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1 Juridisch kader 

1. Op grond van artikel 95a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 is het verboden om 

zonder vergunning elektriciteit te leveren aan kleinverbruikers. Op grond van artikel 95d, 

eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 verleent de Minister van Economische Zaken op 

aanvraag een vergunning indien de aanvrager genoegzaam aantoont dat hij (a) beschikt 

over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede 

uitvoering van zijn taak en hij (b) aantoont dat hij redelijkerwijs in staat kan worden geacht 

de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 8 van de Elektriciteitswet 1998 na te komen.  

 

2. Ingevolge artikel 95d, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 worden bij algemene 

maatregel van bestuur nadere regels gesteld met betrekking tot de inhoud van en de 

procedure voor aanvraag van een vergunning en de criteria voor het verkrijgen van een 

vergunning, bedoeld in het eerste lid. Deze nadere regelgeving is neergelegd in het Besluit 

vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers (hierna: het Besluit) dat op 23 mei 

2003 in werking is getreden.1 Het Besluit regelt de inhoud van en de procedure voor de 

aanvraag van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers.  

 

3. De in het Besluit uitgewerkte criteria voor vergunningverlening hebben betrekking op de 

organisatorische, financiële en technische kwaliteiten die de aanvrager nodig heeft voor 

een goede uitvoering van zijn taak zoals bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de 

Elektriciteitswet 1998. Deze taak betreft het op betrouwbare wijze en tegen redelijke 

voorwaarden zorgdragen voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Doordat 

aanvragers moeten voldoen aan de criteria zoals die in het Besluit zijn gesteld, wordt 

gewaarborgd dat slechts leveranciers op de Nederlandse markt actief zijn die daadwerkelijk 

een goede uitvoering kunnen geven aan hun taak als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van 

de Elektriciteitswet 1998. 

 

4. Bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit van 4 juli 20052, heeft de Minister van Economische Zaken 

                                                           
1  Besluit van 8 mei 2003, Stb. 207. 
3 Besluit van 4 juli 2005, Stcrt. 2005, nr. 126. 
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mandaat, volmacht en machtiging verleend aan de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit tot onder andere het nemen van besluiten die verband houden 

met artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. De Raad van Bestuur van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft op haar beurt mandaat en machtiging34 

verleend aan de directeur van de Directie Toezicht Energie voor het nemen van besluiten 

en het verrichten van overige handelingen die verband houden met de Elektriciteitswet 

1998 en de Gaswet. 

 
2 Procedure 

5. De Nederlandse Energie Maatschappij B.V. handelende onder de naam Nederlandse 

Energie Maatschappij (hierna: NL Energie) heeft op 27 april 2005 een aanvraag ingediend 

bij de Directie Toezicht Energie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: DTe) 

voor een vergunning tot levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 

95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.  

 

6. De aanvraag van NL Energie heeft voor een periode van vier weken, van 3 juni 2005 tot 1 

juli 2005 bij DTe ter inzage gelegen. Van deze ter inzage legging is mededeling gedaan in 

de Staatscourant.5 

 

7. Tussen DTe en NL Energie heeft op meerdere momenten intensief overleg plaatsgevonden 

in het kader van de vergunningaanvraag. Op verzoek van DTe heeft NL Energie extra 

informatie (over onder meer het businessmodel), aanvullende stukken en verklaringen aan 

DTe doen toekomen. Aangezien er enige tijd ligt tussen de vergunningaanvraag en de 

uiteindelijke afgifte van de vergunning, zijn sommige stukken inmiddels gedateerd. Het is 

DTe echter niet gebleken dat de stukken tussentijds zijn gewijzigd.  

 

8. In verband met aanhoudende klachten over colportage door NL Energie, heeft de directeur 

DTe besloten om aanvullende voorschriften (zie de hoofdstukken 4 en 5) op te nemen met 

betrekking tot werving door NL Energie in het algemeen en colportage in het bijzonder. 

Om tot een zorgvuldig besluit  te komen waarbij voorschriften zijn opgesteld die praktisch 

uitvoerbaar en werkbaar zijn, heeft DTe op 30 november 2005 de vergunning voor de 

levering van elektriciteit aan kleinverbruikers in concept per e-mail gezonden aan NL 

Energie (de concept vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers was, wat de 

aanvullende voorschriften betreft, gelijkluidend).  

 

9. Op 1 december 2005 heeft NL Energie haar reactie op de aanvullende voorschriften per e-

mail gezonden aan DTe. Bij het opstellen van dit definitieve besluit heeft DTe deze reactie 

meegewogen.  

 

                                                           
3  Besluit van 4 juli 2005, Stcrt. 2005, nr. 126. 
4  Besluit van 4 oktober 2005, Stcrt. 2005, nr. 192. 
5  Stcrt. 2 juni 2005, nr. 104. 
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3 Beoordeling 

10. De directeur DTe beoordeelt de aanvraag van NL Energie voor een vergunning voor de 

levering van elektriciteit aan kleinverbruikers als volgt: 

 

           Volledige programmaverantwoordelijkheid 

11. NL Energie heeft bij overeenkomst (“overeenkomst tot programmaverantwoordelijkheid, 

levering en back office dienstverlening gas en elektriciteit voor de Nederlandse markt”) van 

16 maart 2005 de programmaverantwoordelijkheid (voor een voldoende lange periode) 

uitbesteed aan N.V. ONS Energie. N.V. ONS Energie is door TenneT erkend als volledig 

programmaverantwoordelijke. Daarmee voldoet NL Energie aan het vereiste van artikel 3, 

eerste lid, sub a, juncto artikel 2, tweede lid, sub a van het Besluit.  

 

Jaarrekening of openingsbalans  

12. De openingsbalans per 2 december 2004 van NL Energie is voorzien van een verklaring 

omtrent de getrouwheid, ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 393, 

eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW).  

Daarmee voldoet NL Energie aan het vereiste van artikel 2, tweede lid, sub b van het 

Besluit.  

 

Verklaring rechtbank  

13. NL Energie heeft een ministeriële verklaring, gedateerd 18 mei 2005, van de Minister van 

Justitie overgelegd waaruit blijkt dat van bezwaren niet is gebleken. Aangezien een 

verklaring van geen bezwaar is afgegeven en de “in oprichting” status van NL Energie per 

6 juni 2005 is vervallen, oordeelt de directeur DTe dat daaruit genoeglijk is gebleken dat 

NL Energie op dat moment niet in staat van faillissement verkeerde en dat op dat moment 

voor NL Energie geen surséance van betaling was aangevraagd.  

Daarmee voldoet NL Energie aan het vereiste van artikel 3, eerste lid, sub c en d juncto 

artikel 2, tweede lid, sub c van het Besluit. 

 

Beschrijving organisatie  

14. NL Energie heeft een toereikende beschrijving van haar organisatie overgelegd waaruit 

blijkt dat NL Energie over een goede administratieve organisatie, met inbegrip van de 

financiële administratie en de controle daarop, beschikt. 

Daarmee voldoet NL Energie aan het vereiste van artikel 3, eerste lid, sub b juncto artikel 2, 

tweede lid, sub d van het Besluit. 

 

Offertes en overeenkomsten  

15. NL Energie heeft voorbeelden van alle door haar te hanteren offertes en overeenkomsten 

overgelegd. Hieruit is gebleken dat NL Energie duidelijke offertes en overeenkomsten 

hanteert waarin de hoogte van de tarieven en de opbouw daarvan is aangegeven. Uit de 

door NL Energie te hanteren overeenkomsten is gebleken dat NL Energie beschikt over een 

transparante en redelijke betalingsregeling en over een transparante en redelijke regeling 

voor het opzeggen en ontbinden van de overeenkomsten.  
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Daarmee voldoet NL Energie aan het vereiste van artikel 3, tweede lid, sub a, b en c juncto 

artikel 2, tweede lid, sub e van het Besluit. 

 

Klachten- en Geschillenregeling  

16. NL Energie heeft aangetoond dat zij in staat is om klachten en geschillen op een adequate 

wijze te behandelen. NL Energie is sinds 1 december 2005 aangesloten bij de 

Geschillencommissie Energie en Water. Bovendien is NL Energie per 1 december 2005 

aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Bedrijf en Beroep voor haar (klein) 

zakelijke afnemers.  

Daarmee voldoet NL Energie aan het vereiste van artikel 3, tweede lid, sub d juncto artikel 

2, tweede lid, sub f van het Besluit.  

 

4 Aanvullende vergunningvoorschriften 

17. Op basis van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 dient een aanvrager van 

een vergunning - onder meer - aan te tonen dat hij redelijkerwijs in staat kan worden 

geacht de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 8 van de Elektriciteitswet 1998 te 

vervullen.  

 

18. Op basis van artikel 95e, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 kan Onze Minister (in 

mandaat: de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit en in 

ondermandaat: de directeur DTe) voorschriften en beperkingen verbinden aan een 

vergunning. 

 

19. Op 14 juli 2004 is artikel 95m ingevoegd in de Elektriciteitswet 1998 (en artikel 52b in de 

Gaswet). Tevens is op die datum de op artikel 95m, twaalfde lid, van de Elektriciteitswet 

1998 en artikel 52b, twaalfde lid, van de Gaswet gebaseerde Ministeriële Regeling afnemers 

en monitoring Elektriciteitswet 1998 en Gaswet6 (hierna: de MR afnemers) in werking 

getreden. De artikelen 95m van de Elektriciteitswet 1998, 52b van de Gaswet en de MR 

afnemers geven bepalingen ter bescherming van consumenten. In artikel 95b, eerste lid, 

van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 44, eerste lid, van de Gaswet wordt expliciet 

verwezen naar het bepaalde bij of krachtens onderscheidenlijk artikel 95m van de 

Elektriciteitswet 1998 en artikel 52b van de Gaswet. Hieruit volgt dat 

consumentenbescherming ook bij de verlening van leveringsvergunningen een belangrijke 

plaats heeft gekregen. 
 

20. Naar aanleiding van een forse toename in de zomer van 2005 van klachten over colportage 

door of namens NL Energie is DTe een onderzoek gestart. In dat kader hebben tussen DTe 

en NL Energie gesprekken plaatsgevonden waarbij – onder meer – is afgesproken dat DTe 

periodiek klachten over colportage doorzendt aan NL Energie. NL Energie geeft DTe 

periodiek een gemotiveerde terugkoppeling op de oorzaken en de uiteindelijke afhandeling 

                                                           
6 Stcrt. 14 juli 2004, nr. 132, pag. 14 
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van deze klachten. Daarnaast heeft NL Energie op verzoek van DTe de door haar bij 

colportage gebruikte instructies, trainingen en scripts aan DTe overgelegd.  

 

21. Deze afspraken hebben vooralsnog niet geleid tot een (substantiële) afname van de 

klachten over colportage door of namens NL Energie. Alhoewel met name het hoge aantal 

klachten deels te verklaren is door de (uitgebreide) media-aandacht in die periode voor 

colportageklachten in het algemeen en NL Energie in het bijzonder, is de directeur DTe 

van mening dat aantal en met name de aard van de colportageklachten zorgwekkend zijn.  

 

22. Alhoewel NL Energie voldoet aan de formele vergunningvereisten zoals omschreven in 

hoofdstuk 3 van dit besluit, acht de directeur DTe het dan ook noodzakelijk om 

aanvullende voorschriften op te nemen in deze vergunning. Deze aanvullende 

voorschriften zien op consumentenbescherming en strekken ertoe onduidelijkheden die 

kunnen ontstaan tijdens de werving van potentiële klanten, te voorkomen en een effectieve 

controle door DTe op de naleving van die voorschriften mogelijk te maken.  

 

23. Voorgaande is dan ook de reden dat in hoofdstuk 5 extra vergunningvoorschriften zijn 

opgenomen, die voornamelijk zien op werving in het algemeen en colportage in het 

bijzonder. De doelen van deze voorschriften zijn de volgende: 

− Het voorkomen van onduidelijkheden bij potentiële klanten die kunnen ontstaan bij de 

werving door NL Energie; 

− Een substantiële afname van de klachten over werving (met name colportage) door NL 

Energie; 

− DTe voldoende mogelijkheden geven om werving door NL Energie effectief en efficiënt 

te controleren; 

− DTe voldoende inzicht geven in de mate waarin bij eventuele klachten over werving 

door NL Energie sprake is van incidentele dan wel van structurele problemen. 

 

24. Hieronder wordt per aanvullend voorschrift een korte toelichting gegeven.  

 

25. Voorschrift 32 en 33 zien op “directe werving”. DTe verstaat onder directe werving onder 

andere werving door middel van colportage en telemarketing. Van de verplichting in 

voorschrift 32 om bij een ernstig vermoeden van valsheid in geschrifte aangifte te doen, 

gaat naar de mening van DTe een preventieve werking uit. Dit kan expliciet in 

overeenkomsten met en instructies aan personen die werven worden opgenomen. 

 

26. Voorschrift 33 geeft een aantal op werving in het algemeen toepasselijke 

“fatsoensnormen”. DTe zal toezien op een redelijke invulling door NL Energie van onder 

andere de normen met betrekking tot de tijdstippen van werving en de doelgroepen 

waaronder wordt geworven. Van de vereisten met betrekking tot het beloningssysteem en 

de conformiteitverklaring gaat naar de mening van DTe een proactieve werking uit, 

aangezien hiermee door NL Energie meer gestuurd wordt op kwaliteit van de werving. 

Onderdeel f van voorschrift 33 ziet op het voorkomen van onjuiste c.q. misleidende 

mededelingen over de technische inrichting voor levering van energie, zoals 
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energiemeters. DTe acht dit onderdeel van het voorschrift noodzakelijk omdat uit de 

klachten over colportage is gebleken dat hier in de praktijk problemen mee zijn geweest. 

 

27. De voorschriften 34 tot en met 36 geven specifiek op colportage toepasselijke normen 

(naast de normen van voorschrift 32 en 33 die op werving in het algemeen, dus ook 

colportage, van toepassing zijn). Voorschrift 34 verplicht NL Energie om slechts een 

leveringsovereenkomst met een kleinverbruiker te accepteren, indien deze vergezeld gaat 

van een door diezelfde kleinverbruiker ondertekende “kwaliteitscontroleverklaring”. 

Voorschriften 35 en 36 bepalen vervolgens welke informatie c.q. verklaringen deze 

kwaliteitscontroleverklaring tenminste moet bevatten. Deze kwaliteitscontroleverklaring 

wordt in duidelijke en begrijpelijke taal opgesteld. Dit betekent dat deze verklaring voor de 

consument begrijpelijke informatie bevat, in korte en kernachtige bewoordingen, over 

onder andere de manier van colporteren, het feit dat de consument switcht van 

energieleverancier en de afkoelperiode van acht dagen. 

 

28. Voorschrift 37 verplicht NL Energie om met de werving verband houdende documenten 

binnen tien dagen na een verzoek daartoe aan DTe over te leggen. Het gaat hier om 

documenten die betrekking hebben op de afspraken die met onder meer wervingsbureaus 

zijn gemaakt, documenten die inzicht geven in bepaalde wervingsacties en de in het kader 

van die wervingsacties met kleinverbruikers afgesloten leveringsovereenkomsten en 

bijbehorende kwaliteitscontroleverklaringen. DTe heeft op basis van dit voorschrift de 

mogelijkheid om (meer) inzicht te krijgen in de wijze waarop wervingsklachten worden 

afgehandeld door NL Energie. Het gaat DTe daarbij onder andere om de wijze waarop NL 

Energie door haar ingeschakelde wervingbureaus aanstuurt, hoe ze deze bureaus 

controleert en hoe wordt bijgestuurd ingeval van klachten over werving.  

 

29. Op basis van voorschrift 38 moet NL Energie deze bescheiden tenminste gedurende één 

jaar nadat de geldigheid ervan is verlopen bewaren. Voorschrift 37 en 38 bieden DTe de 

mogelijkheid om te controleren of de voorschriften met betrekking tot werving worden 

nageleefd door NL Energie.  

 

5 Besluit 

30. Gelet op artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, het Besluit vergunning 

levering elektriciteit aan kleinverbruikers en het bovenstaande, besluit de directeur DTe aan 

de Nederlandse Energie Maatschappij B.V. een vergunning als bedoeld in artikel 95d, 

eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 te verlenen voor het leveren van elektriciteit aan 

kleinverbruikers.  

 

31. De directeur DTe verbindt de volgende voorschriften aan deze vergunning. 
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Methoden van directe werving 

32. Bij een ernstig vermoeden van valsheid in geschrifte, doet de Nederlandse Energie 

Maatschappij B.V. of het door haar ingeschakelde wervingsbureau daarvan altijd 

onverwijld aangifte bij de daartoe bestemde instanties. 

  

33. De Nederlandse Energie Maatschappij B.V. neemt in haar instructies en trainingen aan 

personen die voor of namens haar kleinverbruikers werven met betrekking tot deze 

werving tenminste het volgende op: 

a) Dat niet op onredelijke tijdstippen wordt geworven; 

b) Dat niet wordt geworven boven bepaalde redelijke leeftijdsgrenzen; 

c) Dat niet wordt geworven onder personen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks 

machtig zijn; 

d) Dat er sprake is van een beloningssysteem waarbij de persoon die voor of namens de 

Nederlandse Energie Maatschappij B.V. werft niet wordt beloond indien een 

(potentiële) klant een gegronde klacht heeft ingediend; 

e) Dat de personen die voor of namens de Nederlandse Energie Maatschappij B.V. 

kleinverbruikers werven zich door middel van een door hen ondertekende verklaring 

conformeren aan de door of namens de Nederlandse Energie Maatschappij B.V. aan 

hen gegeven instructies, trainingen en scripts; 

f) Dat de personen die voor of namens de Nederlandse Energie Maatschappij B.V. 

kleinverbruikers werven zich onthouden van mededelingen die suggereren dat de bij 

de klant aanwezige technische inrichting met betrekking tot de levering van energie 

niet goed functioneert, dat technische aanpassingen daarvan nodig zijn of die onjuiste 

toekomstverwachtingen dienaangaande wekken. 

 

Colportage 

34. De Nederlandse Energie Maatschappij B.V. accepteert een door een kleinverbruiker als 

gevolg van colportage ondertekende overeenkomst voor de levering van elektriciteit slechts 

indien deze vergezeld gaat van een tevens door deze kleinverbruiker ondertekende 

“kwaliteitscontroleverklaring” of een daarmee vergelijkbaar door DTe goedgekeurd 

instrument.  

 

35. Deze kwaliteitscontroleverklaring bevat de volgende informatie in duidelijke en 

begrijpelijke taal: 

a) De naam of het verkoopnummer van de namens de Nederlandse Energie 

Maatschappij B.V. optredende colporteur; 

b) De datum en het tijdstip waarop door de colporteur is geworven. 

 

36. Daarnaast verklaart de geworven kleinverbruiker door ondertekening van de 

kwaliteitscontroleverklaring het volgende: 

a) Dat de colporteur ten overstaan van hem duidelijk heeft vermeld dat hij optreedt 

namens de Nederlandse Energie Maatschappij B.V., een leverancier van energie; 

b) Dat voorts aan hem is medegedeeld dat hij door de aangeboden overeenkomst met de 

Nederlandse Energiemaatschappij B.V. aan te gaan, verandert van energieleverancier; 
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c) Dat de colporteur hem uitdrukkelijk heeft gewezen op de periode waarbinnen op basis 

van de Colportagewet of afdeling 9A van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek ontbinding 

van de overeenkomst mogelijk is en op welke wijze(n) deze ontbinding dient te 

geschieden; 

d) Dat de duur, de tarieven en de wijze(n) van opzegging van de overeenkomst duidelijk 

uit de overeenkomst blijken.  

 

Toezend- en bewaarplicht bescheiden 

37. De Nederlandse Energie Maatschappij B.V. zendt DTe binnen tien werkdagen na een 

schriftelijk verzoek daartoe de volgende bescheiden: 

a) Kopieën van met kleinverbruikers aangegane leveringsovereenkomsten en 

bijbehorende (ondertekende) kwaliteitscontroleverklaringen als genoemd in 

randnummer 34; 

b) Kopieën van de instructies, trainingen en scripts die zijn gegeven aan personen die 

kleinverbruikers werven voor of namens de Nederlandse Energie Maatschappij B.V.; 

c) Kopieën van door de personen die voor of namens de Nederlandse Energie 

Maatschappij B.V. kleinverbruikers werven, ondertekende verklaringen waarmee deze 

personen zich hebben gecommitteerd aan de door of namens de Nederlandse Energie 

Maatschappij B.V. aan hen gegeven instructies, trainingen en scripts; 

d) Kopieën van met derden aangegane overeenkomsten en gemaakte afspraken 

(waaronder begrepen beloningssystemen) in het kader van de werving van 

kleinverbruikers;  

e) Bestanden met overzichten van kleinverbruikers die door middel van werving zijn 

geworven. Deze bestanden bevatten tenminste: 

− De naam, adres en woonplaats gegevens van de geworven 

kleinverbruikers; 

− De datum waarop de kleinverbruikers zijn geworven alsmede de naam 

of code van de persoon die desbetreffende kleinverbruikers heeft 

geworven; 

− In geval van colportage, gegevens die inzicht geven in de omvang, 

routering en postcodegebieden van afzonderlijke colportage acties. 

f) Gegevens die inzicht geven in de maatregelen die de Nederlandse Energie 

Maatschappij B.V. heeft genomen met betrekking tot het bijsturen van haar 

activiteiten met betrekking tot werving van kleinverbruikers naar aanleiding van 

klachten over of gebreken in de werving, alsmede de klachtafhandeling; 

g) Bestanden met overzichten van kleinverbruikers die een klacht hebben ingediend bij 

de Nederlandse Energie Maatschappij B.V. Deze bestanden bevatten tenminste: 

− De naam, adres en woonplaats gegevens van de klagers; 

− De aard van de klachten en de datum waarop deze zijn ingediend; 

− Een beschrijving van de wijze waarop deze klachten zijn afgehandeld. 

h) Kopieën van processen verbaal waaruit blijkt dat in geval van een ernstig vermoeden 

van valsheid in geschrifte, overeenkomstig randnummer 32, daarvan aangifte is 

gedaan; 
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i) Een gemotiveerde terugkoppeling op door DTe aangeleverde klachten over werving in 

het door DTe aangegeven format. 

 

38. De in randnummer 37 onder a tot en met i genoemde bescheiden worden door de 

Nederlandse Energie Maatschappij B.V. tenminste één jaar na het verlopen van de 

geldigheid ervan bewaard. 

 

Algemene voorschriften 

39. De vergunning wordt, gelet op artikel 95e, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998, verleend 

onder het voorschrift dat de Nederlandse Energie Maatschappij B.V. wijzigingen ten 

aanzien van de bij de aanvraag verstrekte gegevens als bedoeld in artikel 2, tweede lid, sub 

a, d, e en f van het Besluit alsmede wijzigingen ten aanzien van de naam en het adres van 

de Nederlandse Energie Maatschappij B.V. onverwijld aan de directeur DTe doorgeeft.  

 

40. De vergunning wordt, gelet op artikel 95e, eerste lid, en artikel 7, eerste lid, van de 

Elektriciteitswet 1998, verleend onder het voorschrift dat de Nederlandse Energie 

Maatschappij B.V. jaarlijks binnen één maand na vaststelling haar jaarrekening als bedoeld 

in artikel 2:361 e.v. BW aan de directeur DTe toezendt. 

 

41. De vergunning wordt, gelet op artikel 95e, eerste lid, juncto artikel 95b, tweede lid, en 

artikel 7, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, verleend onder het voorschrift dat de 

Nederlandse Energie Maatschappij B.V. aan de directeur DTe op diens verzoek de door 

hem voor dat kwartaal vastgestelde tarieven voor de levering van elektriciteit aan haar 

afnemers kenbaar maakt. 

 

42. Indien de Nederlandse Energie Maatschappij B.V. niet voldoet aan de bij of krachtens de 

wet, het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers of bij dit besluit 

gestelde voorschriften, of indien de Nederlandse Energie Maatschappij B.V. naar het 

oordeel van de directeur DTe om andere reden niet langer in staat moet worden geacht de 

vergunde activiteit na te komen, kan de directeur DTe conform artikel 95f, eerste lid, van de 

Elektriciteitswet 1998, de verleende vergunning aan de Nederlandse Energie Maatschappij 

B.V. intrekken. 

 

43. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Het besluit zal tevens 

gepubliceerd worden op de internetpagina van DTe. 

 

44. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening ervan. 
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Den Haag, 

Datum: 6 december 2005 

 

 

 

De Minister van Economische Zaken, 

namens deze: 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze: 

 

w.g. 

 

 

 

Drs. P.J. Plug 

Directeur Directie Toezicht Energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van 

bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op 

basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.  

 


