgens art. 5:1 BW (Burgerlijk Wetboek) het meest omvattende recht dat een 
natuurlijke persoon of een rechtspersoon op een zaak kan hebben. Voor nagenoeg iedereen is het 
eigendomsrecht van belang. Het eigendom kun je overdragen (art. 3:84 BW), bijvoorbeeld op grond van 
verkoop. Voor veel bedrijven vormt het aan- en verkopen, en daarbij dus ook het overdragen van 
eigendom, de basis vormt voor de bedrijfsvoering. Daarom is ook voor de ondernemer die een 
waterstofproduct aan het ontwikkelen is het recht omtrent eigendom van groot belang.  

Enkel een goed kan via art. 3:84 BW worden overgedragen. De term ‘goederen’ kan weer opgesplitst 
worden in vermogensrechten en zaken (art. 3:1 BW). Hierbij is een vermogensrecht een op geld 
waardeerbaar recht dat door de rechthebbende overdraagbaar is of ertoe strekt een stoffelijk voordeel 
te verschaffen. Een recht op een betaling of een auteursrecht zijn voorbeelden van vermogensrechten. 
Een zaak is volgens art. 3:2 BW een voor menselijke beheersing vatbaar object. Deze stof moet dan ook 
door mensen ‘beheerst’ kunnen worden, bijvoorbeeld door het vastpakken of gecontroleerd kunnen 
verplaatsen. Eigendom kan, gezien het feit dat art. 5:1 BW enkel toeziet op zaken, ook enkel betrekking 
hebben op zaken. Bij een vermogensrecht wordt niet gesproken over het eigendom van een recht, 
maar het zijn van rechthebbende. Voordat er sprake kan zijn van eigendom dient er dus eerst sprake te 
zijn van een zaak. Nagenoeg alle waterstofproducten zijn op zichzelf voor menselijke beheersing 
vatbaar en zullen dus aan deze definitie voldoen. 

Ingezoomd op waterstof als gas kan dit echter wat gecompliceerder liggen. Als gas zijnde kan het 
bijvoorbeeld onderdeel zijn van de lucht om ons heen, wat niet als vatbaar voor menselijke beheersing 
wordt gezien en dus geen zaak is.21 Een gas kan echter wel zodanig worden bewerkt dat het wel door 
de mens kan worden gebruikt, bijvoorbeeld door het op te slaan in een tank of door het in een gasnet 
in te voeren. Hierdoor wordt het gas in de voor de mens beheersbare sfeer gebracht. De mogelijkheid 
voor het ‘hebben’ van een gas blijkt bijvoorbeeld ook uit art. 6:175 BW. Als het gas echter ontsnapt en 
opgaat in de onbeheersbare lucht om ons heen, vervalt daarmee ook weer het eigendom. Het is dan 
namelijk geen individueel bepaalbare en voor menselijke beheersing vatbare zaak meer, maar (juridisch 
gezien) enkel nog een stof. 

De complicerende factor is daarom ook dat een gas zich makkelijk laat vermengen met andere gassen, 
bijvoorbeeld in de lucht, maar ook met andere gassen die in bezit of in eigendom zijn van iemand. 
Bijvoorbeeld door een halfgevulde gastank bij te vullen met weer een nieuwe lading (van hetzelfde 
gas). Wat is er nog over van het eigendom als het vermengd is met een andere lading van hetzelfde gas, 
maar wel binnen de definitie van een zaak gebleven is? Indien de eigenaar van beide ladingen dezelfde 

 
21 Parlementaire Geschiedenis BW Boek 3, p. 64 



Hoofdstuk 3: Normatief en theoretisch kader 
 

 
Waterstof en wetgeving: als innovatieve ondernemer aan de slag met waterstof 

Jeroen Nijland 
  

17 17 

persoon is, zal dit geen problemen met zich meebrengen. Het kan echter ook zijn dat de verschillende 
ladingen verschillende eigenaren had. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als een tank door meerdere 
leveranciers wordt gebruikt. Uit artikelen 5:15 en 5:14 lid 2 BW volgt dat er bij vermenging van twee 
zaken een nieuwe zaak ontstaat en de eigenaren van de oorspronkelijke zaken nu mede-eigenaren zijn 
geworden voor een evenredig deel van de nieuwe, kwantitatief veranderde, zaak. Hierbij wordt ervan 
uitgegaan dat de oorspronkelijke zaken qua kwaliteit en gesteldheid vergelijkbaar waren, waardoor er 
geen onderscheid kan worden gemaakt in een hoofdzaak en bijzaken.22 Dit maakt dus dat er onbewust 
een mede-eigenaarschap kan ontstaan, terwijl dit eigenlijk niet de bedoeling was. 

Met het bovenstaande moet dan ook rekening gehouden worden met het aangaan van 
overeenkomsten (aangezien deze weer leiden tot eigendomsoverdrachten). Indien een product wordt 
verkocht en geleverd moet niet alleen nagedacht worden over het recht omtrent het verkopen van 
producten (voor consumenten), maar ook wat de juridische structuur is omtrent het aanleveren van 
nieuwe waterstof aan de consument. Dit zou bijvoorbeeld kunnen vanuit een uit een landelijk gasnet 
gevoed afnamepunt, waarbij afspraken gemaakt moeten worden met de leverancier die het gas via dit 
net levert. Een andere mogelijkheid is het voeden van dit afnamepunt uit een gastank in eigen beheer 
van de producent, die hij om de zoveel tijd door een leverancier (of uit eigen productie) laat bijvullen. 
Voor elke situatie zullen met andere partijen contracten gesloten moeten worden. 

3.1.2 De intellectuele eigendom met betrekking tot het ontwikkelde product 
Door producten te ontwikkelen die gebruik maken van waterstof kan de mogelijkheid bestaan om 
gebruik te maken van het intellectuele eigendomsrecht. Dit recht geeft regels omtrent het beschermen 
van uitvindingen en/of ideeën, zodat anderen deze niet kunnen gebruiken. Op deze manier wordt ook 
de mogelijkheid geboden om investeringen terug te verdienen. Nu er nog weinig waterstofproducten 
voor de consument beschikbaar zijn, is de mogelijkheid zeker aanwezig dat nieuwe ontwikkelingen nog 
niet in andere producten zijn verwerkt. 

Via welke juridische weg je als ondernemer gebruik moet maken van het intellectueel eigendomsrecht 
is afhankelijk van wat je wilt beschermen, en hoe ver de bescherming moet reiken. De eerste soort 
bescherming is de naam van de onderneming via art. 5 Handelsnaamwet. Dit artikel bepaalt dat het 
verboden is een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, 
al door een ander bedrijf gevoerd werd. Hierbij zijn de vereisten dat de handelsnaam slechts in geringe 
mate afwijkt en dat op basis van verschillende factoren verwarring bij het publiek te duchten is. 
Daarnaast is in de jurisprudentie de regel ontwikkeld dat een naam die enkel beschrijvend is (zoals 
‘parfumwebwinkel’) geen bescherming geniet, doordat er dan monopolisering van de Nederlandse taal 
zou optreden.23 Van de ondernemer is geen actie nodig om van deze bescherming te genieten, echter 
zal er wel rekening gehouden moeten worden met het recht van een ander bij het oprichten van een 
onderneming. 

Als aanvulling op het handelsnaamrecht kan worden gekeken naar het merkenrecht. Voor de Benelux 
zijn veel regels hieromtrent vastgelegd in het ‘Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom’ en 
voor bescherming over de hele wereld kan naar het ‘Verdrag inzake het merkenrecht’ worden gekeken. 
Op basis van het eerstgenoemde verdrag is het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) 
in het leven geroepen (art. 1.2 Benelux-verdrag), waar een verzoek tot registratie van een merk kan 
worden ingediend. Indien het merk aan het vereiste voldoet, wordt deze ingeschreven in het 
merkenregister en mag deze niet meer door andere partijen gebruikt worden. Deze registratie kan voor 

 
22 Tempelman 2016, p. 71 
23 Hof Den Haag 29 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, r.o. 3.3 
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onbeperkte tijd (door middel van verlenging) in de Benelux, in Europa of de gehele wereld geldend 
worden gemaakt. Ook hier geldt dat een naam of teken dat als algemeen beschrijvend kan worden 
aangemerkt geen beschermd merk kan zijn, om monopolisering van de gewone taal te voorkomen.24 
Bovenstaande mogelijkheden om een handelsnaam en/of merk te beschermen kunnen voor elke 
ondernemer relevant zijn. Hierbij hangt het af van de overweging om je als ondernemer wel of niet te 
profileren met een ‘originele’ naam, of gebruik te maken van een vrij te gebruiken beschrijvende naam.  

Specifieker voor ondernemers die (waterstof)producten ontwikkelen kan ook het octrooirecht (of 
patentrecht) relevant zijn. Door het aanvragen van een octrooi kan een uitvinding op een technisch 
product of proces worden beschermd. Hiervoor is het van belang dat deze uitvinding nieuw, inventief 
en industrieel toepasbaar is.25 Een octrooi is, in tegenstelling tot de mogelijke onbeperkte geldigheid 
van een merk, voor maximaal twintig jaren geldig. Hiermee geeft het voor een beperkte tijd een 
monopolie op de uitvinding. Het hangt af van de doelstelling van de ondernemer of een octrooi 
relevant kan zijn. Voor een zo groot mogelijk financieel voordeel van een uitvinding, zonder het risico 
dat er concurrentie kan ontstaan met hetzelfde product, is een octrooi een goed middel. Is het doel 
echter om bij te dragen aan de energietransitie, dan kan het zijn dat een octrooi minder voor de hand 
ligt. Hiermee zou namelijk doorontwikkeling of gebruik op grote schaal bemoeilijkt kunnen worden.  

Daarnaast is het aanvragen van een octrooi kostbaar, aangezien de procedure, die het liefst begeleid 
wordt door een octrooigemachtigde, vrij hoge kosten met zich meebrengt.26 Ook zal eventuele 
schending van het octrooi moeten worden gehandhaafd door het starten van een juridische procedure, 
wat vaak ook tijd en geld kost. Hier staat wel tegenover dat er octrooilicenties uitgegeven kunnen 
worden.27 Door het tegen een vergoeding uitgeven van een licentie aan een andere onderneming 
kunnen kosten worden terugverdiend. Hierbij kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een (semi-
)exclusieve licentie28 of een open licentie, waarbij iedereen die aan de voorwaarde voldoet een licentie 
kan krijgen.  

Als alternatief voor een octrooi kan er ook worden gekozen voor een geheimhoudingsverklaring (non-
disclosure agreement, of: NDA). Een NDA kan worden bedongen met een partij waarmee wordt 
samengewerkt in de ontwikkeling van een waterstofproduct. Een NDA verbreedt daarmee de cirkel 
waarbinnen aan een product gewerkt kan worden, maar deze beschermt niet tegen het gebruik door 
partijen buiten deze overeenkomst. Het product kan dus niet openlijk worden gebruikt, zoals dat bij een 
octrooi wel het geval is. Wel kan de schade door het uitlekken van de ontwikkeling worden verhaald, als 
met de lekkende partij een overeenkomst is gesloten.29 

Een kanttekening die hierbij moet worden gemaakt is dat er van tevoren goed over een NDA moet 
worden nagedacht, alvorens deze uiteindelijk ook goed gehandhaafd kan worden. Zo is het vaak lastig 
om aan te tonen dat er schade is geleden door het uitlekken van de uitvinding. Omzet is bijvoorbeeld 
ook van veel andere factoren afhankelijk. Het is daarom aan te raden om bijvoorbeeld een standaard 
boetebeding op te nemen, waarbij bij schending van de NDA de boete in elk geval kan worden geïnd. 
Dit kan eventueel naast de daadwerkelijke schade (indien dit is afgesproken in de NDA). Daarnaast is 

 
24 Art. 2.2bis lid 1 Benelux-verdrag 
25 Art. 2 Rijksoctrooiwet 
26 RVO.nl, kosten octrooi 
27 RVO.nl, soorten octrooilicenties 
28 Bij een (semi-)exclusieve licentie heeft enkel de licentieverkrijger het recht om de uitvinding te gebruiken, of 
enkel samen met de licentieverlener.  
29 Ruygvoorn 2013, paragraaf 11.6 
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het belangrijk om de overeenkomst daadwerkelijk op papier te zetten, met akkoord van beide partijen, 
voordat de uitvinding wordt gedeeld. Ook is het regelen van zaken als de duur van de NDA relevant.30 

3.1.3 Toelating van voertuigen tot de openbare ruimte die zich op waterstof 
voortbewegen 

Ingeval het eindproduct bedoeld is om te gebruiken in de openbare ruimte zijn er extra procedures van 
toepassing. Hierbij kan gedacht worden aan het mogen laten rijden van een auto op de openbare weg, 
het laten varen van (zee)schepen of het laten vliegen van drones. Personenauto’s, die als serie 
geproduceerd gaan worden, moeten, voor ze geregistreerd en verkocht mogen worden, een 
typegoedkeuring hebben ondergaan.31 In deze keuring wordt getoetst of het voertuig voldoet aan de 
Europese richtlijnen voor motorvoertuigen. 32 Op dit moment rijden er al waterstofauto’s rond in 
Nederland, zoals de Hyundai NEXO. Een typegoedkeuring is te krijgen in een van de landen in de EU of 
de EVA33, om vervolgens ook in al deze landen geldig te zijn. Zo rijdt de NEXO ook in Nederland (met 
een Nederlands kenteken), maar heeft dit model een typegoedkeuring verkregen in Spanje.34 In 
Nederland worden de typegoedkeuringen uitgevoerd door het RDW.35 Voor voertuigen bestaat er ook 
de mogelijkheid om een nationale typegoedkeuring aan te vragen voor de productie van een kleine 
serie voertuigen36, of een individuele keuring aan te vragen. De keuring zal dan op basis van nationale 
wetgeving plaatsvinden, maar is dan ook enkel in Nederland geldig. In de nationale wetgeving (Regeling 
Voertuigen) wordt echter ook voor de individuele keuring voor de eisen verwezen naar Bijlage IV deel 1 
van de richtlijn 2007/46/EG, waardoor het nut van de individuele keuring uit de theorie niet duidelijk 
blijkt. Naast het laten keuren van een volledig nieuw voertuig is het ook mogelijk een bestaand voertuig 
te laten keuren na een wijziging, bijvoorbeeld bij het vervangen van de brandstofmotor door een 
elektrische variant, gevoed door een brandstofcel die draait op waterstof. Hierbij moet het voertuig ook 
wel voldoen aan dezelfde eisen van Bijlage IV van de Regeling Voertuigen.37  

Lang niet alle vervoersmiddelen zullen echter onder de noemer ‘personenvoertuig’ te vatten zijn. Er zijn 
veel grotere, maar ook kleinere, categorieën vervoersmiddelen met een eigen procedure en eigen 
toelatingseisen. Zo ligt er aan de keuring van bromfietsen een eigen Europese verordening ten 
grondslag.38  Niet alle voertuigen zijn echter onder Europese wetgeving te vatten. Een voorbeeld 
hiervan is de procedure voor ‘bijzondere bromfietsen’. Deze passen niet binnen de Europese wetgeving 
(bijvoorbeeld door het ontbreken van een zadel) en moeten daarom geheel volgens nationale 
wetgeving worden gekeurd. Voor het goedkeuren moet een aanvraag worden ingediend bij het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op het moment van schrijven zijn er ook recent wijzigingen 
geweest in het uitvoeringsbeleid hiervan, waarbij de regels ten aanzien van het goedkeuren zijn 
aangescherpt.39 Hierbij kan het zijn dat er ook strenger wordt gekeken naar nieuwe technieken, zoals 
het laten rijden op waterstof. 

 
30 Ruygvoorn 2013, paragraaf 11.6 
31 Art. 3.1 lid 1 Regeling Voertuigen 
32 Voor o.a. personenvoertuigen de Richtlijn (EU) 2007/46/EG 
33 Leden van de EVA zijn: Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland. 
34 Blijkt uit de voertuiginformatie van een willekeurig Hyundai NEXO model, typegoedkeuringsnummer: 
e9*2007/46*6592*01. 
35 Art. 4b, lid 1, sub a Wegenverkeerswet 
36 RDW.nl, nationale kleine serie typegoedkeuring 
37 RDW.nl, nationale kleine serie typegoedkeuring 
38 Zoals: Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 betreffende 
de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers 
39 26 april 2019, besluit minister IW tot aanscherping toetsingskader. 
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Voor vaartuigen is er een heel andere juridische vaarroute dan voor vervoersmiddelen op de weg. 
Hierbij wordt er qua regelgeving onderscheid gemaakt tussen verschillende formaten vaartuigen. De 
eerste categorie is die van de pleziervaartuigen, wat boten zijn tussen de 2,5 en 24 meter.40 De eisen 
van deze voertuigen staan in de Europese richtlijn pleziervaartuigen41 en de nationale Wet 
pleziervaartuigen. Zo moet het schip bijvoorbeeld een CE (Conformité Européenne) markering krijgen, 
om te laten zien dat de boot aan alle eisen voldoet.42 Hiervoor zijn bepaalde keuringsinstanties 
ingesteld. Voor schepen van 20 meter of groter is daarnaast de Binnenvaartwet van toepassing, waarin 
aanvullende eisen aan de boot en bijvoorbeeld de bemanning zijn gesteld. Indien het schip groter is dan 
24 meter komen er, naast de Binnenvaartwet, nog wetten kijken als de Schepenwet en de 
Zeebrievenwet. Deze laatste voorziet in regels omtrent het afgeven van een zeebrief, wat een zeeschip 
de mogelijkheid geeft onder de Nederlandse vlag te varen in internationale wateren. Hiervoor is het 
wel vereist dat het schip bij de openbare registers is ingeschreven (het Kadaster).43 

Ook vliegende producten hebben weer een heel andere procedure omtrent het certificeren en toelaten 
tot het luchtruim. Wel is de toezichthouder, net als bij schepen, de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT). Voor de certificering van een vliegtuig moet een bewijs van luchtvaardigheid worden 
aangevraagd.44 Voor vliegtuigen voor zakelijke doeleinden gaat dit op basis van de Regeling bewijzen 
van luchtvaardigheid en voor vliegtuigen voor enkel privédoeleinden op de Regeling 
Amateurluchtvaartuigen. Voor drones gelden weer andere regels. Doordat het gebruik van drones in 
een korte tijd snel is toegenomen was er in eerste instantie onduidelijkheid over hoe de regelgeving 
hieromtrent moest worden vormgegeven. Door middel van het ‘Besluit op afstand gestuurde 
luchtvaartuigen’ werden regels in het leven geroepen voor het gebruik van drones, bijvoorbeeld voor 
vluchtuitvoering en vliegbewijzen voor drones boven de 4kg.45 Een jaar later in 2016 is hier de ‘regeling 
op afstand bestuurde luchtvaartuigen’ bijgekomen. Om de regels in Europa te uniformiseren zijn er ook 
Europese regels in opkomst, die de nationale wetgeving zullen vervangen. Hierbij wordt er geen 
onderscheid gemaakt in particulier en zakelijk gebruik, maar in de (risico)categorie waarin de drone 
valt. Hierbij zullen nieuwe vormen van certificaten in het leven geroepen worden, bijvoorbeeld een 
nieuwe CE-vermelding.46  

3.1.4 Het omgevingsrecht en het verkrijgen van vergunningen 
Er zijn diverse activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden, bijvoorbeeld 
voor het bouwen of slopen van een gebouw, of het kappen van bepaalde bomen.47 Voor 1 januari 2021 
stond de nieuwe Omgevingswet op de planning, om het huidige omgevingsrecht te vervangen en te 
vernieuwen. In verband met het Coronavirus is echter door de minister voor Milieu en Wonen besloten 
deze wet niet op 1 januari 2021 in te laten gaan, maar op een later te bepalen tijdstip.48 De 
Omgevingswet brengt namelijk grote veranderingen met zich mee, waardoor het belangrijk is dat de 
verschillende overheidsorganen voldoende tijd en ruimte hebben gehad om zich op deze wet voor te 
bereiden. De nieuwe Omgevingswet is erg complex, waardoor ook bij gemeenten geregeld 
onduidelijkheid zal bestaan over de nieuwe regels. Deze zijn echter wel relevant voor alle ondernemers 

 
40 Artikel 1 Wet pleziervaartuigen (vanuit art. 1 lid 3 onder a Richtlijn (EU) 2003/44/EG) 
41 Richtlijn (EU) 2003/44/EG 
42 Art. 4 lid 2 onder b Wet Pleziervaartuigen 
43 Art. 4 Zeebrievenwet 
44 ILenT.nl, vereiste documenten luchtvaartuigen 
45 ILenT.nl, wet en regelgeving rpas drones 
46 Dronewatch.nl, EU droneregels vanaf 1 juli 2022 
47 Rijksoverheid.nl, wanneer moet ik een omgevingsvergunning aanvragen 
48 Kamerbrief 1 april 2020, betreft: Inwerkingtreding Omgevingswet 
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die aan de slag gaan met projecten die een omgevingsvergunning vereisen. Hierbij kan worden gedacht 
aan de bouw van waterstofstations of opslaglocaties van waterstof die nodig zijn voor het afleveren van 
waterstof. 

De Omgevingswet heeft als doel om onder andere sneller en flexibeler omgevingsvergunningen te 
kunnen verlenen en ruimte te laten voor publieke en private initiatieven.49 Hiervoor wordt er meer 
ruimte gelaten aan overheidsorganen om maatwerk toe te passen. Aangezien de nieuwe 
Omgevingswet de basis moet worden voor het nieuwe omgevingsrecht, zullen veel oudere wetten 
(gedeeltelijk) vervallen.50 Een groot deel wordt opgenomen in de Omgevingswet zelf (via de 
Invoeringswet), of via aanvullingswetten bij het omgevingsrecht gevoegd.51 Daarnaast worden de vele 
Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) vervangen door 4 AMvB’s. 

De invoering van dit nieuwe systeem belooft dan ook op het eerste gezicht veel duidelijkheid en 
overzichtelijkheid. In de literatuur wordt echter gesproken over een uiteindelijk maar kleine 
verandering in mogelijkheden, ten opzichte van het huidige omgevingsrecht, en dat het vooral bedoeld 
is als een cultuuromslag in het omgevingsrecht.52 Zo is het ook de bedoeling dat lopende aanvragen niet 
volledig opnieuw hoeven te worden ingediend, indien door bepaalde ontwikkelingen iets in de 
aanvraag wijzigt. Het nieuwe omgevingsrecht is echter nog zeer omvangrijk met 681 artikelen in de wet 
zelf, en ruim 3500 artikelen in de uitvoerende AMvB’s. 53 Veel van de onderdelen hiervan zijn gebaseerd 
op de huidige wet- en regelgeving, waardoor echte juridische veranderingen uit lijken te blijven.54 
Daarnaast lijkt een van de doelen van de nieuwe Omgevingswet, het stimuleren van participatie, onder 
de huidige wetgeving ook al mogelijk te zijn. Het is dus vooral afwachten of deze nieuwe regelgeving 
daadwerkelijk die cultuuromslag zal bewerkstelligen waarover wordt gesproken en er een verbetering 
zal plaatsvinden in de manier waarop een omgevingsvergunning verkregen kan worden.  

Een nieuwe set regels brengt echter meer juridische consequenties met zich mee dan enkel 
veranderingen in het omgevingsrecht. Er zullen op het moment van invoeren ook al vele 
omgevingsvergunningen zijn verleend onder het oude recht, die dan onder het nieuwe recht verder 
moeten. Hiervoor is met de Invoeringswet een hoofdstuk overgangsrecht in de Omgevingswet 
opgenomen. Hierin zijn algemene en specifieke regels opgenomen voor verschillende soorten 
omgevingsvergunningen vanuit een nu nog bestaande wet.55 Zo is er een overgangsfase opgenomen, 
volgens de huidige (onzekere) planning tot 2029, voor gemeenten om alle huidige regels en 
verordeningen om te zetten naar een nieuw omgevingsplan dat aan alle regels van de Omgevingswet 
voldoet.56   

3.1.5 Het verkrijgen van subsidies en het betalen van belasting 
Wetgeving met betrekking tot subsidies en belastingen is erg veranderlijk. Er zijn verschillende factoren 
die invloed kunnen hebben op de visie van het bestuur, zoals politieke of maatschappelijke wijzigingen, 
waardoor belastingen en subsidies kunnen worden aangepast. Subsidies kunnen een subsidieplafond 

 
49 Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 3. 
50 Aandeslagmetdeomgevingswet.nl, wetten omgevingswet 
51 Zoals de Aanvullingswet Natuur (vervangt Wet Natuurbescherming), Aanvullingswet Geluid (vervangt o.a. Wet 
geluidshinder) en Aanvullingswet Bodem (vervangt Wet bodembescherming) 
52 Arnoldussen/Chevalier, RdW 2019-2, p. 3-16 
53 Na verwerking van de invoeringswet en aanvullingswetten, Wegwijs in het nieuwe omgevingsrecht 
54 Arnoldussen/Chevalier, RdW 2019-2, p. 3-16 
55 Overgangsrecht in de Invoeringswet Omgevingswet 
56 Aandeslagmetdeomgevingswet.nl, regels tijdelijke omgevingsplan gemeenten 
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hebben57, waar na het bereiken van dit plafond besloten moet worden of er meer geld ter beschikking 
wordt gesteld. Hierdoor kan het zomaar zijn dat een subsidie na deze periode niet wordt voorgezet, of 
plaats maakt voor een andere subsidie met andere voorwaarden. Belastingen worden daarnaast 
regelmatig gewijzigd, bijvoorbeeld aan de hand van de jaarlijkse rijksbegroting.  

Als ondernemer krijg je bijna altijd te maken met belasting. Zo zal elke ondernemer na moeten denken 
over de belastingen die hij tijdens het verkopen van producten en het maken van winst zal moeten 
afdragen. Er bestaan echter ook specifieke belastingen voor het gebruik van milieubelastende 
goederen, zoals leidingwater, aardgas en elektriciteit, opgenomen in de Wet belastingen op 
milieugrondslag. Op brandstoffen als benzine, diesel en LPG wordt belasting geheven in de vorm van 
accijnzen.58  

Innovatieve oplossingen voor de energietransitie zijn voor de gewone man nog niet altijd rendabel. De 
overheid kan de ontwikkeling hiervan toch een duw in de rug geven door bijvoorbeeld te schuiven met 
de belastingtarieven op energie. Een voorbeeld hiervan is het verhogen van de belasting op aardgas en 
daarbij juist de belasting op elektriciteit te verlagen.59 Hierdoor worden (elektrische) alternatieven voor 
aardgas aantrekkelijker. Op dit moment wordt er op het afleveren van waterstof nog geen accijns 
geheven, wel wordt er btw in rekening gebracht volgens de Wet op de omzetbelasting. De mogelijkheid 
bestaat echter dat hier in de toekomst verandering in wordt gebracht en er bijvoorbeeld wel accijns op 
waterstof zal worden geheven. 

Een ander middel om innovatie te stimuleren is het verlenen van subsidie.60 Als ondernemer die 
producten maakt voor de eindgebruiker is het rekening houden met huidige subsidieregelingen erg 
relevant, aangezien hiermee het ontwikkelen van dit product toch rendabel gemaakt kan worden. Er 
zijn verschillende soorten subsidies te onderscheiden, bijvoorbeeld een subsidie voor het bouwen van 
een prototype of voor het juist kunnen doorzetten van een bestaande ontwikkeling. Een voorbeeld van 
de eerste categorie is de (landelijke) Subsidieregeling Demonstratie Energie- en klimaatinnovatie (DEI+) 
2020. Deze subsidie maakt het mogelijk om in een pilotproject een nieuwe technologie te testen en 
hiervan een proefopstelling te maken. Voorwaarden hiervoor zijn onder andere dat de technologie ook 
na afloop van deze testfase nog wordt gebruikt en op een innovatieve wijze bijdraagt aan het milieu.61 
Ook is er bijvoorbeeld de landelijke ‘Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)’.62 Deze landelijke 
subsidies kunnen veelal bij de RVO worden aangevraagd. Daarnaast kunnen gemeentes ook 
verschillende subsidieregelingen opzetten, waardoor afname van het nieuw ontwikkelde product in de 
regio aantrekkelijker kan worden. Specifiek voor Noord-Nederland verstrekt ook het 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) subsidies, zoals de subsidie ‘Innoveren via 
Ontwikkelingsprojecten 2020’.63 

Bij een subsidie voor het bouwen van een prototype is een veelvoorkomende voorwaarde dat het 
project zich nog in de ontwikkelingsfase bevindt. Op basis hiervan is voordat met de daadwerkelijke 
ontwikkeling wordt begonnen ook het moment om over subsidies na te denken. Indien er al aan de 
ontwikkeling is begonnen of er zelfs al contracten zijn gesloten bestaat de kans dat een subsidie niet 

 
57 Art. 4:22 Algemene Wet Bestuursrecht 
58 Art. 27, Wet op de Accijnzen 
59 Rijksoverheid.nl, Wijziging energiebelasting 
60 In de basis geregeld in Titel 4.2 Algemene Wet bestuursrecht 
61 RVO.nl, DEI 2020 
62 RVO.nl, SEEH 
63 Snn.nl, innoveren via ontwikkelingsprojecten 2020 
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meer met terugwerkende kracht kan worden aangevraagd. Voor andere soorten subsidies kunnen 
andere voorwaarden gelden, bijvoorbeeld een toets of het project haalbaar is. 

3.1.6 Het experimenteren met en implementeren van groene energiebronnen 
Zowel de Elektriciteitswet (1998) als de Gaswet (2000) bestaan al even. Op veel vlakken is nog geen 
rekening gehouden is met duurzame energiebronnen. Intussen worden er verschillende wetten en 
regelingen in het leven geroepen om de energietransitie mogelijk te maken, zoals de Wet Voortgang 
energietransitie (de Wet Vet), de bijbehorende (te verwachten) AMvB’s64, de Crisis- en herstelwet, de 
Wet tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord en het Besluit experimenten Elektriciteitswet en 
Gaswet. Deze moderniseren huidige wetgeving, voegen nieuwe wetgeving toe of maken het mogelijk 
om een uitzondering te maken op de huidige wetgeving. 

Deze wetten zien daarbij niet zozeer op de individuele ondernemer die waterstofproducten ontwikkelt, 
maar zien vooral op de algehele energievoorziening in Nederland. Zo is in de Wet Vet de verplichting 
om een nieuw te bouwen woning op het gasnet aan te sluiten komen te vervallen65, waardoor dit geen 
onnodige kostenpost meer was bij het bouwen van energiezuinige woningen. Ook zijn regels omtrent 
de collectieve warmtevoorziening gewijzigd66 en is de ruimte om bij wijze van experiment af te wijken 
van de Gaswet en Elektriciteitswet uitgebreid.67 Op dit moment is er nog een uitvoeringsbesluit in de 
maak om deze mogelijkheid tot experimenteren verder te regelen.68 Nu kunnen bijvoorbeeld ook 
netbeheerders of andere rechtspersonen, in tegenstelling tot alleen corporaties en verenigingen, een 
ontheffing aanvragen bij het ministerie van Economische Zaken. Dit soort ontheffingen kunnen 
kleinschalige projecten mogelijk maken, bijvoorbeeld op het gebied van energiedeling. Voor nu staan 
onder andere nog wijzigingen voor de Wet wind op zee en de Mijnbouwwet op de planning.69 Naast 
deze experimentenbepalingen biedt ook de Crisis- en herstelwet nog mogelijkheden om in het kader 
van ruimtelijke projecten uitzonderingen te maken. Deze wet zal uiteindelijk in de nieuwe 
Omgevingswet terecht komen. 

Zoals eerder al benoemd hebben deze wetten en de wijzigingen vooral als doel om door middel van de 
directe energievoorziening bij te dragen aan de energietransitie. Hierbij moet dus gedacht worden aan 
dingen als hoe huizen worden verwarmd, hoe de wasmachine draait en waarop wordt gekookt. Dit zijn 
stappen die enkel indirect relevant zijn voor het ontwikkelen van consumentenproducten. Als 
voorbeeld zal voor de waterstoffiets zelf geen ontheffing nodig zijn in het kader van de bovenstaande 
wetten, maar voor een eventueel afleverpunt in de openbare ruimte wel. Mocht een ontwikkeling hier 
dus toch op vastlopen, dan kan onder andere worden gekeken naar de bovenstaande wet- en 
regelgeving. 

3.1.7 Samenvatting 
In deze paragraaf zijn verschillende onderwerpen besproken die relevant zijn als een ondernemer met 
waterstof aan de slag gaat, zoals het eigendom, het (nieuwe) omgevingsrecht en wat de effecten zijn 
van nieuwe wetgeving in het kader van de energietransitie. Ook zijn er diverse intellectuele 
beschermingsmogelijkheden besproken, zoals het octrooirecht en de Handelsnaamwet. Hierbij zijn er 
verschillende factoren belangrijk bij de keuze om hier wel of geen gebruik van te maken. Ook is er 

 
64 De vier bijbehorende AMvB’s zijn al gepubliceerd in het Staatsblad. Het gaat om: het Omgevingsbesluit, het 
Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. 
65 Art. 10 lid 7 onder a Gaswet 
66 Rijke, TBR 2019/11, p. 2 
67 Rijke, TBR 2019/11, p. 3 (art. 7a Elektriciteitswet 1998 & artikel 1 onder i Gaswet) 
68 Het Besluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet 
69 Rijke, TBR 2019/11, p. 4 
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gekeken naar de mogelijkheden om voertuigen of producten tot de openbare ruimte toe te laten. Zo is 
voor het toelaten van personenauto’s via het RDW een heel ander certificeringsproces van toepassing 
dan bij het toelaten van een schip in de (inter)nationale wateren. Tot slot is ook het aanvragen van 
subsidies besproken, waarbij er veelal de voorwaarde wordt gesteld dat er nog niet is begonnen met de 
ontwikkeling van het product, wat voor problemen kan zorgen als hier al wel mee is begonnen. 

3.2   Certificering en veiligheid 
Bijna elke producent krijgt wel te maken met regels omtrent de certificering en veiligheid van een 
product, zeker indien er gevaarlijke stoffen worden gebruikt. Om een product op de markt te brengen 
moet dit product daarom beschikken over verschillende certificeringen, zoals hiervoor in paragraaf 
3.1.3 op enkel punten al kort besproken, en vaak voorzien zijn van het bijbehorende keurmerk. Een van 
de meest bekende voorbeelden van certificering voor consumentenproducten is de Europese CE-
markering.  

3.2.1 CE-markering 
Een CE-markering is bedoeld om de veiligheidseisen van ruim twintig productgroepen te harmoniseren 
binnen Europa, om zo vrije handel mogelijk te maken.70 Indien een product valt onder de reikwijdte van 
de CE-markering, moet het product ook aan de bijbehorende eisen voldoen en moet de markering zijn 
aangebracht, voordat het wordt verhandeld. Hiermee toont de producent aan dat het product aan de 
bijbehorende eisen voldoet en neemt hiervoor de verantwoordelijkheid. Een product met een CE-
markering kan dan vrij worden verhandeld door de gehele EU. Nationale (of decentrale) overheden 
mogen ook geen extra eisen stellen aan producten, aangezien hiermee de Nederlandse markt voor 
buitenlandse producenten uit de EU wordt beperkt.71  

Indien een CE-markering niet verplicht is, dient een CE-markering in beginsel ook niet aangebracht te 
worden. Ongeacht de uitkomst is de vraag of een CE-markering verplicht is dus relevant. Een van de 
productgroepen voor een CE-markering is gastoestellen, waar onder andere de ‘Verordening 2016/426 
betreffende gasverbrandingstoestellen’ op van toepassing is. Hoewel in een flyer van de EU 
gastoestellen worden gedefinieerd als ‘toestellen die werken op een gasvormige brandstof’, spreekt de 
richtlijn zelf daadwerkelijk over het verbranden van gas.72 Hoewel er ook producten in ontwikkeling zijn 
die waterstof letterlijk als brandstof gebruiken, zoals een Cv-ketel, zal in veel kleinere 
consumentenproducten gebruik gemaakt worden van het omgekeerde elektrolyseproces. Hierbij wordt 
waterstof omgezet in elektriciteit, en in feite als batterijvervanger gebruikt voor een elektromotor. 
Hoewel het wel logisch lijkt, is hierbij de vraag of dit ook onder de noemer ‘gasverbrandingstoestel’ valt 
en een CE-markering verplicht is. Indien hier sprake van is zal voor de toepasselijke veiligheidseisen 
onder andere gekeken worden naar de hiervoor genoemde richtlijn, PSG 3573 en het Warenwetbesluit 
drukapparatuur. Daarnaast moet er een officiële keuring plaatsvinden door een (geaccrediteerde) 
certificeringsinstantie.74 

Een ander belangrijk onderdeel van de CE-markering is de prestatieverklaring (Declaration of 
Performance, kortweg DoP). Deze verklaring is voor veel bouwproducten verplicht. Hierin zijn 
eigenschappen (specificaties) van een bepaald product opgenomen of bijvoorbeeld de luchtdichtheid of 
de brandwerendheid van een product. Indien het product bijvoorbeeld kan worden gebruikt als 

 
70Ec.europa.eu, CE-Marking for manufacturers 
71 Dit wordt gezien als kwantitatieve beperking of maatregel van gelijke werking (art. 34 VWEU) 
72 Verordening (EU) 2016/426, art. 2 lid 1 
73 In principe van toepassing voor afleverstations op het land, maar kan als inspiratie worden gebruikt voor ander 
soorten afleverstations (bron: PSG 35, paragraaf 1.3.1). 
74 Verordening (EU) 2016/426, considerans onder nummer 52 
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bouwproduct in een gebouw kunnen ontwerpers van deze gebouwen hier rekening mee houden, 
bijvoorbeeld op basis van het klimaat en natuurgeweld waar een gebouw mee te maken krijgt (waarbij 
deze omstandigheden binnen Europa flink kunnen verschillen).75 Er bestaat ook de mogelijkheid om 
voor bouwproducten76, indien het product wel buiten de productgroepen valt, alsnog vrijwillig een CE-
markering te verkrijgen. Hiervoor kan een Europese technische beoordeling (ETB) worden aangevraagd 
op basis van een Europees Beoordelingsdocument (EBD).77 

3.2.1.1 Optionele keurmerken en certificaten 
Naast verplichte keurmerken en/of certificaten bestaan er ook vele die niet verplicht zijn, maar bij 
kunnen dragen aan het consumentenvertrouwen en verkoop kunnen stimuleren. Een bekend 
voorbeeld hiervan zijn de vinkjes of de sterren op producten in de supermarkt, die onder andere een 
bepaalde mate van duurzaamheid en/of dierenwelzijn garanderen bij de productie van het product.78 In 
principe kan iedereen aan bedrijven een certificaat of keurmerk afgeven.79 Een keurmerk dient echter 
wel aan bepaalde beloftes te voldoen en moet garanderen dat deze beloftes waar worden gemaakt. 
Indien een certificaat of keurmerk in principe geen garanties biedt draagt dit niet aan het 
consumentenvertrouwen, ook kunnen er door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) boetes worden 
opgelegd op grond van de Wet oneerlijke handelspraktijken.80 

Om er zekerder van te zijn dat een certificaat of keurmerk bepaalde normen garandeert kan ervoor 
worden gekozen deze te laten afgeven door een Geaccrediteerde Instelling (CI), onder toezicht van de 
Raad voor Accreditatie (RvA). Dit is een stichting die controleert of de CI’s certificeren volgens de 
(wettelijke) normen. Voor de CE-markering voor waterstofproducten (vanwege het verhoogde risico) 
altijd een certificeringsinstantie benodigd zijn, dit is echter niet voor elke productcategorie verplicht.81 
Indien een keurmerk of certificaat is afgegeven door een CI is het zeker dat er aan de (inter)nationale 
normen wordt voldaan. Iedere eigenaar van de verschillende certificaten en keurmerken zal ook een 
eigen keuringsproces hanteren. Een voorbeeld van een CI die certificaten voor gasproducten afgeeft is 
TÜV SÜD Nederland B.V., waarvan het keurmerk op bijvoorbeeld gasaanstekers kan worden 
teruggevonden. Daarnaast is Kiwa Nederland B.V. bezig met het ontwikkelen van een nieuwe Gastec 
QA keurmerk, de Keuringseis 214 (geschiktheid voor waterstof), bijvoorbeeld nuttig om aan te tonen 
dat bepaalde onderdelen van Cv-ketels om kunnen gaan met waterstof.82  

3.2.2 Duurzaamheidscertificaten 
Hiervoor is voornamelijk de certificering met betrekking tot het veilig kunnen gebruiken van waterstof 
besproken. Een andere relevante vorm van certificering zijn de duurzaamheidscertificaten, ook wel de 
Garantie van Oorsprong (GvO) genoemd, voor elektriciteit bijvoorbeeld uitgegeven door CertiQ (een 
dochtervennootschap van TenneT TSO B.V.).83 Deze certificaten tonen, op basis van art. 75 lid 1 
Elektriciteitswet, aan dat elektriciteit is opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Een zodanig certificaat is 
bijvoorbeeld nodig als er wordt geadverteerd met het feit dat de afgenomen stroom groen is. Ook kan 
het nodig zijn om deze certificaten te hebben als er een SDE (Stimuleringsregeling duurzame 
energieproductie. subsidie wordt aangevraagd bij de RVO. Deze certificaten kunnen in heel Europa 

 
75 Rijksoverheid.nl, prestatieverklaring voor bouwproducten 
76 Bouwproducten zijn producten die bedoeld zijn om in een bouwwerk te worden verwerkt. 
77 Brochure CE-markering op bouwproducten 
78 Milieucentraal.nl, keurmerken 
79 Rijksoverheid.nl, kwaliteitseisen voor producten en diensten 
80 Rijksoverheid.nl, wat doet de overheid tegen oneerlijke handelspraktijken 
81 RVO.nl, stappenplan CE-markering 
82 KIWA.com, Gastec QA keuringseis waterstof in de maak 
83 Certiq.nl, soorten certificaten 
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worden verhandeld, waardoor groene opgewekte stroom in bijvoorbeeld Noorwegen in Nederland als 
groen verkocht zou kunnen worden. 

Voor waterstof is een dergelijk systeem voor een aan- en verkopen van GvO’s er nog niet, dit staat 
echter door de Richtlijn hernieuwbare energie84 wel op de planning om te realiseren, wat is uitbesteed 
is aan Vertogas.85 Deze organisatie doet dit bijvoorbeeld ook al voor groen gas.86 Hierbij zal volgens het 
kabinet afstemming worden gezocht met andere Europese landen, en wordt ernaar gestreefd om 
zoveel mogelijk gebruik te maken van Europese spelregels en meetmethodiek. Een project dat al loopt 
binnen Europa is ‘CertifHy’, waar naar een systeem voor GvO’s wordt gezocht.87 

3.2.3 Samenvatting certificering 
De CE-markering is voor de ontwikkeling van bepaalde productgroepen een essentieel keurmerk, dat 
verplicht is indien een product op de Europese markt wordt gebracht. Een van de productgroepen die 
valt onder de CE-wetgeving is ‘gasverbrandingstoestellen’, waarbij uit de theorie niet duidelijk blijkt of 
producten met een brandstofcel hier ook onder vallen. Ook kan er op andere punten onduidelijkheid 
bestaan door het gebrek aan specifieke eisen aan producten met waterstof. Wel zijn er al diverse 
andere keurmerken ontwikkeld of in ontwikkeling om toe te passen op waterstofproducten, zoals de 
‘TUV’ en de ‘Keuringseis 214’. Apart van de certificeringen en keurmerken voor waterstofproducten zelf 
is ook een systeem in ontwikkeling om de (groene) oorsprong van waterstof te kunnen garanderen, 
vergelijkbaar met het huidige systeem van ‘Garanties van Oorsprong’ voor elektriciteit. 

3.3. (Het verzekeren van) de (kwalitatieve) aansprakelijkheid 
De basisregel in het recht is dat iedereen zijn eigen schade draagt. Toch wordt er regelmatig van deze 
regel afgeweken, doordat wettelijke voorschriften met zich meebrengen dat degene die de schade lijdt 
deze schade moet dragen.88 Ook als alle procedures worden gevolgd en aan de veiligheidseisen is 
voldaan kan er wat fout gaan, wat dan in sommige gevallen voor rekening van een ander komt. Als 
ontwikkelaar van waterstofproducten bestaat de kans dat er met (de exploitatie van) deze producten 
schade wordt veroorzaakt. Er zijn in de wet verschillende grondslagen te vinden waarop iemand een 
vordering tot schadevergoeding zou kunnen baseren. Bij de beoordeling van de aansprakelijkheid kan 
worden gekeken naar twee componenten. Allereerst moet er gekeken worden of iemand daadwerkelijk 
aansprakelijk is voor de geleden schade (de aansprakelijkheidsfase).89 Vervolgens moet worden 
beoordeeld hoe hoog de te betalen schadevergoeding is (de ‘omvangsfase’). Voor deze laatste fase zijn 
vooral de omstandigheden van het geval erg belangrijk. Hier wordt vooral de aansprakelijkheidsfase 
besproken. De eerste categorie in de aansprakelijkheid is de schade uit een contractuele relatie. Deze 
zal hierna enkel kort worden besproken. De tweede categorie zal wel uitgebreider besproken worden 
en is de niet-contractuele aansprakelijkheid. 

3.3.1 Contractuele aansprakelijkheid 
Het basisartikel voor contractuele aansprakelijkheid is art. 6:74 BW, eventueel samen met specifiekere 
artikelen als art. 7:24 BW bij koop. In alle gevallen is het de bedoeling dat een contract deugdelijk wordt 
nagekomen. Indien dit niet het geval is en er schade ontstaat, kan er sprake zijn van aansprakelijkheid 
van de contractspartij die een wanprestatie heeft geleverd. Juridisch gezien moet er sprake zijn van een 
toerekenbare tekortkoming. Van een tekortkoming is sprake als het contract niet wordt nagekomen 

 
84 Richtlijn (EU) 2009/28/EG 
85 Kamerbrief kabinetsvisie waterstof, p. 8 onder c 
86 Vertogas.nl, wat is groen gas certificering 
87 Certifhy.eu 
88 Jansen, 2017 
89 Tempelman 2016, p. 183 
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zoals is afgesproken, bijvoorbeeld door het niet, te laat of gebrekkig leveren. Er is sprake van 
toerekenbaarheid als degene die tekort is geschoten hier ook schuld aan heeft, of als dit voor zijn risico 
komt. Aan beide voorwaarden moet zijn voldaan, voordat er een beroep op aansprakelijkheid kan 
worden gedaan. Bij de contractuele aansprakelijkheid kan er onderscheid worden gemaakt tussen 
vergoeding of vervanging van de gebrekkige zaak zelf of een vergoeding voor de schade die het gebrek 
in deze zaak heeft veroorzaakt (gevolgschade). Dit is schade die niet meer kan worden hersteld door 
toch nog goed na te komen.90 Indien een gastank ontploft (doordat deze niet aan de veiligheidseisen 
voldeed) en er brandschade ontstaat aan het pand, is deze schade niet hersteld door alsnog een goede 
gastank te leveren. 

De producent van een product is enkel contractspartij indien hij het product rechtstreeks heeft 
geleverd aan de consument. Er zijn vele mogelijkheden te bedenken waardoor een product toch bij de 
consument terecht komt, maar dit niet direct door de producent is geleverd. Toch bestaan er ook in 
deze gevallen mogelijkheden waardoor de producent op grond van de contractuele aansprakelijkheid 
aansprakelijk is. Als het gebrekkige product bijvoorbeeld eerst aan een tussenhandelaar is geleverd, die 
deze vervolgens heeft afgeleverd aan de consument, is het goed mogelijk dat de producent weer door 
de tussenhandelaar aangesproken kan worden. Deze heeft immers schade geleden (door 
schadevergoeding te moeten betalen) doordat de producent aan het begin een gebrekkig product 
geleverd heeft. Op deze manier kan de aansprakelijkheid uiteindelijk toch bij de producent uitkomen. 

3.3.1 Niet-contractuele aansprakelijkheid 
De tweede categorie is de aansprakelijkheid die niet voortkomt uit een contractuele relatie. Zolang aan 
de eisen wordt voldaan, kan iedereen met schade een beroep doen op deze vormen van 
aansprakelijkheid. De basis voor de niet-contractuele aansprakelijkheid is de onrechtmatige daad uit 
art. 6:162 BW. Voor de onrechtmatige daad is er een aantal vereisten, waaronder toerekenbaarheid 
(schuld). Deze wordt hierna in paragraaf 3.3.1.1 verder uiteengezet. Het is echter niet altijd mogelijk 
deze toerekenbaarheid ook te bewijzen. Dan zijn er nog verschillende mogelijkheden om als producent 
toch aansprakelijk gesteld te worden, namelijk via de kwalitatieve aansprakelijkheid 
(risicoaansprakelijkheid). Er bestaan verschillende kwalitatieve aansprakelijkheden, die allemaal hun 
eigen vereisten met zich meebrengen. Wat ze echter gemeen hebben is dat er geen sprake hoeft te zijn 
van schuld en het enkel hebben van een bepaalde kwaliteit (bijvoorbeeld het zijn van producent), 
aansprakelijkheid met zich mee kan brengen. Deze vormen van aansprakelijkheid zullen uiteengezet 
worden in paragraaf 3.3.1.2 en verder. 

3.3.1.1 Onrechtmatige daad 
De onrechtmatige daad is de meest bekende en algemene vorm van aansprakelijkheid. Bij de 
onrechtmatige daad kan ook wel over schuldaansprakelijkheid gesproken worden. De onrechtmatige 
daad en de vereisten zijn in art. 6:162 BW als volgt omschreven: ‘Hij die jegens een ander een (1) 
onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden (2) toegerekend, is verplicht de (3) schade die de 
ander (4) dientengevolge lijdt, te vergoeden.’ Daarnaast is in art. 6:163 BW het relativiteitsvereiste 
opgenomen, wat het aantal vereisten op vijf brengt. 

Het eerste vereiste is de onrechtmatigheid. Hiervan kan sprake zijn als er een inbreuk is gemaakt op 
een recht, iemand iets heeft gedaan of nagelaten in strijd met een wettelijke plicht, of iets heeft gedaan 
hetgeen in strijd is met het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Dit laatste is 
een vrij open norm die is ingevuld door middel van de rechtspraak, waarbij het kelderluikarrest het 

 
90 Biemans, 2011 
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meest bekend is91, en ziet vooral op de te verwachten zorgvuldigheid. In het kader van 
waterstofproducten zou hier dus sprake van kunnen zijn als een veiligheidsvoorschrift niet is nageleefd, 
of een bepaalde mate van zorgvuldigheid niet in acht is genomen, terwijl dit wel verwacht had mogen 
worden. In deze gevallen kan dan namelijk worden gesproken over gevaarzettend handelen. 

Het tweede en derde vereiste zijn de schuld en schade. Er is sprake van schuld als een persoon bij de 
nodige oplettendheid en voorzichtigheid de schade redelijkerwijs had kunnen voorkomen, of wanneer 
deze volgens verkeersopvattingen voor haar rekening komt.92 Hierbij is het vooral belangrijk of van 
iemand verwacht kon worden dat hij de schade had voorkomen. Van een kind kan bijvoorbeeld minder 
normbesef worden verwacht dan een volwassen persoon. In het kader van waterstofproducten kan, 
door de specialiteit van een producent, juist meer worden verwacht dan een normaal mens 
(garantunstellung).93 Als derde vereiste moet er ook sprake zijn van schade. Schade kan bestaan uit al 
het feitelijk (materiele of immateriële) nadeel dat iemand heeft geleden.94 Er is bijvoorbeeld geen 
beperking dat alleen schade aan personen of zaken onder dit artikel valt.  

Het vierde vereiste is het causale verband. Er moet namelijk een causaal verband bestaan tussen de 
schade en de onrechtmatige (toerekenbare) handeling. Hiervan is sprake als de schade het gevolg is van 
de handeling van degene die aansprakelijk wordt gesteld. Hoewel dit in veel gevallen wel duidelijk is, 
zijn er ook situaties te bedenken waarbij niet duidelijk is of er sprake is van ‘het gevolg van’. Een 
voorbeeld hiervan is iemand die is aangereden en op weg naar het ziekenhuis door een andere oorzaak 
komt te overlijden. Voor de vraag of degene die de persoon in de eerste instantie had aangereden ook 
aansprakelijk is, is het volgens de Hoge Raad bepalend of er tussen (in dit geval) de aanrijding en het 
ontstaan van de schade iets van zodanig belang is gebeurd, dat er redelijkerwijs niet meer gesteld kan 
worden dat er sprake is van een causaal verband.95 Hierbij zal het dus afhankelijk zijn van de 
omstandigheden van het geval. 

Het vijfde vereiste is het relativiteitsvereiste, wat inhoudt dat de norm die is overschreden moet 
strekken tot het beschermen van de schade die is ontstaan. Een voorbeeld is als er niet aan de 
veiligheidsnormen is voldaan bij een waterstoftankstation en een concurrent een beroep wil doen op 
oneerlijke concurrentie. Hij kan dan geen beroep doen op de onrechtmatige daad, doordat de 
veiligheidsnormen niet bedoeld zijn om de omzet van een concurrent te beschermen. Het gaat hierbij 
dus om de strekking en het doel van de norm, aan de hand waarvan moet worden onderzocht aan wie 
deze norm bescherming moet bieden.96 

3.3.1.2 Kwalitatieve aansprakelijkheid (risicoaansprakelijkheid) 
Bij de kwalitatieve vormen van aansprakelijkheid kan je puur op basis van het hebben van een bepaalde 
kwaliteit, bijvoorbeeld het zijn van producent, aansprakelijk worden gesteld (mits er wordt voldaan aan 
de vereisten). Deze vormen van aansprakelijkheid bestaan naast de schuldaansprakelijkheid, wat 
betekent dat, mochten de feiten zo liggen dat er zowel een risicogrondslag als een schuldgrondslag te 
vinden is, er gekozen kan worden waarop een beroep wordt gedaan. Hierbij kan het ook zijn dat de 
verschillende soorten aansprakelijkheid het mogelijk maken om op verschillende personen de schade te 
verhalen. Zo kan degene die de schade heeft veroorzaakt op een schuldgrondslag aansprakelijk zijn, en 
de producent, omdat hij de producent is, op basis van een risicoaansprakelijkheid. Hierbij zal vaak voor 

 
91 HR 5 november 1965, NJ 1966, 136 
92 Art. 6:162 lid 3 BW 
93 HR 19 februari 1963, ECLI:NL:HR:1963:2 (verpleegster-arrest) 
94 Tempelman 2016, 5.3.2.3  
95 HR 21 maart 1975, ECLI:NL:HR:1975:AC5560 (hartpatiënt-arrest) 
96 HR 8 oktober 2010, LJN BM6095, NJ 2011/465(hangmat) 
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de risicogrondslag gekozen worden, aangezien de schuld dan niet bewezen hoeft te worden.97 Wel kan, 
in het geval dat het wel om dezelfde persoon of bedrijf gaat, de schuldgrondslag als secundair 
argument worden gebruikt, mocht een beroep op de risicogrondslag toch niet slagen. In afdeling 2 van 
boek 6 van het Burgerlijk wetboek zijn verschillende vormen van kwalitatieve aansprakelijkheden 
opgenomen, die hierna in paragraaf 3.3.1.2.1 tot paragraaf 3.3.1.2.4 besproken worden. 

3.3.1.2.1 Gebrekkige zaken (6:173 BW) 
De eerste kwalitatieve aansprakelijkheid is die voor het in bezit hebben van gebrekkige zaken. Om 
aansprakelijk te zijn op grond van dit artikel kunnen vier vereisten worden onderscheiden (indien 
breder gekeken zelfs zes). Er moet sprake zijn van: (1) een roerende zaak, (2) waarvan bekend is dat zij, 
(3) niet voldoet aan de eisen die aan de zaak gesteld kan worden en (4) deze een bijzonder gevaar 
oplevert. Daarnaast moet er schade zijn toegebracht aan personen of zaken en moet degene bij wie de 
aansprakelijkheid komt te liggen bezitter zijn van deze zaak.98  

Zoals hiervoor in paragraaf 1.1 uiteengezet is een gas, dus ook waterstof, in een bepaalde kwaliteit een 
zaak (bijvoorbeeld in een gastank). Daarnaast voldoet een gas in principe niet aan de definitie van een 
onroerende zaak, waardoor deze automatisch een roerende zaak is en voldoet aan het eerste 
vereiste.99 Een uitzondering hierop zou kunnen zijn als het gas zich nog in de aardbodem bevindt, dit zal 
echter voor waterstof niet van toepassing zijn (deze wordt immers nauwelijks in vrije vorm op aarde 
gevonden). Een waterstofproduct zal op zichzelf wel een zaak zijn, inclusief de eventueel gevulde 
waterstoftank.  

Het tweede vereiste (het bekendheidsvereiste) ziet op de bekendheid met het mogelijke gevaar op het 
moment dat er een gebrek zou ontstaan. Het is dus niet vereist dat de bezitter van het gas ook bekend 
was met het gebrek hieraan. Deze bekendheid is daarmee nog wel een grijs gebied. Uit de 
parlementaire stukken blijkt bijvoorbeeld dat algemene bekendheid een te ver gaande eis is, maar dat 
het argument dat er ergens ter wereld een wetenschapper het mogelijk gevaar heeft ontdekt ook niet 
voldoende is.100 Mocht dus bijvoorbeeld duidelijk zijn dat er extra gevaren komen kijken bij een 
gebrekkig waterstofproduct, dan zal dit mogelijk leiden tot aansprakelijkheid. 

De derde eis is dat de zaak gebrekkig moet zijn, wat inhoudt dat deze niet voldoet aan de eisen die men 
daaraan in de gegeven omstandigheden mag verwachten. Dit begrip wordt bijvoorbeeld ook gebruikt 
bij de (hierna te bespreken) productaansprakelijkheid of bij het non-conformiteitsvereiste bij koop (wat 
weer valt onder de contractuele aansprakelijkheid).101 Voor een gas zou gezegd kunnen worden dat 
deze gebrekkig is als deze over een afwijkende eigenschap beschikt, waardoor deze een extra gevaar 
vormt voor personen of zaken.102 Dit is bijvoorbeeld zeer relevant bij het gebruik van aardgas dat uit 
een samenstelling van verschillende scheikundige stoffen bestaat. Hierbij bestaat er bijvoorbeeld een 
verschil tussen hoogcalorisch en laagcalorisch gas, wat beide in verschillende sectoren wordt gebruikt 
en wat verschillende hoeveelheden energie levert (per een bepaalde hoeveelheid gas). Het aanleveren 
van gas met de verkeerde calorische waarde zou verschillende storingen kunnen veroorzaken. Bij 
waterstof zelf zal dit probleem minder spelen, aangezien waterstofgas dat wordt gebruikt enkel uit 
waterstofmoleculen bestaat. Hier zou bijvoorbeeld sprake van kunnen zijn van een gebrek als het 

 
97 Tempelman 2016, 5.3.1 p. 209 
98 Bij een geleverd goed onder eigendomsvoorbehoud gaat de aansprakelijkheid ook op, ook al is er sprake van 
houderschap. Dit volgt uit art. 6:180 lid 2 BW. 
99 Tempelman 2016, art. 3:3 BW 
100 Parl. Gesch. Boek 6, p. 750 en Lankhorst, T&C art. 6:173 BW, onder. 2f. 
101 MvA II, Parl. Gesch. 6, p. 747 
102 Tempelman 2016, p. 186 
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waterstofgas toch met andere stoffen gemengd blijkt te zijn, wat in een extra veiligheidsrisico 
resulteert.  

Het vierde vereiste is dat de gebrekkige zaak een bijzonder gevaar moet vormen. Hierbij is het 
belangrijk dat aan dit vereiste niet automatisch wordt voldaan, doordat gassen als waterstof van 
zichzelf al een bepaalde mate van gevaarlijkheid hebben. Een citaat van E. Bauw maakt dit verschil 
duidelijk: “de gevaarlijkheid van de zaak dient niet te zijn gelegen in een (gevaarlijke) eigenschap die 
gewoonlijk aan die zaak is verbonden (daaraan inherent is), maar dient voort te vloeien uit het feit dat 
de zaak gebrekkig is, oftewel een abnormale of afwijkende eigenschap vertoont”.103 Om een beroep op 
dit artikel doel te laten treffen moet dus een dusdanig gebrek worden bewezen, dat deze een bijzonder 
gevaar toevoegt aan het gevaar dat een gas als waterstof normaal gesproken met zich mee brengt. 

In de tweede zin van het eerste lid van dit artikel is wel een ‘tenzij-clausule’ opgenomen, die verwijst 
naar de afdeling van de onrechtmatige daad. Deze clausule is bedoeld om de aansprakelijkheid op 
grond van dit artikel nooit verder te laten gaan dan zou zijn toegekend als het een ‘onrechtmatige daad-
situatie’ was geweest. Hierbij wordt er gedaan alsof de aansprakelijk gestelde wist van het gebrek, en 
vervolgens gekeken of deze dan ook schuld zou hebben gehad. Hierdoor wordt de 
risicoaansprakelijkheid beperkt tot gebrek-situaties. Indien er sprake was van een van buiten komende 
omstandigheid waardoor een gebrek is ontstaan, en er dus geen schuld zou zijn van de degene die de 
gebrekkige zaak in zijn bezit had, gaat dit artikel alsnog niet op.104  

In het tweede lid van art. 6:173 BW is nog een relevante ‘tenzij-clausule’ opgenomen, waarmee 
aansprakelijkheid van de bezitter op grond van dit artikel toch kan worden afgewend. Door middel van 
dit lid heeft de wetgever namelijk dubbele aansprakelijkheid willen voorkomen, waarbij zowel de 
producent van het gas, als de bedrijfsmatige gebruiker hiervan aansprakelijk zouden zijn. Een 
waterstofproduct kan, onafhankelijk van de waterstof, uiteraard ook als gebrekkig worden aangemerkt. 
Hiervoor is het echter logischer dat er een beroep op de productaansprakelijkheid (zie paragraaf 
3.3.1.2.4) wordt gedaan, en dus op de producent van het product. Indien de producent op basis van de 
productaansprakelijkheid aansprakelijk is, vervalt daarmee de (mogelijke) aansprakelijkheid van de 
bezitter op basis van art. 6:173 BW. Daarnaast is dit artikel onder andere niet van toepassing op 
gebrekkige schepen en luchtvaartuigen. 

Art. 6:173 BW kan dus in principe toezien op gas, als dit een zaak is in de zin van art. 3:2 BW en er 
sprake is van een bijzonder gevaar. Dit kan echter een samenloop hebben met (het in paragraaf 
3.3.1.2.3 nader te bespreken) art. 6:175 BW over gevaarlijke stoffen. Hier is een vestiging van de 
aansprakelijkheid op degene die in het kader zijn beroep of bedrijf een stof onder zich heeft mogelijk 
gemaakt, als deze stof een bijzonder gevaar met zich mee brengt, en dit gevaar zich verwezenlijkt. Hier 
wordt gesproken over een stof, wat een minder zware eis is als een zaak. Hiervoor hoeft namelijk het 
‘voor menselijke beheersing vatbare’ niet bewezen te worden. Ook als de stof enkel een bestanddeel is 
in de zin van art. 3:4 BW is dat voldoende voor aansprakelijkheid.105 Mocht er sprake zijn van een 
samenloop, dan is volgens art. 6:175 lid 5 BW dezelfde persoon aansprakelijk als degene die volgens 
art. 6:175 BW aansprakelijk is.  

3.3.1.2.2 Opstalaansprakelijkheid (6:174 BW) 
In art. 6:174 BW wordt de aansprakelijkheid geregeld voor opstallen. Een opstal is een gebouw of werk 
dat duurzaam met de grond is verenigd, rechtstreeks of door een vereniging met andere gebouwen of 

 
103 Bauw 2008, p. 15. 
104 Lankhorst, T&C art. 6:173 BW, onder 4 
105 Lankhorst, T&C art. 6:175 BW, onder 2 
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werken.106 In het kader van het gebruik van waterstof is dit artikel voornamelijk interessant bij het 
gebruik van leidingen om gassen in te vervoeren, wat ook als opstal wordt gezien in de zin van dit 
artikel. Dit betreft echter het transport van waterstof en valt daarmee buiten dit onderzoek. Een andere 
mogelijkheid voor een opstal is bijvoorbeeld een gastank of een tankstation voor de afname van 
waterstof. 

Aansprakelijkheid kan ontstaan voor de bezitter van een opstal die gebrekkig is en daarmee een gevaar 
in het leven roept voor personen of zaken. Een zaak is gebrekkig als deze niet voldoet aan de eisen die 
men in de daaraan gegeven omstandigheden aan de zaak mag stellen. Als richtlijn kunnen hiervoor 
bijvoorbeeld (wettelijke) veiligheidseisen als uitgangspunt worden genomen, hierbij spelen echter alle 
omstandigheden van het geval een rol. Een rechter kan dus bepalen dat als er aan enkele normen niet 
is voldaan, er toch geen sprake is van een gebrekkige opstal (of vice versa).107  

Er kan ook sprake zijn van een gebrek als in een omgeving waar brandgevaarlijke werkzaamheden 
plaatsvinden bijvoorbeeld brandbaar isolatiemateriaal is aangebracht, terwijl minder brandbaar 
isolatiemateriaal ook een optie was geweest.108 Bij het gebruiken van een (brand- en 
ontploffingsgevaarlijke) opstal als een tankstation moet er dus, naast het voldoen aan de 
veiligheidseisen, ook gekeken worden of er geen andere componenten aanwezig zijn binnen de opstal 
die alsnog voor extra gevaar kunnen zorgen. Hiervoor kunnen, als het gaat om een voor het publiek 
toegankelijk gebouw, ook eisen als het wel of niet ophangen van waarschuwingsborden van belang 
zijn.109 

Voor het vereiste van gevaar hoeft er, niet zoals bij art. 6:173 BW, sprake te zijn van een bijzonder 
gevaar. Het vereiste is dus dat het gebrek resulteert in een gevaar, niet per se dat een eventueel 
bestaand gevaar verergerd wordt. Een gas dat normaal gesproken brandgevaarlijk is, en door de 
gebrekkige opstal de kans krijgt om dit gevaar te verwezenlijken, is voldoende om aan het vereiste van 
gevaar te voldoen.110 Tot slot geldt er bij dit artikel eenzelfde tenzij-clausule, verwijzend naar de 
onrechtmatige daad, als bij artikel 6:173 BW 

3.3.1.2.3 Gevaarlijke stoffen (6:175 BW) 
Zoals eerder al kort genoemd is voor een vestiging van aansprakelijkheid op basis van art. 6:175 BW 
vereist dat (1) iemand in het kader van zijn beroep of bedrijf een stof gebruikt of onder zich heeft (2) 
die zodanige eigenschappen heeft (3) waarvan bekend is dat (4) dit een bijzonder gevaar van ernstige 
aard met zich mee brengt (5) voor personen of zaken en (6) dit gevaar zich verwezenlijkt.  

De aansprakelijke persoon kan in dit geval enkel degene zijn die de schade in het kader van zijn beroep 
of bedrijf heeft veroorzaakt, en dit artikel richt zich dan ook enkel op commerciële activiteiten. Dit heeft 
de wetgever ook als zodanig bedoeld.111 Hoewel het in eerste instantie zo lijkt dat het bedrijf die de stof 
in eigendom heeft de aangewezen aansprakelijke is, worden in het artikel diverse gevallen benoemd 
waardoor een ander bedrijf aansprakelijk kan zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn als de stof in een gasnet is 
ingevoerd, waarbij de netbeheerder aansprakelijk is. Hierdoor ligt de aansprakelijkheid uiteindelijk 
telkens bij het bedrijf dat de feitelijke macht had over de stof. 

 
106 Art. 6:174 lid 4 BW 
107 Lankhorst, T&C art. 6:174 BW 
108 LJN AA7686, NJ 2000/700 (Foekens/Naim) 
109 TM, Parl. Gesch. BW Boek 6, p. 755 
110 Lankhorst, T&C Art. 6:174 BW 
111 Kamerstukken II, 1992/1993, 21 202, nr. 15, p. 1-2. 
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Hoewel waterstof kan voldoen aan de definitie van een zaak in de zin van art. 3:2 BW, is voor dit artikel 
niet vereist dat de stof voor ‘menselijke beheersing vatbaar is’. Een eis is dus wel dat de stof voldoet 
aan een van de extra eisen die in art. 6:175 BW zijn gesteld, namelijk dat deze bijzonder gevaarlijk is. 
Hierbij gaat het in tegenstelling tot artikelen 6:173 en 6:174 BW niet om een gebrek, maar om het 
gevaar dat de stof van zichzelf met zich meebrengt. Dit kan worden getoetst aan de open normen (als 
ontplofbaar of ontvlambaar) die in het artikel zelf zijn genoemd, of dat deze stof in Europese of 
nationale wetgeving als gevaarlijk is bestempeld. Uit de theorie volgt dat waterstof voldoet aan alle drie 
de criteria en dus zeker een stof in de zin van dit artikel is, waardoor met het gebruik van waterstof al 
aan de tweede en vierde voorwaarde is voldaan.112 Het bekendheidsvereiste komt hier wel overeen 
met die van de vorige artikelen, namelijk dat het bekend moet zijn dat dit bijzondere gevaar van 
ernstige aard zich kan verwezenlijken. 

3.3.1.2.4 Productaansprakelijkheid 
Al een tijdje geleden is vanuit de Europese Unie een richtlijn ingevoerd voor 
productaansprakelijkheid113, die in Nederland grotendeels is geïmplementeerd in afdeling 6.3.3 van het 
Burgerlijk wetboek. Hiermee is een aansprakelijkheid in het leven geroepen voor de producent, zodra 
deze zijn product op de markt heeft gebracht. Deze vorm van aansprakelijkheid heeft een aanvullend 
karakter en staat een beroep op de ‘gewone’ onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) dus niet in de weg.114 
Ook voor de productaansprakelijkheid gelden bepaalde eisen. Er moet (1) sprake zijn van een 
producent (2) waarvan een door hem in het verkeer gebracht product (3) door een gebrek (4) schade 
veroorzaakt. In de afdeling over productaansprakelijkheid van het BW zijn veel definities in deze eisen 
verder gespecificeerd.  

In art. 6:187 lid 2 BW is ‘een producent’ gedefinieerd als de fabrikant van het eindproduct of de 
producent van een grondstof. Indien door een ondernemer een waterstofproduct wordt ontwikkeld en 
op de markt wordt gebracht, zal deze ondernemer dus aangemerkt worden als de producent hiervan. 
Ook de eventuele productie van waterstof zal onder deze definitie vallen.115 Voor het invoeren van een 
product is in een uitspraak van het Europese Hof van Justitie een definitie gegeven, namelijk dat een 
product in het verkeer is gebracht als deze het productieproces van de producent heeft verlaten en is 
opgenomen in een verkoopproces aan het publiek voor gebruik of consumptie.116 

De definitie van een gebrek is hiervoor al weergegeven, maar ook specifiek voor de 
productaansprakelijkheid nog opgenomen in art. 6:186 BW. Een product is namelijk volgens dit artikel 
gebrekkig als deze niet de veiligheid biedt (en aan de bijbehorende eisen voldoet) die men daarvan wel 
mag verwachten. Deze definitie komt overeen met bijvoorbeeld die van art. 6:173 BW of bij koop (boek 
7, eerste titel BW). Ook voor de te vergoeden schade is een artikel opgenomen in deze afdeling, 
namelijk art. 6:190 BW. Hierin is een limitatieve opsomming gegeven wat in het kader van de 
productaansprakelijkheid onder schade wordt gezien, waarin de eerste categorie schade door dood of 
lichamelijk letsel betreft.117 Hierbij geeft art. 6:106 BW de grenzen aan waarbinnen de immateriële 
schade vergoed moet worden. Ook zijn de artikelen 6:107 en 6:108 BW van belang, om te bepalen aan 

 
112 Tempelman 2016, paragraaf 5.2.3.1. p. 197 
113 Richtlijn (EU) 85/374/EEG van 25 juli 1985 ‘betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen der Lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met 
gebreken’, PB L 210/29. 
114 MvT, Kamerstukken II 1985/86, 19636, 3, p. 7 en art. 6:192 BW 
115 Tempelman 2016, 5.2.4.1.p. 203 
116 HvJ EU 9 februari 2006, C-127/04 (O’Byrne v. Sanofi Pasteur). 
117 Wat zowel uit materiele schade als immateriële schade kan bestaan: Lankhorst, T&C art. 6:190 BW, MvT, 
Kamerstukken II 1985/86, 19 636, nr. 3, p. 2 en MvA, Kamerstukken II 1987/88, 19 636, nr. 6, p. 27 
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wie schadevergoeding van deze vormen van schade verschuldigd is. De andere vorm van schade betreft 
de zogenoemde zaakschade. Hierbij gaat het om schade die het gebrekkige product heeft aangebracht 
aan andere zaken, dus niet aan de zaak zelf. Ook dienen de zaken die schade hebben opgelopen 
gewoonlijk in de privésfeer gebruikt te worden. Schade die buiten deze categorieën vallen kunnen niet 
via de productaansprakelijkheid worden verhaald. Hiervoor zal een andere grondslag gezocht moeten 
worden, zoals de onrechtmatige daad. 

Voor een beroep op de productaansprakelijkheid moet daarnaast rekening gehouden worden met de 
franchise van €500, afkomstig uit de eerder genoemde Europese richtlijn voor 
productaansprakelijkheid. In Nederland is ervoor gekozen om de producent de verplichting op te leggen 
de gehele schade te vergoeden, zodra deze boven deze franchise uitkomt (inclusief de franchise zelf). In 
andere landen is er wel voor gekozen deze franchise als een aftrek van de schadevergoeding te 
beschouwen.118 Mocht het echter zo zijn dat dit bedrag niet wordt gehaald, dan kan degene een beroep 
doen op art. 7:24 lid 2 onder c BW, en de schade alsnog verhalen op de verkoper.  

Tot slot is er ook nog een aantal uitzonderingen op de productaansprakelijkheid opgenomen in art. 
6:185 BW, bijvoorbeeld als kan worden aangetoond dat (1) het product nog niet gebrekkig was op het 
moment dat deze in het verkeer werd gebracht (sub b); (2) het gebrek het gevolg is van dwingende 
voorschriften vanuit de overheid (sub d); (3) het op grond van de stand van zaken van de 
wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip dat het product in het verkeer is gebracht, het 
onmogelijk was geweest om het gebrek te ontdekken (sub e). 

In de fase waarop de ontwikkeling van waterstofproducten zich op dit moment bevindt, is het niet 
ondenkbaar dat er aan een van deze uitzonderingen wordt voldaan. Er zijn namelijk nog niet ontzettend 
veel producten met waterstof op de markt, waardoor eventuele nieuwe wetenschappelijke 
bevindingen kunnen leiden tot onontdekte gebreken en veiligheidsvoorschriften vanuit de overheid die 
achteraf toch niet de juiste bescherming voorschreven. 

De onrechtmatige daad kan ook nog uitkomst bieden in een situatie van de productaansprakelijkheid, 
waarbij de schade aan het product zelf wordt gevorderd (wat schade is die bij productaansprakelijkheid 
zelf is uitgezonderd). Hiervoor zijn verschillende normen van de productaansprakelijkheid 
overgenomen, zoals de vraag of het product is ingevoerd door de producent. Ook hiervoor geldt 
dezelfde maatstaf als die ook bij de productaansprakelijkheid ook geldt.119 Een andere samenloop die 
kan optreden bij de onrechtmatige daad, naast de hiervoor beschreven kwalitatieve 
aansprakelijkheden, is die van de contractuele aansprakelijkheid, waarbij er zowel een 
aansprakelijkheid kan bestaan op basis van een tekortkoming in de nakoming (art. 7:24 BW) en de 
onrechtmatige daad. Hierbij kan dezelfde schade maar een keer worden toegewezen. In hoeverre deze 
beide wegen wel verschillende schades met zich meebrengen, worden deze bij elkaar opgeteld.120 

3.3.2 Het verzekeren van aansprakelijkheid 
Voor een bedrijf is er een aantal aansprakelijkheden waarvan het verstandig kan zijn om deze af te 
dekken met een verzekering. Zo bestaan er verzekeringen voor de productaansprakelijkheid of de 
bredere bedrijfsaansprakelijkheid. Dit soort verzekeringen zijn niet verplicht, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld de particuliere zorgverzekering. Net als bij andere overeenkomsten geldt voor de 
verzekeringsovereenkomst in beginsel dat zowel de verzekeraar als de klant het met elkaar eens 
moeten zijn geworden, en zij zelf mogen bepalen of ze met de andere partij in zee gaan. Hiervoor moet 

 
118 Lankhorst, T&C art. 6:190 BW 
119 Hof –Hertogenbosch 16 juni 2015 (DAF v. Achmea). 
120 Tempelman 2016, paragraaf 5.2.1.1., p. 209 
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de verzekeraar een inschatting maken van het te lopen risico en voor welke prijs hij deze wil 
overnemen. Voor dit soort verzekeringen bestaat er dan ook geen acceptatieplicht en kan de 
verzekeraar de aanvraag weigeren. 

Een nieuw product dat draait op waterstof zal ook bij veel verzekeraars niet altijd bekend zijn. Niet alle 
soort producten zullen binnen de standaard verzekering passen. Als voorbeeld heeft Centraal beheer in 
haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering schade door (lucht)vaartuigen of motorvoertuigen 
uitgezonderd.121 Indien dit soort zaken wel meeverzekerd moeten worden (bijvoorbeeld als een 
luchtvaartuig op waterstof wordt ontwikkeld) zal er een onderhandeling plaats moeten vinden met 
verzekeraars. Voor het inschatten van het risico is de verzekeraar ook afhankelijk van de informatie die 
de ondernemer aanlevert, hierop moet de verzekeraar dus ook kunnen vertrouwen. Hiervoor kan het 
niet mededelen van essentiële informatie ook grote gevolgen hebben voor de dekking van de schade.122  

3.3.3 Samenvatting aansprakelijkheid 
Binnen de aansprakelijkheid kan een splitsing worden gemaakt tussen de contractuele en de niet-
contractuele aansprakelijkheid, waarbij in deze paragraaf voornamelijk aandacht is besteed aan de niet-
contractuele varianten. Hierbij vormt de onrechtmatige daad uit art. 6:162 BW de basis, waarbij 
verschillende vereisten gelden, zoals de toerekenbaarheid. Indien het bewijzen van de 
toerekenbaarheid een probleem vormt kan worden gekeken naar de risicoaansprakelijkheden. Hierbij 
kan iemand aansprakelijk zijn op basis van het hebben van een bepaalde kwaliteit, zoals het zijn van 
producent. Voorbeelden hiervan zijn de aansprakelijkheid voor gebrekkig zaken en de 
productaansprakelijkheid. Voor aansprakelijkheid wordt veelal gekeken naar de vraag of het product 
ook aan alle veiligheidseisen voldeed, waarbij in het certificeringsproces hier al rekening gehouden 
moet worden. Tot slot is ook het verzekeren van de aansprakelijkheid aan bod gekomen. Hierbij is het 
belangrijk dat er geen acceptatieplicht bestaat bij verzekeraars en deze dus zelf een risico-inschatting 
mogen maken om te beslissen of ze dit risico voor een bepaald bedrag over willen nemen. 

 
121CentraalBeheer.nl, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering  
122 M.A. van der Pool, Bb 2018/17 
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3.4. Onderzoekspunten voor de praktijk 
In dit hoofdstuk is het theoretisch kader beschreven naar aanleiding van de doelstelling, centrale vraag 
en de deelvragen. Hieruit zijn verschillende onderzoekspunten naar voren gekomen die in de praktijk 
zullen worden onderzocht, namelijk: 

1. > Intellectuele beschermingsmogelijkheden  
In paragraaf 3.1.2 kwam naar voren dat er diverse mogelijkheden zijn om een technologische 
ontwikkeling intellectueel te beschermen en ontwikkelingskosten terug te verdienen, maar dat dit 
niet altijd wenselijk is in het kader van de energietransitie in zijn geheel (omdat doorontwikkeling 
door andere ondernemers kan worden vertraagd), hieruit volgt de volgende vraag voor de praktijk: 
In hoeverre wordt ervoor gekozen om gebruik te maken van intellectuele 
beschermingsmogelijkheden of dit achterwege te laten om doorontwikkeling door andere 
ondernemers te ondersteunen. 

2. > Subsidies 
In paragraaf 3.1.5 kwam naar voren dat bij het aanvragen van subsidie vaak als voorwaarde wordt 
gesteld dat nog niet is begonnen met de daadwerkelijke ontwikkeling van het waterstofproduct, 
hieruit kom de volgende vraag voor de praktijk: Wordt deze voorwaarde waarbij na de start van het 
ontwikkelingsproces geen subsidie meer wordt verstrekt strikt gehandhaafd en worden hierdoor 
subsidies misgelopen? 

3. > Certificering voor waterstofproducten 
In paragraaf 3.2.1 kwam naar voren dat het niet helemaal duidelijk is of een waterstofproduct dat 
gebruik maakt van een omgekeerd elektrolyseproces valt onder de Europese verordening voor 
verbrandingstoestellen. Het is hierbij dus de vraag of het gebruiken van waterstof, dit soort 
wetgeving niet meer van toepassing maakt. Daarnaast kwam naar voren kwam dat er verschillende 
processen bestaan per product. In hoeverre zorgt het gebruik van waterstof ervoor dat bijvoorbeeld 
CE-wetgeving niet meer van toepassing is (en er analogie wordt toegepast) en hoe wordt eventuele 
onduidelijkheid over het certificeringsproces in de praktijk opgelost? 

4. > Aansprakelijkheid 
In paragraaf 3.3 zijn diverse vormen van aansprakelijkheid uitgelegd waar een ondernemer die 
waterstofproducten ontwikkelt mee te maken kan krijgen, wat in veel gevallen afhankelijk is of aan 
alle veiligheidseisen is voldaan. In hoeverre wordt door de ondernemers ook preventief aandacht 
besteed of rekening gehouden met aansprakelijkheid tijdens het certificeringsproces? 

5. > Verzekeringen 
Uit paragraaf 3.3.3 kwam naar voren dat er geen acceptatieplicht bestaat bij verzekeraars om het 
risico bij het ontwikkelen van waterstofproducten te verzekeren en de ontwikkelaar is aangewezen 
op het proces van aanbod en aanvaarding, hieruit volgt de volgende vraag: in hoeverre is het in de 
praktijk mogelijk om als ontwikkelaar een verzekering af te sluiten bij het ontwikkelen van een 
waterstofproduct? 
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Hoofdstuk 4: Resultaten praktijkonderzoek 

4.1      Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de praktijkresultaten besproken, aan de hand van de hiervoor beschreven 
onderzoekspunten en de praktijkdeelvragen uit paragraaf 1.4. Hiervoor zijn enkele ondernemers 
geïnterviewd die bezig zijn met het ontwikkelen van waterstofproducten.  

Ondernemer A is de CEO van een bedrijf dat een waterstofdrone ontwikkelt. Deze ontwikkeling vindt 
plaats naast de ontwikkeling van een aantal andere soorten drones en dit is in zijn geheel de kern van 
de bedrijfsvoering. Daarnaast is hij nog betrokken bij de ontwikkeling van een waterstofboot voor de 
watersport.  

Ondernemer B is de CEO van een rederij. Deze rederij is, samen met een aantal andere bedrijven, de 
drijfveer achter een stichting. Deze stichting heeft als maatschappelijk doel een boot geschikt te maken 
voor waterstof. De ontwikkeling van deze boot is daarmee een apart project, buiten de gebruikelijke 
bedrijfsvoering van het bedrijf van ondernemer B.  

Ondernemers C zijn twee mede-eigenaren (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘ondernemer C’) van een 
bedrijf dat een waterstoffiets aan het ontwikkelen is. Dit is ook kernactiviteit van het bedrijf.    

Daarnaast is er nog een expert geïnterviewd binnen EnTranCe die veel contacten onderhoudt met deze 
en andere ondernemers (expert D) en een expert op juridisch gebied die al veel onderzoek heeft 
gedaan naar energierecht (expert E).  

4.2 Praktijkresultaten  
4.2.1 Intellectuele beschermingsmogelijkheden 

Het intellectueel eigendomsrecht biedt veel mogelijkheden om een uitvinding te beschermen. In de 
energietransitie schuilt echter ook een ideologie om het gebruiken van schone energie mogelijk te 
maken, wat een reden kan zijn voor ondernemers om geen intellectueel eigendomsrecht toe te passen. 
Om deze reden is aan ondernemers gevraagd of zij wel of niet intellectuele 
beschermingsmogelijkheden toepassen en wat de reden hiervoor is geweest. 

Ondernemer A heeft hij aangegeven dat hij, naast de standaard geheimhoudingsbedingen in contracten 
met andere ondernemers, geen gebruik heeft gemaakt van extra intellectuele 
beschermingsmogelijkheden. Hij heeft hier van tevoren onderzoek naar gedaan met behulp van een 
advocaat. Hij is hierbij tot de conclusie gekomen dat de techniek op veel onderdelen al gepubliceerd 
zijn en dus niet meer vatbaar voor intellectuele bescherming. Voor de kleine onderdelen die wel 
bescherming zouden kunnen krijgen zouden de kosten niet tegen de baten opwegen. Ook gaf hij aan 
dat er veel wordt samengewerkt met andere ondernemers in de ontwikkeling van waterstofproducten. 
In het belang hiervan heeft hij ook besloten zijn uitvindingen niet ‘juridisch dicht te timmeren’. 

Ondernemer B heeft in een interview aangegeven geen gebruik te willen maken van intellectuele 
beschermingsmogelijkheden. De reden hiervoor is dat hij liever heeft dat nieuwe ontwikkelingen met 
elkaar worden gedeeld, dan dat elk bedrijf zijn ontwikkelingen voor zichzelf houdt. Hierin komt ook het 
maatschappelijke doel van de stichting naar voren.  

Ondernemer C heeft aangegeven al wel nagedacht te hebben over beschermingsmogelijkheden. Zij 
geeft echter aan dat een aanvraag erg kostbaar kan zijn, zeker als er een internationale bescherming 
moet worden aangevraagd. Daarnaast zal de uitvinding wel openbaar gemaakt worden bij bijvoorbeeld 
het aanvragen van het octrooi en is deze niet meer geldig als er wijzigingen worden aangebracht. Indien 
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het product zich dan nog in de ontwikkelfase bevindt zouden volgens deze ondernemer andere 
ondernemers in het zadel geholpen zijn, terwijl zij zelf geen geldig octrooi meer heeft. 

Ook is expert D gevraagd hoe zij tegen het gebruiken van intellectueel eigendom aankijkt. Zij geeft aan 
dat het voor kleine bedrijven lastig kan zijn om gebruik te maken van intellectuele 
beschermingsmogelijkheden vanwege de complexiteit en de hoge kosten hiervan. Dit terwijl het wel 
vaak de kernactiviteit is van het bedrijf en dus (uiteindelijk) in inkomen zal moeten voorzien. Voor 
grotere bedrijven zal dit obstakel minder aanwezig zijn. Voor deze grote bedrijven is het echter ook 
vaak een project voor erbij, met bijvoorbeeld een maatschappelijke insteek. Hierdoor is de intellectueel 
beschermen minder hard nodig. 

4.2.2 Subsidies 
Het ontwikkelen van waterstofproducten kost tijd en geld. Het budget hiervoor is niet altijd 
beschikbaar, waarbij gezocht moet worden naar andere inkomstenbronnen, bijvoorbeeld subsidies. 
Voor het aanvragen van een subsidie moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, bijvoorbeeld 
dat nog niet met de daadwerkelijke ontwikkeling is begonnen en/of dat er nog geen contracten zijn 
gesloten. Indien hier te laat over wordt nagedacht kan het zijn dat er subsidies worden misgelopen. Aan 
ondernemers is gevraagd in hoeverre dit bij hen is voorgevallen en deze voorwaarden ook gehandhaafd 
werden. 

Ondernemer A gaf aan voorafgaand aan de ontwikkeling een begroting te hebben gemaakt, waarna is 
gezocht naar investeerders en subsidies. Hiervoor heeft hij een subsidie bij de SNN 
(Samenwerkingsverband Noord-Nederland) aangevraagd en ook toegewezen gekregen. Hij heeft 
aangegeven dat hij dan ook geen problemen heeft gehad met het verkrijgen van subsidie.  

Ondernemer B heeft een subsidie aangevraagd bij het Waddenfonds en verwacht dat deze toegewezen 
gaat worden. Hij gaf aan niet meer in aanmerking te komen voor subsidie voor het bouwen van een 
prototype, aangezien het bouwen van een boot hier niet onder zou vallen. Hij is daarom aangewezen 
op de subsidies die zijn bedoeld om lopende projecten een duw in de rug te geven, waarbij er ook een 
businessplan benodigd is. Hij geeft aan dat aangetoond moet worden dat het project uiteindelijk 
winstgevend kan worden en kans van slagen heeft. Daarnaast moet het nieuw en innoverend zijn. Deze 
toetsen vooraf remmen volgens hem de innovatie, aangezien het met dit soort projecten nog lang niet 
altijd duidelijk is of, en wanneer, er uiteindelijk winst gemaakt kan worden. Deze dingen zorgen er 
uiteindelijk voor dat zowel de subsidies voor het bouwen van een prototype of het stimuleren van 
doorontwikkeling lastig of niet te krijgen zijn en je dus net tussen wal en schip valt. 

Ondernemer C heeft aangegeven dat het inderdaad erg belangrijk is om op tijd na te denken over 
subsidies. Hierbij kunnen meer factoren belangrijk zijn dan dat van tevoren wordt gedacht, zoals de 
beroepscode die wordt ingeschreven bij de KVK (Kamer Van Koophandel). Als je jezelf bijvoorbeeld 
ingeschreven hebt als ‘beheermaatschappij’ krijg je geen vergoeding. Ook als je te laat in het proces 
subsidies aanvraagt kan het zijn dat je buiten bepaalde regelingen valt. Daarnaast heeft ze meegemaakt 
dat subsidieverleners vragen naar kredietwaardigheid, wat voor startups een probleem kan vormen. 
Ook moet je vaak kunnen bewijzen dat het project kans van slagen heeft, wat in de eerste fases van het 
ontwikkelproces nog niet altijd goed mogelijk is. 

Expert D ziet ook veel strenge regels en bureaucratie bij het aanvragen van subsidies. Allereerst kan het 
voor ondernemers die niet de juiste mensen kennen erg lastig zijn om overzicht te krijgen van alle 
subsidies die er op landelijk, regionaal of gemeentelijk niveau zijn. Wel ziet ze dat onder andere de RVO 
haar best doet hierbij te helpen, bijvoorbeeld met de online pre-scan die onlangs is gepubliceerd. 
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Daarnaast zijn de regels vrij streng, ook vanuit het uitgangspunt van gelijke behandeling wat de 
overheid moet hanteren. 

Expert E geeft aan dat het bestuursorgaan na het indienen van een aanvraag simpelweg een rij van 
criteria langs gaat, waarbij de aanvraag wordt afgewezen op het moment dat aan een hiervan niet is 
voldaan. Indien een ondernemer te laat is, is deze ook gewoon te laat. Deze ondernemer zal dan op 
zoek moeten naar een andere subsidie waarvoor hij wel in aanmerking kan komen. Dit illustreert ze 
met het voorbeeld dat bepaalde bedrijven soms wel een afdeling hebben die zich bezig houdt met het 
aanvragen van subsidies, om er op tijd bij te zijn en zoveel mogelijk kosten te kunnen dekken met 
subsidies. Hoewel een aparte afdeling voor kleinere ondernemers uiteraard niet altijd haalbaar is, is het 
dus wel van belang om goed op de hoogte te blijven van de huidige subsidies. 

4.2.3 Certificering(proces) voor waterstofproducten 
Er zijn nog zeer weinig normen aanwezig voor het ontwikkelen van waterstofproducten. Toch wordt 
hier in de praktijk al wel aan gewerkt. Daarom is aan de ondernemers en experts gevraagd of er, door 
het ontbreken van wet- en regelgeving, onduidelijkheid bestaat over certificeringsproces. Ook is 
gevraagd hoe uiteindelijk met deze onduidelijkheid wordt omgegaan en wat de oorzaak is van de 
duidelijkheid. Zorgt het gebruik van waterstof zelf voor problemen, of überhaupt dat er sprake is van 
een nieuwe techniek. Wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van analogie om dit probleem op te 
lossen? 

Voor Ondernemer A, die een drone aan het ontwikkelen is, is sowieso veel nieuwe (Europese) 
regelgeving in aantocht. Hierbij let hij goed op welke normen uiteindelijk voor zijn drones gaan gelden. 
Zo is relevant in welke categorie de drone gaat vallen en waar er uiteindelijk gevlogen gaat worden. 
Deze factoren brengen verschillende veiligheidseisen met zich mee. Volgens hem is het vooral 
belangrijk om, aangezien er ook bij de keuringsinstanties nog geen duidelijkheid is over de 
veiligheidseisen van onder andere drones, als ondernemer goed contact te onderhouden met deze 
instanties. Hierdoor weet je wat zij belangrijk vinden en wat hun ideeën zijn. Hij geeft aan dat een van 
deze keuringsinstanties, de NLR (Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum), ook zelf al aan het testen 
is met waterstof om ervaring op te doen en om uiteindelijk ook advies te kunnen uitbrengen over 
nieuwe regelgeving. 

Ondernemer B zegt inderdaad te merken dat er nog geen of weinig regelgeving is voor de certificering 
van waterstofproducten. Ook ziet hij in zijn eigen branche de beperkingen van het keuren door een 
classificatiebureau, waarbij er een commercieel belang speelt. Daarom wil hij proberen de certificering 
voor elkaar te krijgen door middel van een HAZOP-analyse123 in samenwerking met een andere stichting 
die dezelfde doelstelling heeft. Hierbij wordt gekeken wat de risico’s zijn, hoe groot de kans is dat deze 
voorkomen en wat de gevolgen zijn. Ook hij geeft aan in contact te blijven met het ILT en andere 
keurders om te kijken welke weg gevonden kan worden binnen de huidige wetgeving, uiteindelijk ook 
met het doel om ideeën voor regelgeving aan te kunnen dragen. Voor wat betreft het gebruik van 
waterstof ziet hij vooral dat het vooral een probleem is dat het iets nieuws is, waarbij niet honderd 
procent duidelijk is wat ermee gedaan moet worden. Hierbij wordt gespiegeld met de huidige wet- en 
regelgeving. Hij ziet wel een beweging in het feit dat eerst alle onderdelen apart gekeurd moesten 
worden, maar dat nu ook installaties als geheel worden gekeurd. 

Ondernemer C geeft aan dat zij probeert enkel onderdelen te gebruiken die CE-gemarkeerd zijn, om zo 
al aan een bestaande standaard te voldoen. Zij geeft aan dat het vooral belangrijk is dat de fiets niet 
reageert op externe elektromagnetische straling, zoals elektriciteitskabels, en voldoet aan de eisen van 

 
123 Een analyse om risico’s in kaart te brengen. 
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de TUV. Daarnaast is een van de eigenaren lid van de NWBA (Nederlandse Waterstof en Brandstofcel 
Associatie), waar ze ook kennis delen. Ze hebben echter nog geen specifieke organisatie gevonden die 
zich toespitst op het certificeren van (waterstof)fietsen. Bij de NWBA wordt ook aangegeven dat je als 
ondernemer het beste CE-gemarkeerde onderdelen kunt gebruiken, wat bij de brandstofcel van 
ondernemer C ook het geval is. Hierbij zorgt het toevoegen van waterstof voornamelijk voor de 
verwarring, aangezien dat voor gebruik in een fiets een onbekende methode is.  

Expert D geeft aan dat er inderdaad veel onduidelijkheid bestaat over het certificeringsproces, bij alle 
partijen. Wel zijn er de mogelijkheden om pilots te draaien en hiervoor ontheffing te krijgen van diverse 
regelgeving, wat voor de eerste projecten een uitkomst is. Dit principe is bijvoorbeeld toegepast bij het 
de waterstofwijk in Hoogeveen. Er wordt echter wel een soort ‘botsproef’ gedaan, waarbij (onverplicht) 
toch een vergunning wordt aangevraagd om te kijken waar nu echt tegenaan gelopen wordt. In de Cv-
ketels in de huizen wordt waterstof wel daadwerkelijk verbrand en wordt er vooral gekeken naar wat er 
bijvoorbeeld in de huidige gaswetgeving staat. Ze geeft aan dat het dus wel erg belangrijk is om goed 
contact te houden met toezichthouders, keuringsinstanties en vergunningverleners om samen op 
hetzelfde pad te blijven. Indien er ‘gewoon’ een aanvraag wordt gedaan zonder overleg voorafgaand 
krijg je het ‘computer says no’ effect. Tot slot geeft ze aan dat zij vooral ziet dat ‘iets nieuws’ het grote 
probleem vormt. In principe zijn de veranderingen door het gebruik van waterstof wel uit te leggen. 

Expert E zegt dat dit soort zaken een typisch ‘kip en ei’ verhaal is. Zonder een duidelijk 
certificeringsproces komen er minder snel waterstofproducten op de markt, waardoor er weer minder 
snel regelgeving voor zal komen. Daarom is het belangrijk om het belang van waterstof(regelgeving) 
sterker naar voren te brengen, bijvoorbeeld door een belangenbehartigingsvereniging. Hierdoor kan er 
meer draagvlak worden gecreëerd bij de overheid om regelgeving te maken. Daarnaast is het ook van 
belang om in de gaten te houden in hoeverre een bepaald certificaat nu echt verplicht is en de 
ontwikkeling dus ook echt niet mogelijk is zonder regelgeving. Indien er achteraf verantwoord kan 
worden dat aan de zorgvuldigheidsnormen is voldaan, doe je dan in principe niets strafbaars. Tot slot 
geeft ze aan dat er, voor wat betreft deze situatie dat er nog geen regelgeving is, geen sprake is van een 
vreemd fenomeen. In veel gevalleen waarbij een stof als waterstof voor nieuwe doeleinden wordt 
gebruikt, zal de wet- en regelgeving daar later pas achteraan komen. 

4.2.4 Aansprakelijkheid 
Aansprakelijkheid is een belangrijk onderwerp en hangt nauw samen met veiligheidseisen en 
certificering. Aan de ondernemers is gevraagd in hoeverre zij al bezig zijn met (het indekken van) de 
aansprakelijkheid, bijvoorbeeld door goed te letten op de veiligheidseisen. 

Door de ondernemers A en B werd vooral aangegeven dat het belangrijk is dat de eventuele 
aansprakelijkheid verzekerbaar is. Hiervoor zullen dan al wel eisen worden gesteld door de verzekeraar. 
Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk om ervoor te zorgen dat er zodanige voorzorgsmaatregelen 
worden getroffen dat het bezig moeten zijn met aansprakelijkheid wordt voorkomen. Ondernemer C 
gaf aan al wel nagedacht te hebben over de aansprakelijkheid, bijvoorbeeld over de verschillen tussen 
het zelf produceren en het laten produceren door een andere partij. Hiervoor zal voor de eerste 
exemplaren uit eigen productie de verantwoordelijkheid bij hen liggen, maar bij de productie door een 
andere partij bij hen. 

Expert D gaf aan dat het bezig zijn met aansprakelijkheid ook een kwestie van ervaring is. Ondernemers 
die al vaker producten op de markt hebben gebracht zullen meer ervaring hebben dan bijvoorbeeld 
startups, wat zij op zichzelf ook logisch vindt. Het bezig zijn met aansprakelijkheid en ongeveer weten 
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hoe het in elkaar steekt, is dan ook meer een ding wat ondernemers in zijn algemeenheid nog moeten 
leren. 

Expert E geeft ook aan dat aansprakelijkheid altijd iets is wat er gewoon bij hoort, maar waar bij de 
ontwikkeling nog niet specifiek rekening wordt gehouden. Toch is het wel goed om netjes af te kaderen 
wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook voor bijvoorbeeld eventuele investeerders is deze duidelijkheid 
goed, omdat deze zich terug kunnen trekken als er mogelijk verborgen risico’s zijn. Toch is het ook 
belangrijk om je als ondernemer te realiseren dat niet elke aansprakelijkheid uitgesloten kan worden. 
Hoewel schuldaansprakelijkheid wel voorkomen kan worden door bepaalde handelingen achteraf goed 
te kunnen verantwoorden, zal er altijd de mogelijkheid bestaan dat je aansprakelijk bent doordat je 
simpelweg de producent bent. Hiervoor kan je je dan weer verzekeren. 

4.2.5 Verzekeringen 
In veel gevallen is het belangrijk om als bedrijf een verzekering te hebben. Dit om te garanderen dat er 
geen sprake is van financieel zwaar weer op het moment dat er onverhoopt toch een (terechte) claim 
wordt ingediend. Hiervoor zal een contract gesloten moeten worden met een verzekeraar. Een 
verzekeraar is echter niet verplicht een bepaalde risico over te nemen en kan het verzekeren van de 
bedrijfsaansprakelijkheid dus weigeren. Voor nieuwe waterstofproducten zou dit een probleem kunnen 
vormen, aangezien er nog te weinig informatie beschikbaar is om de risico’s goed in te kunnen 
schatten. Aan de ondernemers is gevraagd wat hun ervaringen zijn bij het verzekeren van de 
aansprakelijkheid. 

Ondernemer A gaf aan dat het wel even een zoektocht is geweest naar een partij die zijn drones wilde 
verzekeren. De standaard partijen kunnen vaak niet goed het risico inschatten en gaan dan niet met je 
in zee. Uiteindelijk heeft hij een verzekering kunnen afsluiten via een adviseur die gespecialiseerd was 
in verzekeringen in de luchtvaartbranche. De ondernemer heeft nog niet met een waterstofdrone 
gevlogen, waardoor de certificering hiervan nog niet ter sprake is gekomen. Ook gaf hij aan dat, 
afhankelijk van wat hij doet of gaat doen, de polis ook regelmatig moet worden aangepast. Bijvoorbeeld 
als hij sneller of langere afstanden gaat vliegen. Verwacht wordt dat dit uiteindelijk met het vliegen met 
waterstof net zo zal gaan en het verzekeren hiervan gewoon mogelijk is, ook omdat de NLR ook 
verzekerd rond kan vliegen. 

Ondernemer B ervaart geen problemen bij het verzekeren van de aansprakelijkheid. Hoewel je beter 
niet bij de standaard verzekeraar kan aankloppen zijn er ook partijen die graag met ondernemers 
meekijken, ook met het doel om zelf ervaring op te doen. Hij geeft aan dat er ook bij verzekeraars wel 
het bewustzijn bestaat dat producten als deze een toekomst in zich hebben. Als deze dan gecertificeerd 
kunnen worden is er helemaal geen probleem. Het is ook vooral belangrijk om de juiste mensen te 
kennen en in te spelen op de belangen van deze verzekeraars. 

Ondernemer C gaf aan dat ze nog geen verzekering hebben afgesloten, aangezien de ontwikkeling zich 
in een zodanig stadium bevindt dat er enkel nog intern wordt getest. Daarom vond zij een verzekering 
nog niet nodig. Hoewel ze wel herkennen dat er onwetendheid bestaat bij verzekeraars, voorzien ze 
geen problemen bij het verzekeren van het product. Er is ook al wel een partij die aangeboden heeft 
om met hen mee te kijken op het moment dat er een verzekering nodig is, waardoor zij zich over 
verzekeringen geen zorgen maken. 

Expert D geeft aan dat het inderdaad nog wel lastig kan zijn, omdat het nog zo nieuw is. In Hoogeveen is 
de gemeente bijvoorbeeld in gesprek met een aantal verzekeraars over het verzekeren van de nieuwe 
technieken. Hierbij gaat het niet allen om de aansprakelijkheid van een bedrijf, maar ook om 
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bijvoorbeeld brandverzekeringen. Hiervoor moeten nog nieuwe normen worden ontwikkeld, 
waaronder voor de premieberekeningen. 

4.3 Samenvatting 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten besproken van de interviews met verschillende ondernemers en 
experts. Zo is gekeken of er in de praktijk gebruik wordt gemaakt van intellectuele 
beschermingsmogelijkheden; hoe het aanvragen van subsidies door ondernemers verloopt en hoe 
onduidelijkheden tijdens het certificeringsproces worden opgelost. In het volgende onderdeel zullen 
deze resultaten worden geanalyseerd en worden afgezet tegen de theorie. 
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Hoofdstuk 5: Analyse 

5.1    Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de analysedeelvragen, die zijn weergegeven in paragraaf 1.4, beantwoord. 
Hiervoor worden allereerst de praktijkresultaten onderling met elkaar vergeleken. Voor dit onderzoek is 
er geen sprake van een vaste opdrachtgever, waarvan de resultaten afgezet moeten worden tegenover 
bijvoorbeeld de ervaringen van andere ondernemers. In dit onderzoek is er namelijk voor gekozen 
vanuit een neutrale positie de ervaringen van verschillende partijen te verzamelen. Hierdoor heeft het 
eerste deel van de analyse vooral een samenvattend karakter, waarbij de verschillende ervaringen met 
elkaar worden vergeleken. De resultaten hieruit zullen vervolgens in het tweede deel van de analyse 
kunnen worden afgezet tegen de theorie. Hierbij wordt gekeken naar de overeenkomsten en 
verschillen tussen de praktijkervaringen en de theorie en wat hieruit kan worden geleerd. 

5.2  Analyse praktijkbronnen 
5.2.1 Intellectuele beschermingsmogelijkheden 

Wat opvalt is dat alle ondervraagde ondernemers aangeven dat zij hebben nagedacht over intellectuele 
beschermingsmogelijkheden om hun uitvindingen te beschermen. Zo worden 
geheimhoudingsovereenkomsten (NDA’s) al wel standaard gebruikt. Bij de ondernemers wordt bij de 
vraag over intellectueel eigendom eigenlijk vooral gedacht aan het octrooirecht. De keuze om hier 
uiteindelijk wel of geen gebruik van te maken lijkt door twee afwegingen te zijn ingegeven. Allereerst is 
de kosten en baten afweging belangrijk. Het aanvragen van een octrooi wordt gezien als een 
tijdrovende en kostbare procedure waarbij enige ervaring geen overbodige luxe is, zeker als het gaat 
om internationale octrooien. Indien de uitvinding niet erg groot is, of als er maar enkele onderdelen van 
een uitvinding als geheel nieuw zijn, is volgens ondernemers het voordeel van een octrooi relatief klein. 
Een ondernemer maakt dan ook de keuze of de voordelen van een octrooi opwegen tegen deze kosten 
hiervan. Deze bevindingen komen ook grotendeels overeen met de bevindingen van de experts. 

Daarnaast is het doel van de uitvinding belangrijk. Een uitvinding beschermen kan onwenselijk zijn als 
deze is ontwikkeld met het doel om de energietransitie vooruit te helpen. De beslissende factor lijkt 
hierin te zijn of de uitvinding de ‘core-business’ is van het bedrijf en bedoeld is om uiteindelijk winst op 
te kunnen maken. Om dit doel te bereiken is het als enige kunnen exploiteren van de uitvinding een 
must. Projecten die naast de normale bedrijfsvoering worden uitgevoerd, vaak in samenwerking met 
andere organisaties, hebben meer het maatschappelijke doel voor ogen. In deze situaties is het 
gebruiken van intellectuele beschermingsmogelijkheden niet gewenst.  

5.2.2 Subsidies 
Alle ondernemers hebben in ieder geval geprobeerd gebruik te maken van subsidiemogelijkheden. Het 
krijgen van subsidie voor ontwikkeling van waterstofproducten wordt dan ook gezien als een belangrijk 
onderdeel. Zonder subsidie is de ontwikkelaar aangewezen op andere investeerders of eigen 
investeringen om de ontwikkelkosten bij elkaar te krijgen. Uit de praktijkresultaten blijkt vooral dat het 
aanvragen van subsidie erg lastig kan zijn. Hoewel een expert aangaf dat organen als de RVO hun best 
doen om ondernemers te helpen met de zoektocht naar een geschikte subsidie, voelt het voor 
ondernemers vaak als een bureaucratisch geheel. Je valt snel tussen wal en schip op het moment dat 
net aan een bepaalde voorwaarde niet wordt voldaan.  

Ook wordt er door een aantal ondernemers gesproken over de eis van kredietwaardigheid, wat ook 
door de experts wordt gezien. Een kredietwaardigheidscheck is op zichzelf wel te begrijpen, aangezien 
geld verstrekken aan een financieel ongezond bedrijf niet wenselijk is. Echter is (een deel van) de 
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doelgroep van de subsidie nu juist de beginnende ondernemer met een goed idee die een product 
willen gaan ontwikkelen. Deze zouden deze kredietcheck moeilijk kunnen doorstaan en vallen dan 
buiten de boot. Al met al lijken dus vooral de vele soorten subsidies (op landelijk, regionaal en 
gemeentelijk niveau) met allemaal verschillende voorwaarden een probleem te vormen. 

5.2.3 Certificering(proces) voor waterstofproducten 
Ook op het gebied van certificering komen de ervaringen van de ondernemers en experts grotendeels 
overeen, namelijk dat het gebrek aan specifieke normen voor waterstof regelmatig zorgt voor 
onduidelijkheid. Deze onduidelijkheid kan hierbij ook bestaan bij zowel de ontwikkelaars als bij 
keuringsinstanties en toezichthouders. Van waterstof zelf, bijvoorbeeld uit de industrie, is al veel kennis 
aanwezig. Het anders gebruiken ervan (in kleinere producten) zorgt er echter voor dat huidige wet- en 
regelgeving niet meer 1 op 1 kunnen worden toegepast, ondanks dat eventuele verschillen door het 
gebruik ervan wel kunnen worden uitgelegd.  

Toch valt het op dat er wel wordt geprobeerd om een weg te vinden in de huidige wetgeving, 
bijvoorbeeld door het spiegelen (het gebruiken van analogie) en door eventueel aanpassingen te maken 
aan de hand van kennis over waterstof dat er al is. Ook wordt er door verschillende ondernemers 
aangegeven dat bij veel activiteiten het doel voor ogen wordt gehouden om uiteindelijk aan nieuwe 
wet- en regelgeving bij te kunnen dragen.  Dit zou dan zowel vanuit de keuringsinstanties en 
toezichthouders als de ondernemers kunnen komen. Een middel dat wordt gebruikt om te kijken waar 
de huidige wet- en regelgeving tekort schiet is bijvoorbeeld het volgen van de normale 
aanvraagprocedures, en kijken waar het op vastloopt. Hierbij is samenwerking tussen verschillende 
partijen essentieel. Door verschillende partijen wordt dan ook aangegeven dat het onderhouden van 
contact met keurders en toezichthouders erg belangrijk is om door de onduidelijkheid heen te komen. 
Hierdoor blijft de ontwikkeling ook altijd op de lijn van deze instanties, ondanks dat de officiële lijn niet 
compleet duidelijk is. 

5.2.4 Aansprakelijkheid en verzekerbaarheid 
Ondernemers lijken meer bezig te zijn met de ontwikkeling van hun product dan met de bijkomende 
aansprakelijkheid. Door de ondernemers wordt vooropgesteld dat voorkomen beter is dan genezen. De 
nadruk ligt dan ook vooral op het ervoor zorgen dat een product veilig is voordat het op de markt komt. 
Ondernemers houden hierbij over het algemeen wel rekening met aansprakelijkheid, maar door diverse 
ondernemers is aangegeven dat zij vooral kijken naar de verzekerbaarheid hiervan. Het verschilt erg per 
ondernemer of er ook al is nagedacht over eventuele constructies om aansprakelijkheid te voorkomen. 

Nog niet alle ondernemers zijn toegekomen aan het daadwerkelijk (moeten) verzekeren van hun 
product in ontwikkeling. Over het algemeen bestaat wel de ervaring (of de verwachting) dat het 
verzekeren uiteindelijk geen probleem hoeft te vormen. Het vergt iets meer inzet dan het kunnen 
verzekeren bij een ‘standaard’ verzekeraar, maar door contact op te nemen met de juiste mensen blijkt 
veel mogelijk. Bijvoorbeeld door contact op te nemen met een adviseur die niet noodzakelijk bekend is 
met waterstof, maar wel met een dichtbijgelegen productcategorie. Een opvallende constatering is dat 
in een aantal gevallen de verzekeraar graag in gesprek ging met de ondernemer om zelf ook ervaring op 
te kunnen doen met het verzekeren van waterstof. 
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5.3  Analyse theorie en praktijk 
5.3.1 Intellectuele beschermingsmogelijkheden 

Uit de theorie blijkt dat de intellectuele eigendomsrecht breed is en meerdere mogelijkheden biedt om 
bepaalde aspecten van een onderneming te beschermen, zoals de handelsnaam, merken en 
uitvindingen. Door ondernemers wordt bij intellectuele beschermingsmogelijkheden vooral gedacht 
aan een octrooi. Dit is ook wel te verklaren, aangezien bijvoorbeeld de handelsnaam (binnen 
Nederland) van rechtswege beschermd is. Hiermee wordt er niet gelijk om de aandacht van de 
ondernemer voor gevraagd. Toch hadden verschillende ondernemingen wel originele handelsnamen, 
waarbij het zeker relevant is om in de gaten te houden of er geen (onrechtmatige) verwarring ontstaat 
met de handelsnaam van andere ondernemingen. Indien er sprake is van een maatschappelijk doel kan 
van een octrooi worden afgezien. Echter kunnen ook deze bedrijven baat hebben bij de andere 
beschermingsmiddelen, als de bescherming van handelsnamen en bedachte merken, om zo de 
herkenbaarheid van de onderneming en haar producten te beschermen. 

Gekeken naar de afweging om wel of geen octrooi aan te vragen komt uit de praktijk, naast een 
eventueel maatschappelijk belang, vooral de kosten- en batenafweging terug. Hoewel dit deels terecht 
is, kunnen deze kosten bij een goede uitvinding zich ook snel terugverdienen. Dit kan niet alleen door 
het hebben van het alleenrecht op een uitvinding, maar bijvoorbeeld ook door het uitgeven van 
octrooilicenties. In bepaalde gevallen kan de kosten- en batenafweging natuurlijk toch ook de andere 
kant opvallen, bijvoorbeeld bij een kleine uitvinding. Daarnaast valt het op dat de kosten voor 
eventuele gerechtelijke procedures niet aan bod zijn gekomen in interviews, terwijl dit wel een deel uit 
maakt van de kosten- en batenafweging. 

Uit de praktijk komt ook naar voren dat er wel standaard NDA’s worden gebruikt, bijvoorbeeld in het 
mailcontact met andere partijen. Hoewel deze bedingen wel een afschrikkende werking zullen hebben, 
strookt dit niet helemaal met te nemen voorzorgsmaatregelen uit de theorie, genoemd in paragraaf 
3.1.2. NDA’s moeten namelijk wel goed zijn ingekleed om deze later goed juridisch afdwingbaar te 
maken. Hierbij kan worden gedacht aan het daadwerkelijk op papier zetten, met akkoord van beide 
partijen, en het opnemen van een boetebeding. Uit de praktijk is niet gebleken of met deze zaken ook 
rekening wordt gehouden, wat risico’s met zich mee kan brengen. 

5.3.2 Subsidies 
Bij het ontwikkelen van producten brengt vaak hoge kosten met zich mee. Om deze investeringen te 
kunnen doen, kunnen subsidies uitkomst bieden. Uit de theorie blijkt dat er veel verschillende subsidies 
zijn, zowel in aantal als qua doelen die met de subsidies worden nagestreefd. Zo zijn er subsidies op 
landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau, waarbij de een bedoeld is voor startende projecten en de 
andere voor de al lopende projecten. Dat deze verschillen bestaan komt ook in de praktijk weer terug. 
Zo werd aangegeven dat bepaalde subsidies niet meer werden verleend, doordat er al een prototype 
was gebouwd.  

Dat een subsidie dan ook echt niet meer wordt toegewezen wordt bevestigd in de praktijk. Er wordt 
door zowel ondernemers als experts aangegeven dat de toetsing voor het verlenen van een subsidie 
streng is. Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt een subsidie ook daadwerkelijk niet 
verleend. Dit is ook wel te verklaren doordat een bestuursorgaan de subsidies gelijk zal moeten 
verdelen. Dit heeft echter wel als gevolg dat je als ondernemer subsidies mis kan lopen door het te laat 
aanvragen van subsidie, wat wordt versterkt door de verwarring die kan ontstaan vanwege de vele 
soorten subsidies. Zo kan een ondernemer ten tijde van de aanvraag al te ver zijn in het 
ontwikkelproces of is het subsidieplafond al bereikt. 
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5.3.3 Certificering(proces) voor waterstofproducten 
Bij de certificering van nieuwe producten komt bij uitstek veel wet- en regelgeving kijken, als deze 
tenminste aanwezig is. Uit de theorie blijkt dat het woord waterstof nog niet of nauwelijks voorkomt in 
de wet, waardoor er geen duidelijk kader is voor de certificering van waterstofproducten. Een logische 
uitkomst uit de praktijk is dan ook dat dit gebrek aan wetgeving zorgt voor onduidelijkheid. Het 
ontbreken van specifieke wet- en regelgeving kan echter ook mogelijkheden bieden, waar in de praktijk 
(behalve door de juridisch expert) nog niet veel over wordt gesproken. Als bijvoorbeeld wordt gekeken 
naar certificeringsnormen zijn deze in veel gevallen namelijk niet verplicht, op een aantal 
uitzonderingen na (zoals de CE-markering). Op deze manier zorgt het ontbreken van een beperkende 
verplichting tot certificeren juist voor mogelijkheden. 

In deze gevallen kan namelijk worden teruggevallen op de open veiligheidseisen, die bijvoorbeeld 
relevant zijn voor de (hierna te bespreken) aansprakelijkheid. Het hebben van een bepaalde 
certificering of keurmerk kan helpen om achteraf te kunnen verantwoorden dat de 
zorgvuldigheidsnormen in acht zijn genomen. Het ontbreken van een bepaalde certificering maakt dit 
echter niet gelijk onmogelijk. In de praktijk wordt bijvoorbeeld gekeken hoe normen worden afgeleid 
uit huidige wetgeving, met aanpassingen aan de hand van kennis die de ervaring met waterstof al met 
zich mee heeft gebracht. Hierdoor kan ook zonder officiële certificering aan de zorgplicht worden 
voldaan. Wat uit de praktijkresultaten wel naar voren komt is dat het contact onderhouden met andere 
ondernemers, keuringsinstanties en toezichthouders helpt om tot juiste en goed onderbouwde normen 
te komen. Dit is geen verassende uitkomst, aangezien het kunnen verantwoorden van door een enkele 
ondernemer gestelde normen ingewikkelder zal zijn dan breed gedragen normen. 

Dit fenomeen gaat uiteraard niet op als een bepaalde norm wel verplicht is, bijvoorbeeld in bepaalde 
gevallen het plaatsen van een CE-markering. In de theorie is echter de (wetstechnische) vraag gesteld in 
hoeverre het gebruiken van waterstof valt onder ‘gasverbrandingstoestellen’. Hoewel het aannemelijk 
lijkt dat kleine waterstofproducten wel een CE-markering moeten hebben, ook omdat veel onderdelen 
van kleine waterstofproducten dit moeten hebben, kan uit de praktijkresultaten van dit onderzoek deze 
vraag niet worden beantwoord. De geïnterviewde ondernemers zijn namelijk nog niet toegekomen aan 
de vraag of het ontwikkelde product wel of niet een CE-markering moet dragen. Daarnaast konden ook 
de experts niet direct het antwoord geven op deze vraag. 

5.3.4 Aansprakelijkheid 
Het risico op aansprakelijkheid is een onoverkomelijk onderdeel bij het op de markt brengen van een 
product. Ondanks het beginsel dat iedereen zijn eigen schade draagt, zijn er in de wet diverse wegen te 
onderscheiden waardoor de producent de schade moet vergoeden. In de praktijk wordt hierbij vooral 
gelet op veiligheidseisen, behalve bijvoorbeeld de ondernemer die ook een HAZOP-analyse laat 
uitvoeren om risico’s in kaart te brengen. Dit is onder andere een manier waarmee achteraf kan 
worden verantwoord dat de kans op schades door het product klein is, waarmee eventuele 
schuldaansprakelijkheid kan worden voorkomen. Immers, indien niet van een producent verwacht kon 
worden dat hij de schade had voorkomen, door nog betere veiligheidseisen te handteren, ontbreekt de 
schuld. In lang niet alle gevallen hoeft er echter sprake te zijn van schuld om ook aansprakelijk te zijn. 
De kwalitatieve aansprakelijkheden gelden namelijk al voor het simpelweg hebben van een bepaalde 
hoedanigheid, in dit geval de producent (en als aan de overige eisen ook is voldaan). Deze 
aansprakelijkheid wordt alleen verder voorkomen door het product (nog) veiliger te maken, waardoor 
de kans op schades kleiner worden. Deze afweging wordt in ieder geval bij de ondernemers nog niet 
veel teruggezien, naar verwachting doordat nodige de ervaring met het aansprakelijkheidsrecht nog 
ontbreekt.  
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5.3.5 Verzekerbaarheid 
Zoals in paragraaf 3.3.2 besproken bestaat er voor het verzekeren van waterstofproducten geen 
acceptatieplicht. Op basis hiervan kan worden verwacht dat er in de praktijk nog geen verzekeraar te 
vinden is die het product wil verzekeren. Opvallend is echter dat, ondanks dat de dat de ‘standaard’ 
verzekeraar hier inderdaad minder vaak voor open staat, er zeker (buitenlandse) verzekeraars te vinden 
zijn die het risico wel aan durven. In bepaalde gevallen hebben deze verzekeraars zelfs aangegeven dat 
zij graag betrokken zijn, om op die manier ook zelf ervaring op te doen met waterstofproducten. Het is 
echter niet duidelijk of een verzekeraar bijvoorbeeld wel meer premie vraagt voor het verzekeren van 
waterstofproducten. 
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Hoofdstuk 6: Conclusie en aanbevelingen 

6.1 Inleiding 
In dit onderzoek is gekeken naar verschillende rechtsgebieden die relevant zijn voor ondernemers die 
waterstofproducten ontwikkelen. Deze theoretische informatie is vervolgens vergeleken met 
praktijkervaringen van ondernemers en experts, om te kijken welke knelpunten in de praktijk worden 
ervaren en hoe deze zich verhouden tot het theoretisch kader. In dit hoofdstuk zal allereerst de 
centrale vraag (samengevat) worden beantwoord door middel van de conclusie (paragraaf 6.2). 
Vervolgens zal invulling gegeven worden aan het doel van dit onderzoek door middel van 
aanbevelingen die uit dit onderzoek zijn voortgekomen (paragraaf 6.3). 

6.2 Conclusie 
In deze paragraaf wordt door middel van de conclusie de centrale vraag beantwoord. De centrale vraag 
van dit onderzoek, ook weergegeven in paragraaf 1.3, is: 

Welke mogelijkheden en eventuele beperkingen biedt de huidige relevante wet- en regelgeving met 
betrekking tot het kleinschalig opslaan en gebruiken van waterstof in producten voor consumenten op 
het gebied van de hiervoor (in paragraaf 1.2) opgesomde onderdelen  en in het bijzonder op het gebied 
van het gecertificeerd krijgen van waterstofproducten, bijbehorende veiligheidseisen en (het verzekeren 
van) de (kwalitatieve) aansprakelijkheid, en wat kan ten aanzien hiervan worden geleerd van de 
knelpunten die worden ervaren in de praktijk 

6.2.1 Intellectueel eigendom 
Het intellectueel eigendomsrecht geeft veel mogelijkheden om verschillende onderdelen van een 
onderneming te beschermen, zoals de handelsnaam, merken en uitvindingen. Het beschermen van 
handelsnamen en merken kan voor elke onderneming relevant zijn. Specifiek voor ontwikkelaars van 
waterstofproducten is vooral de laatste categorie belangrijk. Zo geeft het octrooirecht de mogelijkheid 
om het alleenrecht te krijgen om een uitvinding te exploiteren. Dit kan echter verschillende (hoge) 
kosten met zich mee brengen, zoals voor de aanvraag, een octrooigemachtigde en eventuele 
gerechtelijke procedures, die niet altijd opwegen tegen de baten. Daarnaast kan er een maatschappelijk 
belang aanwezig zijn, waardoor het aanvragen van een octrooi helemaal niet wenselijk is. Een 
alternatief is de geheimhoudingsovereenkomst (non-disclosureagreement, NDA). Deze geeft de 
mogelijkheid om een contractspartij, zoals een andere onderneming waarmee wordt samengewerkt, 
tot geheimhouding te verplichten. Beperkingen hiervan zijn dat het gebruik door andere ondernemers 
hiermee niet voorkomen wordt. In de praktijk wordt een NDA als standaard beding gebruikt in 
bijvoorbeeld e-mails naar andere ondernemers. Hiermee wordt vrij gemakkelijk al een 
afschrikwekkende werking bewerkstelligd. Om een NDA echter later ook daadwerkelijk juridisch 
afdwingbaar te maken, bijvoorbeeld door het verhalen van schade, moet deze op een juiste manier 
worden afgesloten. 

6.2.2 Subsidie 
In het ontwikkelproces van een waterstofproduct gaan vaak veel financiële middelen zitten. Dit kan uit 
verschillende hoeken komen, zoals eigen middelen van de ondernemer of van investeerders. Een ander 
goed middel om de begroting aan te vullen is het aanvragen van subsidies. De energietransitie is ook bij 
de overheid een belangrijk aandachtspunt, wat doormiddel van subsidies kan worden gestimuleerd. 
Subsidies zijn er in vele soorten en maten. Zo worden ze op verschillende niveaus uitgegeven: landelijk 
door bijvoorbeeld de RVO; regionaal door bijvoorbeeld de SNN; of door de gemeenten. Daarnaast 
hebben de subsidies verschillende doelen. Met de een wordt het stimuleren van het bouwen van een 
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prototype beoogd, met de andere wordt een lopend project een duw in de rug gegeven. Subsidies 
bieden dus zeker mogelijkheden om de begroting aan te vullen. 

Het feit dat er zeer veel verschillende subsidies zijn brengt ook beperkingen met zich mee. Doordat 
subsidies elkaar snel kunnen opvolgen vist een ondernemer al gauw achter het net. De toetsing van een 
subsidieaanvraag is namelijk streng, waardoor een subsidie voor het bouwen van een prototype op een 
later moment in het ontwikkelproces ook daadwerkelijk niet meer wordt verleend. Uit de 
praktijkresultaten blijkt ook dat het als ondernemer in bepaalde gevallen lastig is om een weg te vinden 
in alle subsidies en deze op het juiste moment aan te vragen.  

6.2.3 Certificeringsproces 
Waterstof wordt al even gebruikt, bijvoorbeeld in de industrie. In consumentenproducten, zoals auto’s, 
boten en fietsen, wordt het echter nog niet zo lang gebruikt. Uit de theorie blijkt dan ook dat er over dit 
soort gebruik van waterstof in de huidige wet- en regelgeving nog nauwelijks iets geregeld is. Hoewel 
het ontbreken van regels als een nadeel kan worden gezien, brengt het ontbreken van wet- en 
regelgeving ook mogelijkheden met zich mee. Veelgebruikte certificeringen en keurmerken zijn lang 
niet altijd verplicht (behalve bijvoorbeeld de CE-markering, indien van toepassing). In deze gevallen 
kunnen veel veiligheidseisen (tot op bepaalde hoogte) door de ondernemer zelf worden ingevuld, 
zolang er achteraf verantwoord kan worden dat er een veilig product op de markt is gebracht.  

Wel komen er uit de praktijk ook beperkingen naar voren. Een ondernemer is niet altijd gebaat bij veel 
vrijheid in het ontwikkelen, doordat statische normen ook zekerheid bieden. Het kan dus zorgen voor 
veel onduidelijkheid als aan de ontwikkeling van een waterstofproduct wordt begonnen. Toch is het al 
gaan ontwikkelen van waterstofproducten een essentieel proces in de ontwikkeling van wet- en 
regelgeving. Door de geïnterviewde ondernemers en experts wordt ook aangegeven dat het opdoen 
van ervaring de mogelijkheid biedt om invloed uit te oefenen op nieuwe wet- en regelgeving. Zo wordt 
namelijk een standaard gezet die met de wetgevende instanties kan worden gedeeld. 

6.2.4 Aansprakelijkheid en verzekeringen 
Bij het op de markt brengen van een (waterstof)product is aansprakelijkheid nooit in zijn geheel te 
voorkomen. Ondanks het beginsel dat iedereen zijn eigen schade draagt, zijn er verschillende gronden 
in de wet te vinden waardoor je toch de schade van een ander moet vergoeden, zowel via de 
contractuele als de niet-contractuele weg. Gelet op de niet-contractuele vormen van aansprakelijkheid 
komt vooral de zorgvuldigheid naar voren. Door aan de veiligheids- en zorgvuldigheidseisen te voldoen 
kan eventuele schuld achteraf zoveel mogelijk worden voorkomen. Deze eisen kunnen, zoals hiervoor 
weergegeven, voortkomen uit de ervaringen van bijvoorbeeld ondernemers, keuringsinstanties en 
toezichthouders. Door daarnaast producten (nog) veiliger te maken en hiermee de kans op schade te 
verkleinen, kunnen ook andere vormen van aansprakelijkheid worden ingeperkt. Uit de praktijk blijkt 
dat het voldoen aan veiligheidsnormen als een essentieel onderdeel wordt gezien bij de ontwikkeling 
van een product. Over de hieraan gekoppelde aansprakelijkheid wordt echter minder gesproken. 

Op het gebied van het verzekeren van aansprakelijkheid komt uit de theorie een mogelijke beperking 
naar voren, namelijk het ontbreken van een acceptatieplicht bij verzekeraars. Een verzekeraar mag dus 
bij de vraag om een waterstofproduct (in ontwikkeling) te verzekeren altijd zelf bepalen of zij het risico 
voor een bepaalde prijs wil overnemen of niet. Uit de praktijkresultaten blijkt echter dat het, ondanks 
deze beperking, zeker mogelijk is om een verzekeraar te vinden.  
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6.2.5 Eigendom, toelating van voertuigen, omgevingsrecht en experimentele wetten 
Tot slot zijn er in het theoretisch onderdeel van dit onderzoek (hoofdstuk 3) diverse onderwerpen 
besproken, die niet verder in het praktijkonderzoek zijn onderzocht. Deze vallen echter wel binnen het 
bereik van de centrale vraag en zullen daarom hierna kort behandeld worden. 

Het eerste onderwerp is het eigendom van waterstofproducten en het aangaan van contracten. Hierbij 
is het voornamelijk van belang dat waterstof, als een gas zijnde, kan zorgen voor juridisch complexe 
situaties. Voorbeelden hiervan zijn het in eigendom hebben van een gas zelf, het vermengen met een 
andere lading van hetzelfde of een ander gas en het (in de toekomst) invoeren van waterstof in een 
gasnet. Een voordeel is dat er al veel jurisprudentie en literatuur bestaat over het eigendom en 
overdragen van gassen. 

Het tweede onderwerp wat niet in het praktijkonderzoek is betrokken is het toelaten van voertuigen 
tot de openbare ruimte. Hierbij kan gedacht worden aan verschillende voertuigen, zoals 
personenauto’s, boten en vliegtuigen. In veel gevallen gaat er een bepaald keuringsproces vooraf aan 
het kunnen toelaten tot de openbare weg, zoals de typegoedkeuring voor auto’s. Hoewel nog niet in 
alle productcategorieën het gebruik van waterstof een bekend fenomeen is, blijkt bijvoorbeeld uit het 
feit dat er al auto’s rondrijden op waterstof dat ook hier mogelijkheden liggen. Doordat hier echter ook 
nog een gebrek bestaat aan normen specifiek voor waterstof, kan dit het certificeringsproces wel 
vertragen. 

Als derde is ook het omgevingsrecht in dit onderzoek kort naar voren gekomen. Hierbij is er vooral 
gekeken naar de ontwikkelingen omtrent de nieuwe omgevingswet, die (volgens de planning) 
binnenkort zal worden ingevoerd. Hiernaar gekeken kan worden geconcludeerd dat het op veel 
gebieden sprake van een samenvoeging van de huidige wetgeving zal zijn, waarbij de daadwerkelijke 
normen niet veel zullen afwijken. Daarnaast volgt uit de literatuur dat het nog afwachten is of de 
nieuwe omgevingswet de cultuuromslag zal bewerkstelligen die deze beoogd, waarmee nieuwe 
mogelijkheden zouden moeten worden gecreëerd. 

Tot slot is er aandacht besteed aan enkele experimentele wetten in het kader van de energietransitie, 
zoals de Wet Voortgang Energie Transitie (de Wet Vet). Door middel van dit soort wetten worden 
mogelijkheden gecreëerd om bijvoorbeeld, bij wijze van experiment, af te wijken van de 
Elektriciteitswet en de Gaswet. Deze mogelijkheden blijven echter vooral beperkt tot ondernemers die 
zich bezighouden met de algehele energievoorziening, zoals het verwarmen van huizen. Ontwikkelaars 
van waterstofproducten zullen hier dus enkel direct van profiteren indien zij producten ontwikkelen die 
ook op deze branche zijn gericht, zoals de ontwikkeling van een Cv-ketel die wordt gevoed met 
waterstof. Voor ondernemers die ander soort producten ontwikkelen, zoals een waterstofdrone, zullen 
deze experimentele wetten minder invloed hebben. 
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6.3 Aanbevelingen 
Op basis van de theorie, de praktijk en de analyse hiervan zijn er verschillende aanbevelingen 
geformuleerd voor ondernemers die waterstofproducten voor consumenten (gaan) ontwikkelen. Met 
deze aanbevelingen wordt getracht de doelstelling van dit onderzoek te bereiken. De doelstelling van 
dit onderzoek, ook weergegeven in paragraaf 1.2, is: 

om innovatieve ondernemers, in afwachting van waterstof-specifieke wetgeving, een juridisch en 
praktisch handvat te bieden met betrekking tot het kleinschalig opslaan en gebruiken van waterstof in 
eindproducten voor de consument. 

De aanbevelingen aan ondernemers zijn: 

Ø Een octrooi biedt veel mogelijkheden en kan essentieel zijn om een uitvinding te beschermen 
tegen gebruik door anderen. Zorg ervoor dat alle kosten en baten van een octrooi goed zijn 
afgewogen, alvorens iets van de uitvinding openbaar gemaakt wordt. Hierbij kan bij kosten 
worden gedacht aan: aanvraagkosten, het inhuren van een octrooigemachtigde, eigen tijd (voor 
het aanvragen en inlezen) en eventuele kosten voor het (d.m.v. een gerechtelijke procedure) 
afdwingen van het octrooi. Baten zijn onder andere het alleenrecht op een uitvinding en het 
kunnen uitgeven van octrooilicenties. 

Ø Een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) kan een goed alternatief zijn voor een octrooi om 
binnen een bepaalde kring van ondernemers een product te ontwikkelen, waarbij iedereen 
waarmee een NDA is afgesloten de plicht heeft de uitvinding binnen die kring te houden. 
Hoewel een NDA van zichzelf wel een afschrikwekkende werking heeft, is het aan te raden deze 
wel zorgvuldig af te sluiten met de andere partijen. Op deze manier is de NDA beter juridisch 
afdwingbaar, mocht dat nodig zijn. Zo is een boetebeding aan te raden, aangezien 
daadwerkelijke schade door het uitlekken van een uitvinding vaak lastig te bewijzen is. 
Daarnaast moet een NDA, net als andere overeenkomsten, zijn afgesloten door een akkoord 
van beide partijen (en dus niet eenzijdig via bijvoorbeeld de mail). 

Ø Het aanvragen van subsidies kan erg nauw komen, met de verschillende soorten en de 
verschillende voorwaarden die deze met zich meebrengen. Het is aan te raden om goed op de 
hoogte te blijven van (nieuwe) subsidies en deze op tijd aan te vragen. Daarmee is het ook goed 
om voorafgaand aan het ontwikkelen van een product al een begroting te maken en hierin 
subsidies mee te nemen. Een ondernemer kan op de hoogte blijven door bijvoorbeeld 
ingeschreven te staan voor nieuwsbrieven en gebruik te maken van tools die subsidieverleners 
geïntroduceerd hebben, zoals de subsidiewijzer van de RVO. 

Ø Niet alle certificeringen en keurmerken zijn verplicht (behalve bijvoorbeeld de CE-markering, 
indien van toepassing). Het is goed om te onderzoeken of een certificering daadwerkelijk 
verplicht is en wat het doel zou zijn om deze certificering voor het product te verkrijgen. 
Voordelen kunnen zijn dat met een certificering of keurmerk achteraf makkelijker de genomen 
veiligheidsmaatregelen verantwoord kunnen worden en dat het zorgt voor vertrouwen bij de 
consument. Het kan echter zo zijn dat 

Ø Indien voor een certificering of keurmerk wordt gekozen, kan het gebrek aan wet- en 
regelgeving zorgen voor onduidelijkheid tijdens het certificeringsproces. Het is hierbij goed om 
te bedenken dat dit bij andere partijen ook het geval zal zijn. Houdt daarom contact met 
toezichthouders en keuringsinstanties. Daarnaast kan bijvoorbeeld worden aangesloten bij een 
vereniging van ondernemers die allemaal waterstofproducten ontwikkelen, om op deze manier 
ervaringen te kunnen delen en een sterkere stem te vormen richting bijvoorbeeld de 
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wetgevende instanties. Op deze manier kan er sneller gewerkt worden naar uniforme en 
duidelijkere veiligheidsnormen. 

Ø Bij aansprakelijkheid komt het veelal terug op de zorgvuldigheid die in acht is genomen. Het is 
daarom aan te raden om ervoor te zorgen dat de genomen veiligheidsmaatregelen achteraf 
goed verantwoord kunnen worden, bijvoorbeeld door het maken van een risicoanalyse. 
Daarnaast kan inzicht in de risico’s en de kans op schades helpen om de juiste 
veiligheidsmaatregelen te nemen en zo schades (en daarmee aansprakelijkheid) op zichzelf 
zoveel mogelijk te voorkomen. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een 
HAZOP-analyse. 

Ø Om te voorkomen dat er onverhoopt toch (hoge) claims moeten worden betaald is het hebben 
van een goede verzekering belangrijk. Het is aan te raden om vooraf een inschatting te maken 
of, en hoe, een verzekeraar gevonden gaat worden. Hierbij kan bijvoorbeeld de vraag worden 
gesteld welke adviseurs zouden kunnen helpen bij het regelen van de verzekering. Hierbij kan 
worden gezocht naar adviseurs die al (gedeeltelijk) bekend zijn met de productsoort van het 
product dat wordt ontwikkeld. 

Ø Tot slot is er vanuit dit onderzoek de vraag naar voren gekomen of waterstofproducten, in het 
kader van de CE-wetgeving, onder de ‘gasverbrandingstoestellen’ categorie behoren. Deze 
vraag kon tijdens het praktijkonderzoek niet beantwoord worden, waardoor de opdrachtgever 
van dit onderzoek wordt aangeraden om op dit punt vervolgonderzoek te laten uitvoeren. 
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Lijst van veelvoorkomende afkortingen en begrippen 

AFKORTING BETEKENIS 
ACM Autoriteit Consument en Markt 
AMVB Algemene Maatregel van Bestuur 
BOIP Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 
BW Burgerlijk Wetboek 
CE Conformité Européenne, een Europees keurmerk voor bepaalde productgroepen 
CEO Chief executive officer, in de meeste gevallen de hoogste uitvoerende bestuurder van 

een onderneming 
CI Geaccrediteerde Instelling 
CO2 Scheikundige formule voor koolstofdioxide, een broeikasgas 
DEI Subsidieregeling Demonstratie Energie- en klimaatinnovatie 
DOP Declaration of Performance, een prestatieverklaring voor bouwproducten 
EBD Europees Beoordelingsdocument 
ECLI European Case Law Identifier, hiermee wordt aangegeven dat het om een 

gerechtelijke uitspraak in de Europese Unie gaat 
ETB Europese Technische Beoordeling 
GVO Garantie van Oorsprong, certificaten om de groene oorsprong van energie aan te 

tonen 
H2 Scheikundige formule voor waterstof 
H20 Scheikundige formule voor water 
HAZOP-
ANALYSE 

Hazard and Operability Analysis, een analyse om een proces te analyseren op zowel 
veiligheid als betrouwbaarheid en daarmee risico’s in kaart brengt 

HVJ (Europese) Hof van Justitie 
ILT Inspectie Leefomgeving en Transport 
IWP Innovatiewerkplaats, een plek zoals EnTranCe waarbinnen onderzoek wordt gedaan 
KIWA Nederlands bedrijf voor testen, inspecteren en certificeren 
MKB Midden en Klein Bedrijf 
MVA Memorie van Antwoord 
MVT Memorie Van Toelichting 
NDA Een Non-Disclosureagreement, een geheimhoudingsovereenkomst 
NLR Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum 
NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration, een Amerikaanse organisatie die 

zich bezighoudt met meteorologie en oceanografie 
NWBA Nederlandse Waterstof en Brandstofcel Associatie 
O2 Scheikundige formule voor zuurstof 
PPM Parts Per Million, een maat om een bepaalde hoeveelheid van een stof in de lucht aan 

te geven 
PSG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 
RDW Rijksdienst voor het Wegverkeer 
RVA Raad Voor Accreditatie 
RVO Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland 
SEEH Subsidie energiebesparing eigen huis 
SNN Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
TNO Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek 
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Bijlage 1 - Vragenlijst interviews 
- Welkom, bedanken voor deelname. 
- Er is al een inleiding geweest, korte samenvatting. 
- Onduidelijkheden voor het interview? Vragen mag altijd. 
- Structuur: intellectueel eigendom > subsidies > certificering > aansprakelijkheid > verzekering 
- Diverse antwoorden zijn misschien al gegeven in een eerder gesprek, maar voor de volledigheid 

nu nogmaals. 

Intellectuele eigendomsmogelijkheden 

1. Maakt u ook gebruik van de mogelijkheden om uw intellectuele eigendom te beschermen? 
2. Wat is de reden voor deze keuze? 

Subsidies voor ontwikkelingsproces 

1. Heeft u voor uw de ontwikkeling van de drone ook subsidies aangevraagd? 
2. Zo ja: op welk moment in de ontwikkeling van uw product heeft u deze aangevraagd? 

Later dan start: bent u ook aangelopen tegen het weigeren van subsidies doordat u later dan de 
start subsidie heeft aangevraagd? 
Eerder dan start: Heeft u hier specifiek voor gekozen gezien deze voorwaarden? 

Onduidelijkheid over certificeringsproces 

1. Bestaat er wel eens onduidelijkheid over het certificeringsproces? 
2. Hoe wordt deze onduidelijk in de praktijk uiteindelijk opgelost? 

Valt waterstof onder de certificering voor producten op ander gas? 

1. Zorgt specifiek het gebruiken van waterstof in een product ervoor dat certificeren lastig is, of 
doordat het überhaupt ‘iets nieuws’ is? 

2. Hoe wordt in de praktijk waterstof ingepast in de huidige wetgeving? 

Preventief voorkomen aansprakelijkheid 

1. Ben je bekend met de diverse soorten aansprakelijkheden die er zijn als producent? 
2. In hoeverre hou je hier tijdens de ontwikkeling al rekening mee? 

Verzekering 

1. Heb je deze aansprakelijkheden ook verzekert? 
2. Er bestaat geen acceptatieplicht bij verzekeraars, was het lastig om een verzekeraar te vinden? 
3. Wat was eventueel de reden dat verzekeraars huiverig waren? 
4. Hoe heb je dit uiteindelijk opgelost? 
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Vragen experts 
Intellectuele eigendomsmogelijkheden 

1. In hoeverre zie je dat ondernemers intellectuele beschermingsmogelijkheden gebruiken? 
2. Wat zijn de factoren die ze gebruiken in deze afweging? 

Subsidies voor ontwikkelingsproces (jurist) 

1. Worden er veel subsidies aangevraagd door ondernemers? 
2. Zo ja: op welk moment in de ontwikkeling worden deze subsidies aangevraagd? 

Later dan start: wordt er ook aangelopen tegen het weigeren van subsidies doordat u later dan 
de start subsidie heeft aangevraagd? 
Eerder dan start: Heeft u hier specifiek voor gekozen gezien deze voorwaarde? 

Onduidelijkheid over certificeringsproces (jurist) 

3. Bestaat er wel eens onduidelijkheid over het certificeringsproces? 
4. Hoe wordt deze onduidelijk in de praktijk uiteindelijk opgelost? 

Valt waterstof onder de certificering voor producten op ander gas? (jurist) 

1. Zorgt specifiek het gebruiken van waterstof in een product ervoor dat certificeren lastig is, of 
doordat het überhaupt ‘iets nieuws’ is? 

2. Hoe wordt in de praktijk waterstof ingepast in de huidige wetgeving? 
3. (jurist) Wordt waterstof geschaald onder de CE-wetgeving, gezien waterstof niet letterlijk valt 

onder verbranding? 

Preventief voorkomen aansprakelijkheid (jurist) 

1. In hoeverre wordt er door ondernemers tijdens de ontwikkeling al rekening gehouden met 
aansprakelijkheden? 

2. Verwacht u problemen met het certificeren door het gebrek aan wetgeving? 

Verzekering 

5. Er bestaat geen acceptatieplicht bij verzekeraars, is het lastig voor ondernemer om een 
verzekeraar te vinden? 

6. Wat is de reden dat verzekeraars huiverig waren? 
7. Hoe wordt dit uiteindelijk opgelost? 

 

 

 

 


