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Datum: 6 november 2017 
  
 
Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot het opleggen van een boete aan 

Westland Infra Netbeheer B.V. wegens overtreding van artikel 17, eerste lid, van de 

Elektriciteitswet 1998 en artikel 10b, eerste lid, van de Gaswet1 

  
 

1 Verloop van de procedure  

 
1. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft naar aanleiding van signalen van 

drie bedrijven over Westland Infra Netbeheer B.V. (hierna: Westland Infra Netbeheer) in 
januari 2016 een onderzoek gestart vanwege een redelijk vermoeden van overtreding 
van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) en de Gaswet.  

 
2. In het kader van dit onderzoek hebben toezichthoudende ambtenaren van de ACM op  

3 oktober 2016 een bedrijfsbezoek gebracht aan Westland Infra Netbeheer. Van dit 
bezoek is een verslag van bevindingen opgemaakt.2 

 
3. Op 7 november 2016 en 17 november 2016 heeft de ACM aan Westland Infra Netbeheer 

twee informatieverzoeken gedaan.3 Westland Infra Netbeheer heeft hierop gereageerd op 
8 december 2016.4 Op 13 januari 2017 heeft de ACM een derde informatieverzoek 
gedaan aan Westland Infra Netbeheer.5 Westland Infra Netbeheer heeft dit 
informatieverzoek beantwoord op 3 februari 2017.6 

 
4. Het onderzoek heeft geresulteerd in een rapport als bedoeld in artikel 5:48 van de 

Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) dat op 7 april 2017 aan Westland Infra 
Netbeheer is toegestuurd.7  

 

                                                        
1 Op 1 april 2013 is de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in werking getreden.Vanaf die datum is de Autoriteit 
Consument en Markt de rechtsopvolger van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa), de Onafhankelijke 
Post en Telecommunicatie Autoriteit en de Consumentenautoriteit. Het besluit in de onderhavige zaak wordt dan ook 
door de ACM genomen. 
2 Bedrijfsbezoek van 3 oktober 2016. Definitief verslag met kenmerk ACM/DE/2016/407955. 
3 Brief van 7 november 2016 met kenmerk ACM/DE/2016/206663 en brief van 17 november 2016 met kenmerk 
ACM/DE/2016/206944.  
4 Brief van 8 december 2016 met kenmerk: ACM/DE/2016/311327.  
5 Brief van 13 januari 2017, met kenmerk ACM/DE/2017/200207. 
6 Brief van 3 februari 2017, met kenmerk ACM/DE/2017/300868. 
7 Brief van 7 april 2017 met kenmerk ACM/DE/2017/202069. 

http://www.acm.nl/
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5. Westland Infra Netbeheer heeft naar aanleiding van het rapport een schriftelijke 
zienswijze ingediend.8 Daarnaast heeft er op 15 juni 2017 ten kantore van de ACM een 
hoorzitting plaatsgevonden, waarbij Westland Infra Netbeheer haar zienswijze heeft 
toegelicht. Het verslag van de hoorzitting is aan Westland Infra Netbeheer toegestuurd.9  

 
6. Desgevraagd heeft de ACM stukken aan het dossier toegevoegd en verstrekt.10 
 
7. Op 14 augustus 2017 heeft Westland Infra Netbeheer een nadere zienswijze ingediend11 

en op 4 oktober 2017 heeft zij desgevraagd informatie met betrekking tot haar omzet in 
2016 verstrekt.12 

 

2 Het onderzoeksrapport 

 
8. In het onderzoeksrapport is een redelijk vermoeden van overtreding geconstateerd. In het 

rapport is gesteld dat Westland Infra Netbeheer in de periode van 1 januari 2013 tot 1 
januari 2017 in strijd artikel 17, eerste lid, van de E-wet en artikel 10b, eerste lid, van de 
Gaswet, heeft overtreden, omdat zij meet- en datadiensten heeft geleverd waarmee zij in 
concurrentie trad. 

 
9. Westland Infra Netbeheer heeft meetinrichtingen gas en elektriciteit ter beschikking 

gesteld aan grootverbruikers, ze heeft meterbeheer voor hen uitgevoerd en 
meetverantwoordelijheid voor hen uitgeoefend. Ook heeft ze aan hen en aan 
kleinverbruikers aanvullende datadiensten aangeboden.  

 

3 De betrokken rechtspersoon 

 
10. Westland Infra Netbeheer is aangewezen als beheerder van een regionaal netwerk als 

bedoeld in artikel 10, negende lid, van de E-wet en artikel 2, achtste lid, van de Gaswet. 

Westland Infra Netbeheer is de aangewezen netbeheerder in de regio die de gemeente 
Westland en de gemeente Midden-Delfland omvat (hierna: verzorgingsgebied).13 
 
 

                                                        
8 Brief van 8 juni 2017 met kenmerk ACM/DJZ/2017/101410. 
9 Brief van 13 juli 2017 met kenmerk ACM/DJZ/2017/204184. 
10 Brief van 23 juni 2017 met kenmerk ACM/DE/2017/203715 en brief van 7 juli 2017 met kenmerk 
ACM/DE/2017/204032. 
11 Brief van 14 augustus 2017 met kenmerk ACM/DJZ/2017/101959. 
12 Brief van 29 september 2017 met kenmerk ACM/DJZ/2017/305592. 
13 Het verzorgingsgebied van Westland Infra Netbeheer wordt omschreven in artikel 4.2.1 van de Gebiedsindelingscode 
elektriciteit en artikel 3.2.1 van de Gebiedsindelingscode gas. Zie voor een afbeelding van het verzorgingsgebied van 
Westland www.acm.nl/download/documenten/dekkingsgebied/elektriciteit-westland-infra.pdf  

http://www.acm.nl/download/documenten/dekkingsgebied/elektriciteit-westland-infra.pdf
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4 Juridisch kader 

 
11. Hieronder volgen de twee artikelen ten aanzien waarvan volgens het onderzoeksrapport 

een redelijk vermoeden van overtreding bestaat.   
Voor een overzicht van de meest relevante wetsbepalingen verwijst de ACM naar bijlage 
1 bij dit besluit. 

 
12. Artikel 17, eerste lid, Elektriciteitswet 1998 luidt:  
  Het is de netbeheerder, niet zijnde de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet 

 of een rechtspersoon waarin de netbeheerder een deelneming heeft als bedoeld in 
 artikel 24c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, niet toegestaan goederen of 
 diensten waarmee zij in concurrentie treden te leveren, tenzij het betreft het verrichten 
 van werkzaamheden ten behoeve van: 

  a. de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 16, eerste of tweede lid, of 16a,  
 voor zichzelf, voor andere netbeheerders of voor anderen die een recht van   
 gebruik van een net hebben;  

  b. de aanleg, het beheer of het onderhoud van leidingen buiten gebouwen voor   
 het transport van gas; 

  c. het ter beschikking stellen en houden van netten ten behoeve van het gebruik  
 van daarmee verbonden zaken door derden; 

  d. het uitvoeren van werkzaamheden, bedoeld in artikel 16c, eerste en vijfde lid. 
 
13. Artikel 10b, eerste lid, van de Gaswet luidt:  

Het is de netbeheerder, niet zijnde de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, of 
een rechtspersoon waarin de netbeheerder een deelneming heeft als bedoeld in artikel 
24c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, niet toegestaan goederen of diensten 
waarmee zij in concurrentie treden te leveren, tenzij het betreft het verrichten van 
werkzaamheden ten behoeve van: 

a.  de uitvoering van de taken, bedoeld in de artikelen 10, 10a, 42 en 54a en 
 hoofdstuk 2 voor zichzelf, voor andere netbeheerders of voor anderen die een  
 recht van gebruik op een gastransportnet hebben, 
b.  de aanleg, het beheer of het onderhoud van leidingen buiten gebouwen voor  
 het transport van elektriciteit of, 
c.  het ter beschikking stellen en houden van netten ten behoeve van het gebruik  
 van daarmee verbonden zaken door derden, 
d.  de aanleg, het beheer of het onderhoud van aansluitingen met een doorlaatwaarde 
 groter dan 40 m3(n) per uur. 

 

5 Standpunt Westland Infra Netbeheer 

5.1 Bevoegdheid tot het uitoefenen van meetverantwoordelijkheid en het beheer van 
meetinrichtingen 

 
14. Westland Infra Netbeheer betoogt dat het in artikel 17, eerste lid, van de E-wet en artikel 

10b, eerste lid, van de Gaswet neergelegde concurrentieverbod niet is overtreden. 
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Volgens haar volgt de bevoegdheid tot het uitoefenen van meetverantwoordelijkheid uit 
artikel 31, eerste lid, onder b, van de E-wet en artikel 12b, eerste lid, onder b, van de 
Gaswet. Deze artikelen bevatten de wettelijke basis op grond waarvan codes (waaronder 
de Meetcode Elektriciteit en de Meetcode Gas RNB) worden vastgesteld. 

 
15. Westland Infra Netbeheer is voorts van mening dat de Gaswet niet is overtreden, omdat 

de taken van de netbeheerder ten aanzien van meetverantwoordelijkheid niet onder het 
concurrentieverbod vallen. Artikel 10b van de Gaswet bevat een uitzondering op het 
concurrentieverbod, onder meer voor het verrichten van werkzaamheden bedoeld in 
hoofdstuk 2 van de Gaswet. Volgens Westland Infra Netbeheer is dat artikel 12b van de 
Gaswet, dat de grondslag voor de codes bevat.  

 
16. Daarbij stelt Westland Infra Netbeheer dat hetgeen ten aanzien van de Gaswet geldt, ook 

dient te gelden ten aanzien van de E-wet. Uit de wetsgeschiedenis blijkt immers volgens 
Westland Infra Netbeheer dat de wetgever de uitdrukkelijke intentie had dat er geen 
onnodige verschillen in de regulering tussen elektriciteit en gas zouden ontstaan. Daarom 
is volgens haar de meetverantwoordelijkheid uitgezonderd van het concurrentieverbod in 
zowel artikel 10b van de Gaswet als artikel 17 van de E-wet.  

 
17. Westland Infra Netbeheer is ook van mening dat een meetbedrijf geen aparte 

rechtspersoon hoeft te zijn. Uit de wettelijke definitie van het begrip ‘meetbedrijf’ in artikel 
1 van de E-wet volgt dat dit een aparte organisatorische eenheid van de netbeheerder 
mag zijn. In dit kader geeft Westland Infra Netbeheer aan dat het meetbedrijf zich naar 
buiten toe niet als ‘de netbeheerder’ presenteert, maar als ‘het meetbedrijf’, zodat 
duidelijk is dat het meetbedrijf een afzonderlijke eenheid is. 

 
18. Westland Infra Netbeheer is al sinds 2004 door TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) 

erkend als meetverantwoordelijke. Uit deze erkenning volgt volgens haar dat zij bevoegd 
is meetverantwoordelijkheid uit te oefenen. De erkenning als meetverantwoordelijke zelf 
is niet beperkt tot haar eigen verzorgingsgebied. Ook uit de wet, de wetsgeschiedenis, of 
de meetcodes blijkt deze beperking niet.  

 
19. Dit alles leidt volgens Westland Infra Netbeheer tot de conclusie dat het uitoefenen van 

meetverantwoordelijkheid een wettelijke taak is van de netbeheerder. Voor zover 
meetverantwoordelijkheid niet letterlijk opgesomd is in artikel 16 van de E-wet en artikel 
10 van de Gaswet worden de taken op het gebied van meetverantwoordelijkheid volgens 
Westland Infra Netbeheer geregeld door het systeem van de Meetcode Elektriciteit en de 
Meetcode Gas RNB en de verankering daarvan in artikel 31, eerste lid, van de E-wet, 
respectievelijk artikel 12b, eerste lid, van de Gaswet. Ook zijn de taken uitgezonderd van 
het concurrentieverbod. Westland stelt hierbij dat het uitoefenen van 
meetverantwoordelijkheid ook het meterbeheer en het ter beschikking stellen van meters 
omvat. 

5.2 Het verstrekken van aanvullende datadiensten 
 
20. Westland Infra Netbeheer betwist dat zij, zoals in het onderzoeksrapport wordt vermeld, 

aanvullende datadiensten heeft uitgevoerd.  
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5.3 Legaliteitsbeginsel 
 
21. Westland Infra Netbeheer stelt dat, voor zover zij al een rechtsnorm zou hebben 

overtreden, hiervoor geen sanctie kan worden opgelegd, omdat het wettelijk kader 
onduidelijk is. Uit het feit dat de in december 2016 uitgereikte Handreiking meetdiensten 
voor grootverbruikers (hierna: Handreiking) bedoeld was ter verduidelijking van de 
normen in de E-wet en Gaswet, blijkt dat de ACM zelf ook erkent dat deze normen 
onduidelijk zijn. Ook uit het feit dat er in 2010 voor gekozen is geen bindende aanwijzing 
op te leggen aan andere netbeheerders, volgt dat de wet niet helder is. Het opleggen van 
een sanctie in deze zaak is volgens Westland Infra Netbeheer dan ook in strijd met het 
legaliteitsbeginsel. 

5.4 Geen materiële overtreding 
 
22. Westland Infra Netbeheer stelt dat, voor zover er sprake zou zijn van een formele 

overtreding, deze haar niet aangerekend kan worden, omdat er geen sprake is van een 
materiële overtreding. 

 
23. Allereerst is van belang dat, hoewel het meetbedrijf formeel onderdeel uitmaakte van de 

netbeheerder, het de facto onder zeggenschap van Westland Infra Utilities B.V. stond. 
Het meetbedrijf opereerde voor rekening en risico van Westland Infra Utilities B.V. De 
opbrengsten kwamen niet Westland Infra Netbeheer, maar Westland Infra Utilities B.V. 
ten goede. Hierdoor was er geen sprake van enig concurrentievoordeel, dan wel 
commercieel risico voor de netbeheerder.  
 

24. In de tweede plaats heeft de ACM niet kunnen vaststellen dat Westland Infra Netbeheer 
haar meetdiensten goedkoper kon aanbieden door voordelen die haar als netbeheerder 
toekwamen.  
 

25. In de derde plaats biedt het gebruik van naam en beeldmerk van Westland Infra 
Netbeheer het meetbedrijf feitelijk geen voordeel maar eerder een nadeel. De 
netbeheerder Westland is buiten verzorgingsgebied immers minder bekend.  

5.5 Vertrouwensbeginsel  
 
26. Gelet op het vertrouwensbeginsel kan er volgens Westland Infra Netbeheer geen boete 

worden opgelegd. De ACM kon al sinds 2004 op de hoogte zijn van de erkenning en 
toelating van Westland Infra Netbeheer als meetverantwoordelijke. De registers waarin 
de meetverantwoordelijkheid is opgenomen, zijn immers openbaar. Daarbij is de ACM bij 
diverse gelegenheden ervan op de hoogte gesteld dat het meetbedrijf organisatorisch 
was ondergebracht bij Westland netbeheerder. De ACM is hiertegen nooit eerder in actie 
gekomen. Westland Infra Netbeheer heeft hieraan het vertrouwen ontleend dat zij 
bevoegd was tot de in het rapport aan de orde gestelde gedragingen. 

 
27. Ook aan de “Handreiking meetdiensten voor grootverbruikers” (Handreiking) heeft 

Westland Infra Netbeheer vertrouwen ontleend. De ACM heeft Westland Infra Netbeheer 
eind 2016 deze Handreiking gestuurd, met daarin een reeks aanwijzingen op basis van 
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een bepaalde interpretatie van de wet. Hiermee heeft de ACM het vertrouwen gewekt dat 
er geen sprake meer zou zijn het opleggen van een sanctie als Westland Infra Netbeheer 
de Handreiking zou volgen.  

5.6 Verwijtbaarheid 
 
28. Westland betoogt dat als er al sprake is van een overtreding in formele dan wel materiële 

zin, er geen sprake is van een verwijtbare overtreding vanwege de strijd met het het 
vertrouwensbeginsel. 

5.7 Gelijkheidsbeginsel 
 
29. Westland Infra Netbeheer betoogt dat er sprake is van strijd met het gelijkheidsbeginsel. 

In 2010 heeft de ACM concept bindende aanwijzingen, gericht aan drie andere 
netbeheerders, over dezelfde gedragingen, weer ingetrokken. Blijkbaar zag de ACM 
toentertijd geen voldoende rechtsgrond om een dergelijk besluit op te leggen. Wanneer 
de ACM in deze zaak wél zou beslissen een sanctie aan Westland Infra Netbeheer op te 
leggen, zou dat in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel.  

 
30. Ook stelt Westland Infra Netbeheer dat, gezien het feit dat er in de zaken uit 2010 sprake 

was van concept bindende aanwijzingen en niet van boetes, het opleggen van een boete 
aan haar tevens in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. 

 
31. Deze netbeheerders kregen de kans om hun gedrag aan te passen, terwijl Westland Infra 

Netbeheer, die hier ook toe bereid was, nu beboet kan worden. Ook dat levert volgens 
haar strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel op. Volgens Westland Infra Netbeheer heeft 
de ACM nagelaten te onderbouwen waarom de gedragingen door Westland Infra 
Netbeheer erger zijn dan dezelfde gedragingen door andere netbeheerders. 

 
32. Voorts wijst Westland Infra Netbeheer erop dat ACM recent in vergelijkende onderzoeken 

(ten aanzien van bevoordeling door gebruik naam of beeldmerk) heeft volstaan met het 
verbindend verklaren van toezeggingen. De ACM had hetzelfde moeten doen met 
betrekking tot haar toezegging de Handreiking te zullen volgen. 

5.8 Boete  
 
33. Aangezien de verwijtbaarheid ten aanzien van de gedragingen bij Westland Infra 

Netbeheer ontbreekt, is een boete naar haar oordeel niet aan de orde. Wanneer de ACM 
desondanks hiertoe beslist, kan dit slechts een symbolische boete zijn omdat sprake is 
van uitzonderlijke omstandigheden. Westland is immers talloze malen door TenneT 
erkend en bovendien heeft ACM deze gedragingen van Westland in haar eigen 
uitlatingen expliciet goedgekeurd. 
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5.9 Procedurele aspecten 
 
Vooringenomenheid 
34. Westland Infra Netbeheer is van mening dat het onderzoeksteam vooringenomen was. 

Dit zou blijken uit in het rapport gehanteerde termen en conclusies. 
 
Cautie 
35. Westland Infra Netbeheer stelt dat de ACM verzuimd heeft de cautie te herhalen in 

gesprekken die de ACM met de advocaat van Westland Infra Netbeheer voerde over de 
implementatie van de Handreiking.  

 

6 Feiten 

 
6.1 Algemeen  
 
36. Westland Infa Netbeheer is een dochtermaatschappij van N.V. Holding Westland Infra 

evenals Westland Infra Utilities B.V.14 Bij Westland Infra Utilities B.V. zijn vrije markt 
activiteiten en nevenactiviteiten ondergebracht. Op 18 juli 2016 is de naam van deze 
vennootschap gewijzigd in Anexo B.V. Met ingang van 1 januari 2017 is Anexo B.V. 
erkend als meetverantwoordelijke. Anexo B.V. heeft met het oog hierop de meetdiensten 
van Westland Infra Netbeheer overgenomen. 

37. Het verzorgingsgebied van Westland Infra Netbeheer bestaat uit de volgende gemeenten 
of delen daarvan in de provincie Zuid-Holland:  

- Midden-Delfland; 
- Westland;  
- Delft: uitsluitend de wijken Molenbuurt, westelijk deel Voordijkshoorn en de straat 

Kerkpolderweg;  
- Den Haag: uitsluitend de straten Kwaklaan, Madepolderweg, Uilenlaan;  
- Maassluis: uitsluitend de straten Kortebuurt, Laan van 1940–1945, Maasdijk en 

Weverskade; 
- Vlaardingen: uitsluitend de straten Broekkade, Trekkade. 

6.2 Elektriciteit 
 
6.2.1  Ter beschikking stellen van meetrichtingen buiten haar verzorgingsgebied 
 
38. Westland Infra Netbeheer heeft in de periode vanaf 1 januari 2013 tot 1 januari 2017 

meetinrichtingen ter beschikking gesteld voor grootverbruikers buiten haar eigen 
verzorgingsgebied.  

                                                        
14 Zie het organogram van de juridische structuur in dossierstuk 16, kenmerk ACM/DE/2016/308558. 
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39. Westland Infra Netbeheer verklaarde hierover tijdens het bedrijfsbezoek op  
3 oktober 2016:  

 
“’Westland Infra Netbeheer plaatst de meetinrichting […]“15 

 en 
 “Het meetbedrijf biedt meetinrichtingen grootverbruik voor gas en elektriciteit aan in het 

Westland en ook daarbuiten. Westland Infra Netbeheer beheert ongeveer 
[VERTROUWELIJK] meetinrichtingen grootverbruik voor elektriciteit en gas samen. 
[VERTROUWELIJK] van de klanten bevindt zich in het Westland en ongeveer 
[VERTROUWELIJK] in de rest van Nederland.”16 

 
40. Het meetbedrijf maakt onderdeel uit van Westland Infra Netbeheer en is geen aparte 

rechtspersoon.17  

41. Zo verklaart Westland Infra Netbeheer tijdens het bedrijfbezoek: 

“De meetdiensten – en dus het meetbedrijf – vallen onder Westland Infra Netbeheer. Het 
meetbedrijf vormt wel een aparte organisatorische eenheid met een aparte boekhouding, 
maar is geen aparte rechtspersoon.” 

 
42. Het klantenbestand van Anexo met peildatum 16 januari 2017, dat Westland Infra 

Netbeheer aan de ACM heeft overgelegd, bevat de door Westland aan Anexo 
overgedragen klanten.18 Dit bestand omvat in ieder geval [VERTROUWELIJK] meters 
voor grootverbruikaansluitingen elektriciteit, waarvan in ieder geval [VERTROUWELIJK]19 
buiten het verzorgingsgebied van Westland Infra Netbeheer.20 Hiervan waren er volgens 
het excelbestand in ieder geval [VERTROUWELIJK] in eigendom van Westland Infra 
Netbeheer. Hiervan zijn in ieder geval [VERTROUWELIJK] meetinrichtingen reeds voor 1 

                                                        
15 Verslag bedrijfsbezoek d.d. 3 oktober 2016, kenmerk ACM/DE/2016/407955, p. 5 en 12.  
16 Het hier door Westland Infra Netbeheer genoemde aantal meetinrichtingen is exclusief de meetinrichtingen bij A1-
aansluitingen. Zie hierover de beantwoording van het informatieverzoek van 3 februari 2017, kenmerk: 
ACM/DE/2017/300868. 
17 Zie het organogram van de organisatiestructuur Westland Infra Netbeheer in dossierstuk 38, MVO jaarverslag 2014 
(onderdeel van de reactie van Westland d.d. 3 februari 2017 op het informatieverzoek van ACM d.d. 13 januari 2017), 
kenmerk ACM/DE/2017/300789, p. 7. 
18 Het bestand bevat een overzicht van klanten van Anexo op de peildatum16 januari 2017. Tot en met 26 september 
2016 werden alle activiteiten ten aanzien van meten uitgevoerd door Westland. Per 27 september 2016 werden offertes 
vanuit Anexo B.V. verstuurd. Zie in dit kader bijvoorbeeld de brief van Anexo d.d. 11 oktober 2016, dossierstuk 16, 
kenmerk ACM/DE/2016308558. Per 1 januari 2017 is Westland Netbeheer niet meer ingeschreven als 
meetverantwoordelijk maar is Anexo ingeschreven als meetverantwoordelijke. Naar aanleiding van het onderzoek van 
ACM heeft Westland Infra Netbeheer per 1 januari 2017 ook haar meters ook overgedragen aan Anexo.  
19 De klanten in Delft zijn hier buiten beschouwing gelaten omdat uit het excel bestand niet met voldoende zekerheid is 
af te leiden welke klanten binnen en buiten het verzorgingsgebied vallen.  
20 Dit betreft de geplaatste meters tot en met 26 september 2016. Vanaf 27 september offreerde Anexo aan nieuwe 
klanten, zo verklaarde Westland tijdens het door ACM afgelegde bedrijfsbezoek van 3 oktober 2016. Zie het verslag met 
kenmerk ACM/DE/2016/407955, p. 9 randnummer 31 en p. 12 randnummer 42.  
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januari 2013 ter beschikking gesteld. In de periode van 1 januari 2013 tot 27 september 
2016 is het aantal meters voor grootverbruikaansluitingen elektriciteit dat Westland Infra 
Netbeheer ter beschikking heeft gesteld met circa [VERTROUWELIJK] toegenomen. 

6..2..2. Leveren van meetdiensten aan grootverbruikers 

43. Wat betreft de grootverbruikaansluitingen elektriciteit leverde Westland Infra Netbeheer in 
de periode van 1 januari 2013 tot 1 januari 2017 meetdiensten aan grootverbruikers 
binnen en buiten haar verzorgingsgebied. Zij beheerde de meetinrichtingen, dat wil 
zeggen, zij onderhield deze en loste storingen op. Ook oefende zij 
meetverantwoordelijkheid uit. Dit houdt in dat zij de meetgegevens uitleest, deze 
gegevens verwerkt en ze doorgeeft aan de desbetreffende netbeheerder.  

44. Westland Infra Netbeheer verklaart dat zij meetinrichtingen grootverbruik voor elektriciteit 
beheert.21 Tevens verklaart zij dat ze de meetgegevens uitleest en verwerkt.22  

45. Het door Westland Infra Netbeheer overgelegde klantenbestand23 bevat per 31 december 
2016 24 [VERTROUWELIJK] meetinrichtingen voor grootgebruikers elektriciteit waarvoor 
Westland Infra Netbeheer vanaf de datum die in het bestand vermeld wordt, 
meetdiensten verrichtte.25 Van [VERTROUWELIJK] van deze meetinrichtingen verrichtte 
Westland Infra Netbeheer de meetdiensten reeds vóór 1 januari 2013 en deed zij dit op 
31 december 2016 nog steeds. In de periode van 1 januari 2013 tot 1 januari 2017 is het 
aantal meters waarvoor Westland Infra Netbeheer meetdiensten verrichtte met ruim 
[VERTROUWELIJK] toegenomen.  

46. De ACM concludeert dat Westland Infra Netbeheer, voor wat betreft de 
grootverbruikaansluitingen elektriciteit, meetinrichtingen ter beschikking heeft gesteld. 
Ook heeft zij meetdiensten (meetverantwoordelijkheid en meterbeheer) geleverd aan 
grootverbruikers elektriciteit.  

 
6.2.3 Leveren van aanvullende datadiensten 
 
47. De ACM heeft niet kunnen vaststellen dat Westland Infra Netbeheer aanvullende 

datadiensten heeft uitgevoerd.  

6.3 Gas 
 

                                                        
21 Verslag bedrijfsbezoek d.d. 3 oktober 2016, kenmerk ACM/DE/2016/407955, p. 5.  
22 Verslag bedrijfsbezoek d.d. 3 oktober 2016, kenmerk ACM/DE/2016/407955, p. 12. 
23 Dossierstuk 38, excelbestand met kenmerk ACM/DE/2017/300789. 
24  Vanaf 1 januari 2017 is niet Westland als meetverantwoordelijke gegistreerd maar Anexo, zodat vanaf dat moment 
Anexo de meetdiensten verricht als meetverantwoordelijke.  
25 Verklaring Westland d.d. 3 februari 2017 in dossierstuk 38, kenmerk ACM/DE/2017/300789: “De eerste datum van 
plaatsing per klant is de datum waarin de dienstverlening van de meetdienst is ingegaan”. 
En ook: Dossierstuk 26, Verslag bedrijfsbezoek d.d. 3 oktober 2016, kenmerk ACM/DE/2016/407955, p. 9. 
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6.3.1  Ter beschikking stellen van meetinrichtingen en leveren van meetdiensten aan 
grootverbruikers 

 
48. Westland Infra Netbeheer heeft in de periode van 1 januari 2013 tot en 1 januari 2017 

meetinrichtingen ter beschikking gesteld aan grootverbruikers gas binnen en buiten haar 
verzorgingsgebied. Westland Infra Netbeheer heeft in dezelfde periode ook meetdiensten 
verricht voor deze afnemers. Deze meetdiensten bestaan uit het beheer van de meters 
en uit het uitoefenen van meetverantwoordelijkheid. Dit betekent dat Westland Infra 
Netbeheer deze meters onderhoudt en storingen oplost. Ook houdt dit in dat  zij de 
meetgegevens uitleest, deze verwerkt en ze doorgeeft aan de desbetreffende 
netbeheerder. 

49. Westland Infra Netbeheer bevestigt dit in haar verklaringen – zoals eerder vermeld onder 
randnummer 39:  

“Het meetbedrijf biedt meetinrichtingen grootverbruik voor gas en elektriciteit aan in het 
Westland en ook daarbuiten. Westland Infra Netbeheer beheert ongeveer 
[VERTROUWELIJK]26 meetinrichtingen grootverbruik voor elektriciteit en gas samen. 
[VERTROUWELIJK] van de klanten bevindt zich in het Westland en ongeveer 
[VERTROUWELIJK] in de rest van Nederland.”27  
“Westland Infra Netbeheer plaatst de meetinrichting en doet het uitlezen en verwerken 
van de meetgegevens.“28 

 
50. Het klantenbestand van Anexo29 met peildatum 16 januari 2017 bevat de door Westland 

Infra Netbeheer aan Anexo overgedragen klanten. Dit bestand omvat in ieder geval30 
[VERTROUWELIJK] door Westland Infra Netbeheer ter beschikking gestelde meters voor 
grootverbruikers gas, waarvan ten minste [VERTROUWELIJK] in eigendom van 
Westland Infra Netbeheer. Van deze aan Westland Infra Netbeheer toebehorende 
meetinrichtingen zijn in ieder geval [VERTROUWELIJK] meetinrichtingen voor 1 januari 
2013 ter beschikking gesteld. In de periode van 1 januari 2013 tot 27 september 2016 is 
het aantal meters voor grootverbruikers gas dat Westland Infra Netbeheer ter beschikking 
heeft gesteld met [VERTROUWELIJK] toegenomen. 

                                                        
26 Het hier door Westland genoemde aantal meetinrichtingen is exclusief de meetinrichtingen bij A1-aansluitingen. Zie 
hierover beantwoording van het informatieverzoek van 3 februari 2017, kenmerk: ACM/DE/2017/300868. Hierdoor komt 
het getal hier genoemd niet overeen met het aantal meters in het klantenbestand.  
27 Dossierstuk 26, Verslag bedrijfsbezoek d.d. 3 oktober 2016, kenmerk ACM/DE/2016/407955, p. 9. 
28 Verslag bedrijfsbezoek d.d. 3 oktober 2016, kenmerk ACM/DE/2016/407955, p. 12. 
29 Dossierstuk 38, excelbestand met kenmerk ACM/DE/2017/300789. 
30 Dit betreft de geplaatste meters tot en met 26 september 2016. Vanaf 27 september offreerde Anexo aan nieuwe 
klanten, zo verklaarde Westland tijdens het door ACM afgelegde bedrijfsbezoek van 3 oktober 2016. Zie het verslag met 
kenmerk ACM/DE/2016/407955, p. 9 randnummer 31 en p. 12 randnummer 42. 
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51. Hetzelfde door Westland Infra Netbeheer overgelegde klantenbestand bevat per 31 
december 201631 [VERTROUWELIJK] meetinrichtingen voor grootverbruikers gas 
waarvoor Westland Infra Netbeheer vanaf de datum meetdiensten gas verrichtte.32 Van 
[VERTROUWELIJK] van deze meetinrichtingen verrichtte Westland Infra Netbeheer de 
meetdiensten reeds vóór 1 januari 2013 en deed zij dit op 31 december 2016 nog steeds, 
zo blijkt uit dit bestand. In de periode van 1 januari 2013 tot 1 januari 2017 is het aantal 
meters waarvoor Westland Infra Netbeheer meetdiensten (meetverantwoordelijkheid en 
meterbeheer) verrichtte met circa [VERTROUWELIJK] toegenomen.  

52. De ACM concludeert dat Westland Infra Netbeheer, voor wat betreft de 
grootverbruikaansluitingen gas, meetinrichtingen ter beschikking heeft gesteld. Ook heeft 
zij meetdiensten geleverd aan grootverbruikers gas.  

 
6.3.2 Leveren van aanvullende datadiensten 
 
53. De ACM heeft niet kunnen vaststellen dat Westland Infra Netbeheer aanvullende 

datadiensten heeft uitgevoerd. 

6.4 Omstandigheden  
 
6.4.1 Groei meetdiensten en strategie Westland Infra Netbeheer 
 
54. Uit het voorgaande volgt dat de meetdiensten van Westland Infra Netbeheer in de 

periode van 1 januari 2013 tot 1 januari 2017 aanzienlijk zijn toegenomen. Dit geldt zowel 
voor het ter beschikking stellen van meetinrichtingen aan grootverbruikers elektriciteit 
buiten het verzorgingsgebied als voor het beheren en uitoefenen van 
meetverantwoordelijkheid voor grootverbruikers elektriciteit binnen en buiten het 
verzorgingsgebied van Westland Infra Netbeheer. Het geldt ook voor het ter beschikking 
stellen van meetinrichtingen aan grootverbruikers gas en het beheren en uitoefenen van 
meetverantwoordelijkheid, ongeacht het verzorgingsgebied.  

 
55. In haar jaarverslag van 2014 omschrijft Westland Infra Netbeheer de groei van het 

meetbedrijf als onderdeel van haar strategie:33 
“Het meetbedrijf van Westland Infra heeft een strategische keuze gemaakt om naast haar 
belangrijkste klantgroep, de glastuinbouw, ook verder te diversifiëren en in de industrie 
en de Multie-sites. In 2014 is dit zeer succesvol gebleken. Naast autonome groei door het 
verwerven van contracten bij individuele bedrijven en ketens, is er door de aspecten prijs 
en kwaliteit ook succesvol ingeschreven op een aantal tenders en onderhandse 
aanbestedingen. Dit heeft geresulteerd in een groei in activiteit en productportfolio van 
het meetbedrijf en de daarbij behorende omzetten.”  

 

                                                        
31 Vanaf 1 januari 2017 is niet Westland als meetverantwoordelijke geregistreerd maar Anexo, zodat vanaf dat moment 
Anexo de meetdiensten verrichtte als meetverantwoordelijke. 
32 Dossierstuk 26, Verslag bedrijfsbezoek d.d. 3 oktober 2016, kenmerk ACM/DE/2016/407955, p. 9. 
33 Dossierstuk 4, Jaarverslag 2014 NV Holding Westland Infra (onderdeel van het Jaarbericht 2014 Delta N.V.), 
kenmerk ACM/DE/2016302574, p. 41. 
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56. Ook het jaarverslag van 2015 bevestigt een dergelijke strategie:34 
  “We zijn er in geslaagd onze commerciële activiteiten verder uit te bouwen. In 2015 hebben 

we onder meer opdrachten verworven voor het uitvoeren van meet en datadiensten” 
 

  “Ons meetbedrijf heeft haar groeidoelstelling voor 2015 weten waar te maken. Dit houdt in 
dat ook in 2015 succesvolle tenders zijn geweest en aanbestedingen zijn gewonnen. Te 
noemen in dit verband zijn waterleidingbedrijven, waterschappen en telecombedrijven.”35 

 
6.4.2 Aanbestedingen 
 
57. De groei van het klantenportfolio van Westland Infra Netbeheer komt voornamelijk door 

gewonnen aanbestedingen 
 

58. In haar jaarverslagen maakt Westland Infra Netbeheer melding van de groei ten aanzien 
van het leveren van meetdiensten. Het jaarverslag 2014 van N.V. Holding Westland Infra 
vermeldt dat het meetbedrijf onder meer succesvol was in een aantal 
aanbestedingstrajecten zoals die van Vitens, en dat zij opdrachten van KPN en 
Superunie heeft binnengehaald.36  

 
59. In het jaarverslag van 2015 vermeldt Westland Infra Netbeheer dat zij onder andere 

aanbestedingen van de waterschappen Hollands Noorderkwartier, Hollandse Delta en 
Schieland en de Krimpenerwaard heeft gewonnen.37 

 
60. In de periode 2013 tot en met 2016 heeft zij meegedaan aan diverse aanbestedingen.38  
 
61. Westland Infra Netbeheer heeft hierover desgevraagd verklaard dat zij deze 

aanbestedingen zelf uitvoert:39 
“Alle genoemde gewonnen aanbestedingen, en de verschillende werkzaamheden 
daarbinnen, werden uitgevoerd door het meetbedrijf dat een aparte organisatorische 
eenheid is binnen Westland Infra Netbeheer B.V.” 

                                                        
34 Dossierstuk 16, Jaarverslag 2015 NV Holding Westland Infra, kenmerk ACM/DE/2016308558, p 14. 
35 Idem, p. 49. 
36 Dossierstuk 4, Jaarverslag 2014 NV Holding Westland Infra (onderdeel van het Jaarbericht 2014 Delta N.V.), 
kenmerk ACM/DE/2016302574, p. 26. 
37 Dossierstuk 16, Jaarverslag 2015 NV Holding Westland Infra, kenmerk ACM/DE/2016308558, p. 6. 
38 Aanbestedingen van [VERTROUWELIJK](2013), [VERTROUWELIJK] (2014), [VERTROUWELIJK] (2014), 
[VERTROUWELIJK] (2014) , [VERTROUWELIJK] (2016) en [VERTROUWELIJK] (2016). Deze zijn niet aan Westland 
Infra Netbeheer gegund. Zij heeft wel succesvol meegedaan aan de aanbestedingen van Vitens (2014), 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (2014), Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
(2014) Waterschap Hollandse Delta (2014), Gemeente Nijmegen (2016), Hoogheemraadschap Delfland (2016), 
Waterschap Vechtstromen (2016) Zie het excelbestand met kenmerk ACM/DE/2016/408403, aangeleverd in 
dossierstuk 29, reactie van Westland d.d. 8 december 2016 op de informatieverzoeken van ACM d.d. 8 en 17 november 
2016, kenmerk ACM/DE/2016/311327. 
39 Dossierstuk 29, reactie van Westland d.d. 8 december 2016 op de informatieverzoeken van ACM d.d. 8 en 17 
november 2016, kenmerk ACM/DE/2016/311327, p. 3. 
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6.4.3 Overige omstandigheden 
 
62. Naast het meedoen aan aanbestedingen heeft Westland Infra Netbeheer haar activiteiten 

op het gebied van meetdiensten ook via andere wegen verder ontplooid. Zo heeft 
Westland in 2015 het klantenbestand van het failliet gegane Imtech verworven.40  

63. Voorts heeft Westland Infra Netbeheer samenwerkingsovereenkomsten gesloten met 
diverse adviesbureaus.41 Doel van deze overeenkomsten was het bewerkstelligen van 
samenwerking op het gebied van acquisitie van wederzijdse klanten op het gebied van 
meetdiensten. 

 

7 Beoordeling 
 

7.1 Het systeem van de E-wet en de Gaswet 
 

7.1.1 E-wet 
 
64. In artikel 16, eerste lid, van de E-wet worden de taken van een regionale netbeheerder in 

het voor hem vastgestelde verzorgingsgebied omschreven. Deze taken hebben te maken 
met het in stand houden van het elektriciteitsnet, het bieden van toegang tot dit net, en 
met het uitvoeren van transport van elektriciteit, het ter beschikking stellen van 
meetinrichtingen en voor kleinverbruikers het beheren en onderhouden hiervan. In artikel 
16, derde en vierde lid, van de E-wet en artikel 16a, eerste lid, van de E-wet komt tot 
uitdrukking dat het hier gaat om die taken die in zijn verzorgingsgebied exclusief zijn 
voorbehouden aan de netbeheerder.42 

 
65. In samenhang met artikel 16 van de E-wet voorziet artikel 17 van de E-wet er in dat de 

netbeheerder niet in concurrentie mag treden tenzij – voor zover hier van belang – het 
gaat om de uitvoering van taken bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de E-wet voor 
zichzelf, voor andere netbeheerders of rechthebbenden op een net.43 Dit brengt met zich 
mee dat een netbeheerder zijn eigen wettelijke taken niet buiten zijn verzorgingsgebied 
mag verrichten. Ook mag een netbeheerder geen diensten verrichten die niet behoren tot 
zijn wettelijke taken. Dit verbod geldt ook voor een rechtspersoon waarin de 
netbeheerder een deelneming heeft. De scheiding van netbeheer en commerciële taken 
heeft echter niet deze gevolgen voor een andere met de netbeheerder in een groep 

                                                        
40 Dossierstuk 29, ‘koopovereenkomst activa’, kenmerk ACM/DE/2016/311327, p. 2. 
41 Zie bijv. de raamovereenkomst van 16 september 2015, Dossierstuk 29, reactie van Westland d.d. 8 december 2016 
op de informatieverzoeken van ACM d.d. 8 en 17 november 2016, kenmerk ACM/DE/2016/311327. 
42 Kamerstukken II 1997/98, 25621, nr.3, en Kamerstukken II 2003/04, 29372, nr. 3, p. 30 e.v. 
43 Kamerstukken II 1997/98, 25621, nr.3, en Kamerstukken II 2003/04, 29372, nr. 3, p.10 en 31. 
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verbonden groepsmaatschappij, met dien verstande dat het een groepsmaatschappij niet 
is toegestaan activiteiten te verrichten die strijdig zijn met het beheer van het net. Tot slot 
mogen deze andere met de netbeheerder in een groep verbonden groepsmaatschappijen 
niet bevoordeeld worden, zo bepaalt artikel 18 van de E-wet. 

 
66. Uit de wetsgeschiedenis44 blijkt dat met de scheiding van netbeheer en commerciële 

taken is beoogd te voorkomen dat commerciële activiteiten het netbeheer nadelig kunnen 
beïnvloeden. Anderzijds strekt die scheiding er ook toe te voorkomen dat de 
netbeheerder voordeel ontleent aan zijn wettelijke beheerstaken, waardoor er in niet 
gereguleerde markten ongelijke concurrentieposities zouden kunnen ontstaan. 

 
67. De taken van de netbeheerder met betrekking tot meetinrichtingen beperken zich tot zijn 

verzorgingsgebied en bestaan op grond van artikel 16, eerste lid, van de E-wet uit: 
-  Zorgdragen dat een afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste lid (hierna: 
 kleinverbruiker) beschikt over een meetinrichting (n). 
-  Zorgdragen voor het beheer en onderhoud van een bij een kleinverbruiker 
 geïnstalleerde meetinrichting (o). 
-  Andere afnemers dan kleinverbruikers desgevraagd een meetinrichting ter 
 beschikking stellen (p). 

 
68. De voorwaarden die de netbeheerders jegens afnemers dienen te hanteren, en de wijze 

waarop netbeheerders en afnemers zich jegens elkaar gedragen in het bijzonder de wijze 
waarop netbeheerders zich jegens elkaar gedragen ten aanzien van het meten van 
gegevens die het transport van elektriciteit betreffen, zijn neergelegd in de door de ACM 
vastgestelde45 Meetcode Elektriciteit. De administratieve processen voor het vastleggen, 
gebruik en uitwisselen van gegevens voor zowel elektriciteit en gas zijn neergelegd in de 
door de ACM vastgestelde46 Informatiecode Elektriciteit en Gas (hierna: Informatiecode). 
De begrippen die in deze codes worden gehanteerd, zijn grotendeels gedefinieerd in de 
door de ACM vastgestelde47 Begrippenlijst Elektriciteit. Uit deze lagere regelgeving volgt 
onderstaande taakverdeling tussen de in deze lagere regelgeving geïntroduceerde 
begrippen “meterbeheerder” en “meetverantwoordelijke” waarbij een “meterbeheerder” bij 
zowel grootverbruikaansluitingen als kleinverbruikaansluitingen voorkomt en 
“meetverantwoordelijke” alleen bij grootverbruikaansluitingen voorkomt. 

 
69. De meterbeheerder is een organisatorische eenheid die verantwoordelijk is voor het 

ontwerp, de plaatsing, het beheer, het onderhoud en de verwijdering van de 
meetinrichting.48 De netbeheerder is de meterbeheerder van een 
kleinverbruikaansluiting.49 De meetverantwoordelijke is de meterbeheerder van een 
grootverbruikaansluiting.50 

                                                        
44 Kamerstukken II 1997/98, 25621, nr.3, en Kamerstukken II 2003/04, 29372, nr. 3, p. 37. 
45 Artikel 36, eerste lid, in samenhang met artikel 31, eerste lid, van de E-wet. 
46 Artikel 54, eerste lid, van de E-wet en artikel 22, eerste lid, van de Gaswet. 
47 Artikel 36, eerste lid, in samenhang met artikel 31, eerste lid, van de E-wet. 
48 Zie de Begrippenlijst Elektriciteit. 
49 Artikel 2.6.2 van de Meetcode Elektriciteit. 
50 Arikel 2.6.3 van de Meetcode Elektriciteit. 
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70. De meetverantwoordelijkheid, die slechts geldt voor grootverbruikaansluitingen is – 

kortgezegd – de verantwoordelijkheid van de aangeslotene voor (i) het aanwezig zijn van 
een vereiste meetinrichting en voor (ii) het correct en tijdig (doen) vaststellen en (doen) 
doorgeven van meetgegevens.51 52  

 
71. Per grootverbruikaansluiting is er één meetverantwoordelijke. De 

meetverantwoordelijkheid voor een grootverbruikaansluiting mag ofwel door de 
aangeslotene zelf worden uitgeoefend, ofwel door personen die conform bijlage 4 van de 
Meetcode Elektriciteit door de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet – Tennet – 
zijn erkend. Een aangeslotene op een grootverbruikaansluiting die de 
meetverantwoordelijkheid niet uitoefent, draagt die over aan een erkend persoon.53 Indien 
de aangeslotene geen meetverantwoordelijke aanwijst, wijst de netbeheerder voor de 
aangeslotene een meetverantwoordelijke aan.54  

 
7.1.2 Gaswet 
 
72. In artikel 10 van de Gaswet worden de taken van de regionale netbeheerder in het voor 

hem vastgestelde verzorgingsgebied omschreven. Deze taken hebben te maken met het 
in stand houden van zijn gastransportnet, het bieden van toegang tot het net en het 
uitvoeren van het transport van gas. 

 
73. In aanvulling hierop heeft de regionale netbeheerder tot taak ervoor zorg te dragen dat 

een kleinverbruiker beschikt over een geïnstalleerde meetinrichting en zorg te dragen 
voor het beheer en onderhoud van de bij een kleinverbruiker geïnstalleerde 
meetinrichting. In artikel 10, zevende lid, van de Gaswet is voor deze taken expliciet 
bepaald dat het hier gaat om taken die voor het desbetreffende gastransportnet exclusief 
zijn voorbehouden aan de netbeheerder. 

 
74. In samenhang met artikel 10 van de Gaswet voorziet artikel 10b van de Gaswet er in dat 

de netbeheerder niet in concurrentie mag treden tenzij – voor zover hier van belang – het 
gaat om de uitvoering van taken bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Gaswet voor 
zichzelf, voor andere netbeheerders of rechthebbenden op een net. Dit brengt met zich 
dat een netbeheerder zijn eigen wettelijke taken niet buiten zijn verzorgingsgebied mag 
verrichten. Ook mag een netbeheerder geen diensten verrichten die niet behoren tot zijn 
wettelijke taken. Dit verbod geldt ook voor een rechtspersoon waarin de netbeheerder 
een deelneming heeft. De scheiding van netbeheer en commerciële taken heeft echter 
geen gevolgen voor een andere met de netbeheerder in een groep verbonden 
groepsmaatschappij, met dien verstande dat het een groepsmaatschappij niet is 
toegestaan activiteiten te verrichten die strijdig zijn met het beheer van het net. Tot slot 

                                                        
51 De meetgegevens op grond van hoofdstuk 6 van de Informatiecode (“Meetgegevensprocessen ten behoeve van 
grootverbruikaansluitingen”). 
52 Zie de Begrippenlijst Elektriciteit. 
53 Artikel 1.2.3.5 van de Meetcode Elektriciteit. 
54 Artikel 1.2.3.6 van de Meetcode Elektriciteit. 
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mogen deze andere groepsmaatschappijen niet bevoordeeld worden, zo bepaalt artikel 
10d van de Gaswet. 

 
75. Uit de wetsgeschiedenis55 blijkt dat met de scheiding van netbeheer en commerciële 

taken is beoogd te voorkomen dat commerciële activiteiten het netbeheer nadelig kunnen 
beïnvloeden. Anderzijds strekt die scheiding er ook toe te voorkomen dat de 
netbeheerder voordeel ontleent aan zijn wettelijke beheerstaken, waardoor er in niet 
gereguleerde markten ongelijke concurrentieposities zouden kunnen ontstaan. 

 
76. De voorwaarden die de netbeheerders jegens afnemers dienen te hanteren en de wijze 

waarop netbeheerders en afnemers zich jegens elkaar gedragen in het bijzonder de wijze 
waarop netbeheerders zich jegens elkaar gedragen ten aanzien van het meten van 
gegevens die het transport van gas betreffen, zijn neergelegd in de door ACM 
vastgestelde56 Meetcode Gas RNB. De administratieve processen voor het vastleggen, 
gebruik en uitwisselen van gegevens voor zowel elektriciteit en gas zijn neergelegd in de 
door ACM vastgestelde57 Informatiecode Elektriciteit en Gas (hierna: Informatiecode). De 
begrippen die in de deze codes worden gehanteerd, zijn grotendeels gedefinieerd in de 
door ACM vastgestelde58 Begrippenlijst Gas. Uit deze regelgeving volgt onderstaande 
taakverdeling tussen de in deze lagere regelgeving geïntroduceerde begrippen 
“meterbeheerder” en “meetverantwoordelijke” waarbij een “meterbeheerder” bij zowel 
grootverbruikaansluitingen als kleinverbruikaansluitingen voorkomt en 
“meetverantwoordelijke” alleen bij grootverbruikaansluitingen voorkomt. 

 
77. De meterbeheerder is een organisatorische eenheid die verantwoordelijk is voor het 

ontwerp, de plaatsing, het beheer, het onderhoud en de verwijdering van de 
meetinrichting. De netbeheerder is de meterbeheerder van een kleinverbruikaansluiting.59 
De meetverantwoordelijke is de meterbeheerder van een grootverbruikaansluiting.60  

 
78. De meetverantwoordelijkheid, die slechts geldt voor grootverbruikaansluitingen is – kort 

gezegd – de verantwoordelijkheid van de aangeslotene voor (i) het aanwezig zijn van een 
vereiste meetinrichting en voor (ii) het correct en tijdig (doen) vaststellen en (doen) 
doorgeven van meetgegevens.61 62 

 
79. Per grootverbruikaansluiting is er één meetverantwoordelijke. De 

meetverantwoordelijkheid voor een grootverbruikaansluiting mag ofwel door de 
aangeslotene zelf worden uitgeoefend of door personen die conform bijlage 3.2 van de 
Meetvoorwaarden Gas RNB door TenneT zijn erkend. Een aangeslotene op een 

                                                        
55 Kamerstukken II, 2003/04, 29372, 3, p. 60. 
56 Artikel 12f, eerste lid, in samenhang met artikel 12b, eerste lid, van de Gaswet. 
57 Artikel 54, eerste lid, van de E-wet en artikel 22, eerste lid, van de Gaswet. 
58 Artikel 12f, eerste lid, in samenhang met artikel 12b, eerste lid, van de Gaswet. 
59 Artikel 2.4.2 van de Meetcode Gas RNB. 
60 Artikel 2.4.3 van de Meetcode Gas RNB. 
61 De meetgegevens op grond van hoofdstuk 6 van de Informatiecode (“Meetgegevensprocessen ten behoeve van 
grootverbruikaansluitingen”). 
62 Zie de Begrippenlijst Gas. 
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grootverbruikaansluiting die de meetverantwoordelijkheid niet zelf uitoefent, draagt die 
over aan een erkend persoon.63 Indien de aangeslotene geen meetverantwoordelijke 
aanwijst, wijst de netbeheerder voor de aangeslotene een meetverantwoordelijke aan.64  

 
7.2 Beoordeling van de zienswijze 
 
80. In deze procedure is aan de orde in hoeverre Westland Infra Netbeheer ten aanzien van 

grootverbruikaansluitingen voor gas en elektriciteit in de periode van 1 januari 2013 tot  
1 januari 2017 meetdiensten in de ruime zin van het woord mocht verrichten. Hieronder 
vallen het ter beschikking stellen van meetinrichtingen, het optreden als 
meetverantwoordelijke en het optreden als meterbeheerder. 

 
7.2.1 Het optreden als meetverantwoordelijke voor grootverbruikaansluitingen binnen en buiten 

het eigen verzorgingsgebied 
 
7.2.1.1  Gaswet 
 
81. In de eerste plaats gaat de ACM in op het primaire betoog van Westland Infra Netbeheer 

dat er geen sprake is van een overtreding, omdat de taken van de netbeheerder als 
meetverantwoordelijke niet onder het concurrentieverbod vallen. Daarbij wijst zij erop dat 
artikel 10b van de Gaswet hoofdstuk 2 van de wet uitzondert van dit verbod. Nu in 
hoofdstuk 2 met artikel 12b, eerste lid, onder b, van de Gaswet in samenhang met artikel 
12f van de Gaswet – de wettelijke basis van de Meetcode Gas RNB is neergelegd, mag 
volgens Westland Infra Netbeheer een netbeheerder de in de Meetcode Gas RNB 
neergelegde taak van meetverantwoordelijkheid uitoefenen. 

 
82. In artikel 10 van de Gaswet worden de primaire taken van netbeheerders vermeld. Voorts 

vermeldt hoofdstuk 2 taken van netbeheerders ten aanzien van meetinrichtingen en 
meetgegevens voor kleinverbruikers en ten aanzien van beheerders van een 
gastransportnet.  

 
83. Meetverantwoordelijkheid voor grootverbruikaansluitingen is geen taak die in artikel 10 of 

in hoofdstuk 2, dan wel elders in de Gaswet aan de netbeheerders is toebedeeld. Het 
begrip meetverantwoordelijkheid wordt niet in de wet genoemd. Ook in de 
wetsgeschiedenis is geen aanknopingspunt te vinden dat dit een taak van de 
netbeheerder zou zijn. Integendeel, uit de wetsgeschiedenis blijkt dat sprake is van een 
limitatief stelsel van exclusieve taken van de netbeheerder in zijn verzorgingsgebied. 
Wettelijke taken voor de netbeheerder buiten de wet om en ook nog buiten zijn 
verzorgingsgebied, passen niet in dit stelsel.  

 
84. Het door Westland aangehaalde artikel 12, eerste lid, onder b, van de Gaswet biedt ook 

geen wettelijke grondslag om een netbeheerder een geheel nieuwe taak, zoals 
bijvoorbeeld het uitvoeren van meetverantwoordelijkheid, op te leggen. De Meetcode Gas 
RNB – voor zover van belang – ziet op de voorwaarden binnen het kader van de Gaswet 
voor het uitoefenen van taken. Dat in de Meetcode Gas RNB de voorwaarden worden 

                                                        
63 Artikel 1.2.3.3 van de Meetcode Gas RNB. 
64 Artikel 1.2.3.4 van de Meetcode Gas RNB. 
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vastgesteld waarop netbeheerders en afnemers alsmede netbeheerders zich jegens 
elkaar gedragen ten aanzien van het meten van gegevens betreffende het transport van 
gas is slechts een nadere invulling van de uit de wettelijke taken voortvloeiende 
afspraken tussen de netbeheerders onderling en de netbeheerders en de afnemers. De 
artikelen 12b en 12f van de Gaswet en de Meetcode Gas RNB bieden dan ook geen 
grondslag voor het introduceren van een nieuwe, al dan niet exclusieve, taak voor een 
netbeheerder zoals het uitoefenen van meetverantwoordelijkheid voor grootverbruikers 
door netbeheerders, omdat deze taak niet in de wet aan de netbeheerders is toebedeeld. 

 
85. In overeenstemming hiermee is ook in de Meetcode Gas RNB – onder meer in de 

artikelen 1.2.3.4, 4.3.1.1 en 4.3.3.2 – uitgangspunt voor grootverbruikaansluitingen, dat 
de meetverantwoordelijke en de netbeheerder verschillende entiteiten zijn. Dit 
uitgangspunt komt ook tot uitdrukking in bijvoorbeeld artikel 6.1.1.3 van de 
Informatiecode Elektriciteit en Gas. Immers in de genoemde artikelen worden de taken 
van netbeheerder en meetverantwoordelijke ten opzichte van elkaar afgebakend. 

 
86. Ook uit de definitie van meetbedrijf in artikel 1ac van de Gaswet als zelfstandige 

organisatorische eenheid volgt niet dat een netbeheerder meetverantwoordelijkheid voor 
grootverbruikaansluitingen gas uit mag oefenen middels een afzonderlijke eenheid in zijn 
bedrijf. Zoals hiervoor is aangegeven blijkt uit de wetsgeschiedenis65 dat uitdrukkelijk is 
beoogd dat de commerciële activiteiten plaatsvinden in een afzonderlijke vennootschap 
en aldus worden gescheiden van de wettelijke taken. 

 
87. Uit het vorenstaande volgt dat het concurrentieverbod in artikel 10b van de Gaswet zich 

verzet tegen het uitoefenen van de meetverantwoordelijkheid door een netbeheerder. 
Westland Infra Netbeheer heeft door het uitvoeren van deze activiteit gehandeld in strijd 
met artikel 10b, eerste lid, van de Gaswet. 

 
7.2.1.2  E-wet 
 
88. Ten aanzien van het standpunt van Westland Infra Netbeheer dat uit artikel 31, eerste lid, 

onder b, van de E-wet – met artikel 36, eerste lid, van de E-wet de wettelijke basis van de 
Meetcode Elektriciteit – volgt dat een netbeheerder als meetverantwoordelijke mag 
optreden, overweegt de ACM als volgt. 

 
89. In artikel 16 van de E-wet worden de primaire taken van netbeheerders vermeld. In 

hoofdstuk 3, paragraaf 2, worden die taken nader uitgewerkt. Voorts vermeldt hoofdstuk 
3, paragraaf 4a, taken van netbeheerders ten aanzien van meetinrichtingen voor en 
meetgegevens van kleinverbruikers. 

 
90. Meetverantwoordelijkheid voor grootverbruikaansluitingen is geen taak die in artikel 16 

van de E-wet, elders in hoofdstuk 3 of in de E-wet aan netbeheerders is toebedeeld. Het 
begrip meetverantwoordelijkheid wordt ook niet in de wet genoemd. Ook in de 
wetsgeschiedenis is geen aanknopingspunt te vinden dat dit een taak van de 
netbeheerder zou zijn. De Meetcode Elektriciteit – voor zover van belang – ziet op de 
voorwaarden binnen het kader van de E-wet voor het uitoefenen van taken. Dat in de 

                                                        
65 Kamerstukken II, 2003/04, 29372, 3, p. 60. 
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Meetcode Elektriciteit de voorwaarden worden vastgesteld waarop netbeheerders en 
afnemers alsmede netbeheerders zich jegens elkaar gedragen ten aanzien van het 
meten van gegevens betreffende het transport van Elektriciteit is een nadere invulling van 
bedoelde rechtsverhoudingen.  

 
91. Ook uit de definitie van meetbedrijf in artikel 1ag van de E-wet als zelfstandige 

organisatorische eenheid (…) volgt niet dat een netbeheerder meetverantwoordelijkheid 
uit mag oefenen middels een afzonderlijke eenheid in zijn bedrijf. 

 
92. De artikelen 31 en 36 van de E-wet bieden geen grondslag voor het oefenen van 

meetverantwoordelijkheid door netbeheerders. Uit het vorenstaande volgt dat het 
concurrentieverbod in artikel 17 van de E-wet zich verzet tegen het uitoefenen van de 
meetverantwoordelijkheid voor grootverbruikers door netbeheerders. Westland Infra 
Netbeheer heeft door het uitvoeren van deze activiteit gehandeld in strijd met artikel 17, 
eerste lid, van de Gaswet. 

 
7.2.2  Ter beschikking stellen van meetinrichtingen en meterbeheer (E-wet en Gaswet) 
 
93. Het ter beschikking stellen van meetinrichtingen binnen het verzorgingsgebied van de 

netbeheerder is in de E-wet aangemerkt als een afzonderlijke taak van de netbeheerder. 
Deze taak maakt geen onderdeel uit van de meetverantwoordelijkheid. Dit is niet anders 
buiten het verzorgingsgebied van de netbeheerder. De Meetcode Gas RNB biedt 
eenzelfde regeling ten aanzien van meetverantwoordelijkheid. Er is geen onderscheid 
tussen meetverantwoordelijkheid in de regelgeving voor elektriciteit en gas. 
 

94. Zoals uit de beschrijving van het wettelijk systeem volgt, is het ter beschikking stellen van 
meetinrichtingen elektriciteit voor grootverbruikers buiten het eigen verzorgingsgebied 
geen taak van netbeheerders. Westland Infra Netbeheer heeft door het uitvoeren van 
deze activiteit gehandeld in strijd met artikel 17 van de E-wet.  
 

95. In het kader van de Gaswet is het ter beschikking stellen van meetinrichtingen voor 
grootverbruikers zowel buiten als binnen het eigen verzorgingsgebied geen taak van 
netbeheerders. Westland Infra Netbeheer heeft door het uitvoeren van deze activiteit 
gehandeld in strijd met artikel 10b van de Gaswet. 
 

96. Het onderhouden van meters en oplossen van storingen valt onder meterbeheer. Voor 
grootverbruikaansluitingen voor zowel elektriciteit als gas geldt dat meterbeheer wordt 
verricht door de meetverantwoordelijke. Westland Infra Netbeheer heeft door het 
uitvoeren van meterbeheer gehandeld in strijd met artikel 17 van de E-wet en artikel 10b 
van de Gaswet. 

 
7.2.3 Legaliteitsbeginsel 
 
97. Westland Infra Netbeheer is van mening dat het wettelijk stelsel complex en onduidelijk 

is. In het kader van haar beroep op het legaliteitsbeginsel betoogt zij dat de ACM 
kennelijk zelf ook van mening is dat de regels voor meetdiensten in de E-wet en de 
Gaswet vaag en onduidelijk zijn. Dit zou onder meer blijken uit de Handreiking die de 
ACM heeft opgesteld en waarmee beoogd is duidelijkheid te bieden.  
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98. De ACM stelt vast dat de op 20 december 2016 door de Directie Energie aan Westland 

Infra Netbeheer toegezonden Handreiking bestemd is voor de periode met ingang van 1 
januari 2017. De Handreiking ziet blijkens de begeleidende brief op de situatie in 2017 
waarin Anexo B.V. binnen de groep N.V. Holding Westland Infra meetdiensten voor 
grootverbruikers gaat verrichten die niet onder de wettelijke taken vallen.  

 
99. Nu in de onderhavige procedure gebleken was van (mogelijk) verschil van inzicht over de 

taken van een netbeheerder heeft de Directie Energie daarin aanleiding gezien voor de 
periode met ingang van 1 januari 2017 de verhouding van Westland Infra Netbeheer tot 
Anexo B.V. nader te omschrijven. De Handreiking heeft voor een belangrijk deel 
betrekking op andere aspecten dan die in het onderzoeksrapport aan de orde zijn. In de 
hoorzitting heeft Westland Infra Netbeheer de behoefte aan duidelijkheid bevestigd. 

 
100. De ACM is van mening dat zowel de E-wet als de Gaswet een duidelijk stelsel voor de 

bevoegdheden van netbeheerders bevat. Dat in de Handreiking de verhouding van 
Westland Infra Netbeheer tot Anexo B.V. nader is omschreven, maakt dit niet anders. 
Hierbij wordt in aanmerking genomen dat een handreiking een niet ongebruikelijk 
instrument is om voorlichting te geven. Ook de door Westland Infra Netbeheer 
overgelegde, niet aan haar geadresseerde stukken geven geen grond voor het standpunt 
dat het stelsel voor de bevoegdheden van netbeheerders onduidelijk is. Van strijd met het 
legaliteitsbeginsel is geen sprake.  

 
7.2.4 Geen materiële overtreding 
 
101. Bij de uitleg van het wettelijk systeem van de E-wet en de Gaswet66 is ingegaan op de 

achtergrond van het vereiste dat commerciële activiteiten plaatsvinden in een 
afzonderlijke vennootschap en aldus worden gescheiden van de taken van de 
netbeheerder. De vraag of de netbeheerder − indien de vereiste scheiding tussen 
netbeheer en commerciële activiteiten ontbreekt – daarvan voordeel heeft en of de taken 
van de netbeheerder hierdoor risico lopen, is voor de vraag of er een overtreding is niet 
van belang.  
 

7.2.5 Beroep op het vertrouwensbeginsel 
 

102. Westland Infra Netbeheer beroept zich op het vertrouwensbeginsel. Als er al sprake is 
van handelen in strijd met de wet, wordt dit handelen gelegitimeerd vanwege het beroep 
op het vertrouwensbeginsel. 

 
103. Uit de jurisprudentie volgt dat gerechtvaardigd vertrouwen slechts kan worden opgewekt 

indien het bevoegde bestuursorgaan uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven, dat van 
handhavend optreden zal worden afgezien. Dit heeft de ACM niet gedaan.  

 
Erkenning als meetverantwoordelijke 
104. Het betoog op dit punt is in de eerste plaats gebaseerd op de stelling dat de ACM er al 

meer dan 10 jaar van op de hoogte is dat Westland Infra Netbeheer in 2004 als 
                                                        
66 Paragrafen 7.1.1 en 7.1.2. 
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meetverantwoordelijke door TenneT is erkend, welke erkenning jaarlijks is getoetst en in 
een openbaar register is opgenomen. 

 
105. De erkenning van Westland Infra Netbeheer door TenneT als meetverantwoordelijke op 

grond van de Meetcode Elektriciteit en de Meetcode Gas RNB zet het wettelijk 
concurrentieverbod van een netbeheerder niet opzij. De erkenning is niet een dergelijke 
uitdrukkelijke toezegging van de ACM met betrekking tot deze activiteiten van Westland 
Infra Netbeheer. Integendeel, de ACM was niet eens op de hoogte van deze gedragingen 
van Westland die in strijd zijn met artikel 17, eerste lid, van de E-wet en artikel 10b, 
eerste lid, van de Gaswet, laat staan dat zij Westland Infra Netbeheer uitdrukkelijk 
toestond om meetverantwoordelijkheid uit te oefenen. De gevolgen van deze erkenning 
worden verder besproken onder paragraaf 8.2 Verwijtbaarheid.  

 
Contacten met de NMa 
106. In dit verband betoogt Westland Infra Netbeheer voorts dat de Directie Energie van de 

ACM (inbegrepen haar rechtsvoorganger) al ruim 10 jaar ervan op de hoogte is dat zij 
meetverantwoordelijkheid uitoefenent. Westland Infra Netbeheer verwijst naar een brief 
van 26 september 2007 van de NMa gericht aan Westland Energie Infrastructuur B.V. met 
bijgevoegd verslag van bevindingen van bedrijfsbezoeken op 31 juli en 7 augustus 2007 
inzake een onderzoek naar de ouderdom, tijdigheid en kwaliteit van de periodieke 
verbruiken. 
 

107. Voorts wijst Westland Infra Netbeheer op een door haar bij brief van 31 juli 2008 
Netbeheer opgestuurd organogram en de brief van de NMA van 13 januari 2009 gericht 
aan Westland Energie Infrastructuur B.V. inzake terugkoppeling van het onderzoek 
“Activiteiten Netbeheerders” en toezending definitief verslag van bevindingen van een 
bedrijfsbezoek op 2 september 2008. Deze stukken zien op een onderzoek inzake de 
vraag in hoeverre netbeheerders strategische taken in eigen beheer uitvoeren. De 
artikelen 16Aa van de E-wet en 7a van de Gaswet hebben hierop betrekking.  

 
108. Uit deze stukken blijkt niet dat Westland Infra Netbeheer voor grootverbruikers al eerder 

meetverantwoordelijkheid heeft uitgeoefend of aan hen meetinrichtingen ter beschikking 
heeft gesteld. Dus ook niet dat de ACM op de hoogte was van deze activiteiten. 

 
109. Voorts komt in deze stukken niet ter sprake of en in hoeverre het Westland Infra 

Netbeheer is toegestaan meetinrichtingen ter beschikking te stellen dan wel op te treden 
als meetverantwoordelijke en/of meterbeheerder voor grootverbruikers. Het verslag heeft 
betrekking op met name meetgegevens van woningen (kleinverbruikaansluitingen) en 
nergens wordt gesproken over grootverbruikaansluitingen. Zo geeft de omstandigheid dat 
het genoemde organogram een afdeling Meterbeheer vermeldt, geen uitsluitsel over de 
vraag of de activiteiten van die afdeling betrekking hebben op grootverbruikaansluitingen. 
De netbeheerder heeft immers ook als taak meterbeheer ten behoeve kleinverbruikers uit 
te voeren. Ook uit de brief van 13 januari 2009 en het verslag van het bedrijfsbezoek op 2 
september 2008 blijkt niet dat deze stukken betrekking hebben op activiteiten ten 
behoeve van grootverbruikaansluitingen die in deze procedure aan de orde zijn. 

 
110. Gezien het vorenstaande is er geen aanknopingspunt dat de NMA destijds overtredingen 

als thans aan de orde heeft geconstateerd en tevens uitdrukkelijk te kennen heeft 
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gegeven, dat van handhavend optreden zal worden afgezien.  
 
Handreiking 

111. Ten slotte voert West Infra Netbeheer in verband met het vertrouwensbeginsel aan dat zij 
heeft toegezegd de op 20 december 2016 toegezonden Handreiking te zullen volgen, 
hoewel zij een andere uitleg geeft aan de E-wet en de Gaswet. Volgens haar mocht zij 
erop vertrouwen dat geen sanctie wordt opgelegd voor handelen in de periode voor de 
datum van de Handreiking indien de Handreiking wordt gevolgd. De Directie Energie heeft 
niet expliciet aan Westland gemeld, dat de gevraagde medewerking geheel onverplicht is 
en los staat van de sanctieprocedure. 
 

112. Op de hoorzitting op 15 juni 2017 is gebleken dat Westland na 20 december 2016 enkele 
malen telefonisch contact heeft gehad over de Handreiking die bestemd is voor de 
periode vanaf 1 januari 2017. Daarbij is gebleken dat de inhoudelijke contacten over de 
betekenis van de Handreiking niet hebben plaatsgevonden in de periode tot  
1 januari 2017. Op 10 januari 2017 heeft een telefoongesprek van het onderzoeksteam 
van de Directie Energie met de advocaat van Westland Infra Netbeheer plaatsgevonden. 
Daarbij heeft Westland Infra Netbeheer aangegeven een half jaar nodig te hebben om te 
voldoen aan de Handreiking door het overdragen van activiteiten aan Anexo B.V. Uit dit 
gesprek blijkt niet dat aan Westland Infra Netbeheer mededelingen, laat staan 
toezeggingen, zijn gedaan over de gevolgen van overtredingen van de E-wet en/of de 
Gaswet in de periode tot 1 januari 2017. Dit heeft Westland Infra Netbeheer ook niet 
aannemelijk gemaakt. Het enkele door Westland Infra Netbeheer uitgesproken 
voornemen om in de toekomst te voldoen aan de Handreiking, sluit het opstellen van een 
onderzoeksrapport en het opleggen van een sanctie wegens overtreding van de wet in de 
afgelopen jaren niet uit. De ACM ziet geen aanwijzing voor het standpunt, dat destijds in 
de contacten van de Directie Energie met Westland Infra Netbeheer onjuiste 
verwachtingen zijn gewekt 

 
7.2.6 Procedurele aspecten 
 
7.2.6.1 Vooringenomenheid 
 
113. Westland Infra Netbeheer heeft naar voren gebracht dat ACM het onderzoeksrapport 

heeft opgesteld met een vooringenomenheid over de vermeende overtredingen van 
Westland Infra Netbeheer. Westland stelt hiertoe dat het onderzoeksrapport onheuse 
zaken insinueert, mededelingen van Westland Infra Netbeheer uit haar context haalt en 
suggestieve, niet onderbouwde opmerkingen maakt. Westland Infra Netbeheer stelt ook 
dat de ACM delen uit de wet en wetsgeschiedenis, die de geoorloofdheid van het 
handelen van Westland aantonen, geheel buiten beschouwing laat. Ook heeft de ACM 
haar eerdere beleid c.q. gedragslijn ten aanzien van meetdiensten achter gehouden. In 
haar aanvullende zienswijze van 14 augustus 2017 citeert Westland Infra Netbeheer 
bepaalde uitlatingen van het onderzoeksteam, waaruit ook zou blijken dat het 
onderzoeksteam vooringenomen was ten tijde van het onderzoek. 

 
114. De ACM overweegt hiertoe als volgt. Het verbod van vooringenomenheid is neergelegd 

in artikel 2:4 van de Awb. In essentie bepaalt dit artikel dat een bestuursorgaan de hem 
toevertrouwde belangen niet oneigenlijk mag behartigen, door zich door persoonlijke 
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belangen of voorkeuren te laten beïnvloeden. Hoewel Westland Infra Netbeheer van 
vooringenomenheid spreekt, onderbouwt zij deze stelling niet voldoende. Westland Infra 
Netbeheer maakt niet aannemelijk dat bij het nemen van het besluit andere belangen of 
motieven een rol hebben gespeeld dan de belangen met het oog waarop de 
onderzoeksbevoegdheid is verleend. Niet duidelijk wordt dan ook door welke oneigenlijke 
belangen de ACM zich zou hebben laten leiden.  

 
115. Voorts stelt Westland Infra Netbeheer dat de ACM bewijs heeft achtergehouden. 

Westland Infra Netbeheer specificeert echter niet welke stukken dit specifiek betreft. 
Westland Infra Netbeheer verwijst in dit kader slechts naar ‘de wet en wetsgeschiedenis’. 
Dat de ACM een bepaalde interpretatie aan de wet geeft of het feit dat Westland Infra 
Netbeheer het niet eens is met de richting van het onderzoek, betekent nog niet dat 
sprake is van vooringenomenheid. Hetzelfde geldt voor de uitlatingen van het 
onderzoeksteam. Niet is gebleken dat het onderzoeksteam vanaf het begin van het 
onderzoek zich al tot een bepaalde analyse heeft beperkt. Het onderzoek is breed 
opgezet. 

 
116. Nu alle door Westland Infra Netbeheer aangeleverde stukken in het onderzoek zijn 

betrokken en Westland Infra Netbeheer bij diverse gelegenheden de kans heeft gehad 
haar zienswijze op het onderzoek in te brengen, wijst de ACM de klacht ten aanzien van 
vooringenomenheid, af. 

 
7.2.6.2 Cautie 
 
117. Westland Infra Netbeheer stelt dat de ACM in de contacten met haar raadsman over de 

implementatie van de eerder genoemde Handreiking op 10 februari en 28 april 2017, 
heeft verzuimd de cautie te herhalen. Westland Infra Netbeheer zou naar aanleiding van 
deze contacten projectplanningen hebben verstrekt en schriftelijke vragen van de ACM 
hebben beantwoord. De beoordeling van het onderzoeksteam bij het opstellen van het 
rapport zou zijn beïnvloed door de antwoorden. De ACM heeft volgens Westland Infra 
Netbeheer niet expliciet aangegeven dat de gevraagde medewerking ten aanzien van de 
implementatie van de Handreiking losstaat van een eventuele sanctieprocedure over het 
verleden.  

 
118. Nog daargelaten of de cautie had moeten worden gesteld in het kader van de 

implementatie van de Handreiking die geen onderdeel uitmaakte van het onderzoek naar 
de overtreding, is Westland Infra Netbeheer door het achterwege blijven van de cautie in 
het kader van de implementatie van de Handreiking niet benadeeld. Het niet stellen van 
de cautie aan een raadsman en niet herhalen van de cautie die eerder is gegeven, zijn 
omstandigheden waarvan eerder is geoordeeld67 dat een verdachte hierdoor niet wordt 
benadeeld. Hierdoor verkregen verklaringen mogen voor het bewijs worden gebruikt. In 
dit geval maken de genoemde verklaringen en informatie geen onderdeel uit van het 
onderzoeksdossier, zoals ook door Westland Infra Netbeheer is erkend. Dergelijke 
verklaringen zijn niet gebruikt voor de vaststelling van de overtreding in dit besluit.  
Het telefoongesprek van 28 april 2017 heeft zelfs plaatsgevonden na het verzenden van 

                                                        
67 Vergelijk de uitspraak van de Hoge Raad van 13 september 1988, nr 2164 (ECLI:NL:PHR:1988:AC3189) en de 
uiitspraak van de Hoge Raad van 16 november 1982, nr. 73852 (ECLI:NL:PHR:1982:AC7766). 
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het rapport aan Westland Infra Netbeheer zodat van een beïnvloeding van het 
onderzoeksteam bij het opstellen van het rapport logischerwijs geen sprake kan zijn.  
Voor de goede orde merkt de ACM op dat de op 3 februari 2017 door Westland Infra 
Netbeheer verstrekte informatie die wel onderdeel uitmaakt van het onderzoeksdossier is 
verstrekt naar aanleiding van het informatieverzoek van de ACM van 13 januari 2013 
waarin expliciet de cautie is opgenomen. 
 

7.2.7 Overig 
 

119. De overige door Westland Infra Netbeheer opgeworpen aspecten van haar zienswijze 
bevatten geen zelfstandige argumenten of zijn eerder aan de gekomen bij de bespreking 
van andere argumenten. De zienswijze behoeft daarom wat betreft die aspecten geen 
verdere bespreking.  

 

8 Boetes 

8.1 Beboeting door de ACM 

 
120. Op grond van artikel 77i, eerste lid, onder b, van de E-wet respectievelijk artikel 60ad, 

eerste lid, onder b, van de Gaswet kan de ACM aan Westland Infra Netbeheer een 
bestuurlijke boete opleggen. Deze boete bedraagt op grond van deze artikelen per 
overtreding ten hoogste EUR 900.000 of, indien dat meer is, tien procent van de omzet 
van de overtreder. 

 
121. Bij het vaststellen van de hoogte van een op te leggen boete dienen – op grond van de 

artikelen 5:41 en 5:46 van de Awb – de verwijtbaarheid van de overtreder, de ernst van 
de overtreding en de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd te worden 
betrokken. Ook moet het in artikel 3:4 van de Awb neergelegde evenredigheidsbeginsel 
in acht worden genomen. 

 
122. Op 1 augustus 2014 is de Boetebeleidsregel ACM 2014 (hierna: Boetebeleidsregel)68 in 

werking getreden. Gelet op artikel XIV van de Wet tot verhoging van voor de Autoriteit 
Consument en Markt geldende boetemaxima69 wordt de aanpassing van deze 
Boetebeleidsregel per 1 juli 2016 in deze zaak buiten beschouwing gelaten. 

 
123. De Boetebeleidsregel bevat nadere regels voor de wijze waarop de ACM invulling geeft 

aan haar bevoegdheid om bestuurlijke boetes op te leggen. De algemene doelstelling bij 
het vaststellen van de hoogte van de boete is dat de boete evenredig is met het oog op 
de gepleegde overtreding. Voorts hanteert de ACM het uitgangspunt dat de op te leggen 

                                                        
68 Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 4 juli 2014, nr. WJZ/14112617, met betrekking tot het 
opleggen van bestuurlijke boetes door de Autoriteit Consument en Markt (Boetebeleidsregel ACM 2014), Stcrt. (15 juli).  
69 Wet van 23 december 2015 tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische 
Zaken en het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, houdende een verhoging van voor de Autoriteit 
Consument en Markt geldende boetemaxima, Stb 2016, 22. 
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boete voldoende afschrikwekkend is voor zowel de overtreder als voor (potentiële) 
andere overtreders. 

 
124. De ACM hanteert binnen de maximale boetes verschillende boetecategorieën, die 

oplopen in ernst. De overtredingen van de wettelijke bepalingen en de bijbehorende 
indeling in een boetecategorie (I t/m VI) staan opgesomd in Bijlage 1 bij de 
Boetebeleidsregel. Volgens de toelichting op de Boetebeleidsregel is bij de indeling in 
boetecategorieën aansluiting gezocht bij het belang dat wordt beschermd door de 
desbetreffende wettelijke bepaling, in relatie tot de wet waarvan deze deel uitmaakt. 
Naarmate aan dit belang een groter gewicht moet worden toegekend, is bij overtreding 
van de wettelijke bepaling die dit belang beschermt, een hogere boete gerechtvaardigd. 

 
125. Handelen in strijd met artikel 17, eerste lid, van de E-wet en handelen in strijd met artikel 

10b, eerste lid, van de Gaswet zijn volgens Bijlage 1 bij de Boetebeleidsregel ingedeeld 
in boetecategorie VI. De ACM stelt daarom de basisboete van deze overtreding vast 
binnen de op grond van artikel 2.5 van de Boetebeleidsregel aan die boetecategorie 
verbonden bandbreedte tussen EUR 50.000 en 75 promille van de omzet van Westland 
Infra Beheer. 

 
126. Uit de door Westland Infra Netbeheer verstrekte stukken blijkt dat de omzet in 2016  

EUR 58.826.000 bedroeg. Volgens Westland Infra Netbeheer is de omzet die in 2016 
samenhangt met de voor TenneT geïncasseerde vergoedingen voor onder meer  
systeemdiensten EUR [VERTROUWELIJK]. Omdat deze laatste niet tot de jaaromzet van 
Westland Infra Beheer behoort,70 bedraagt de omzet die de ACM voor de berekening van 
de boete in aanmerking neemt EUR [VERTROUWELIJK].  

 
127. Artikel 2.2 van de Boetebeleidsregel geeft drie verschillende factoren waarmee de ACM 

bij de vaststelling van de hoogte van de basisboete binnen de bandbreedte in ieder geval 
rekening houdt, te weten: de ernst van de overtreding, de omstandigheden waaronder de 
overtreding is gepleegd en de duur van de overtreding.  

 
128. Na vaststelling van de basisboetes beoordeelt de ACM of sprake is van boeteverhogende 

of boeteverlagende omstandigheden op grond van artikel 2.8, eerste lid, van de 
Boetebeleidsregel. In de artikelen 2.9 en 2.10 van de Boetebeleidsregel zijn 
omstandigheden opgesomd die in ieder geval worden aangemerkt als boeteverhogende 
en boeteverlagende omstandigheden. Ten slotte toetst de ACM de evenredigheid van de 
op te leggen boetes. 

8.2 Verwijtbaarheid 

 
129. Uit artikel 5:46 van de Awb volgt dat de ACM bij het vaststellen van de boete de hoogte 

daarvan dient af te stemmen op de mate waarin de overtreding aan de overtreder kan 
worden verweten. 

 

                                                        
70 Vergelijk de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 31 maart 2015, ECLI:NL:CBB:2015:92 
en het besluit op bezwaar inzake Rendo d.d. 13 november 2015.  
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130. Gelet op de erkenning als meetverantwoordelijke waarover Westland Infra Netbeheer in 
de periode van de overtreding beschikte en die zij in de sanctiefase aan de ACM heeft 
overgelegd, deelt de ACM het standpunt van Westland Infra Netbeheer dat in deze 
bijzondere omstandigheden aan haar niet kan worden verweten dat zij de 
meetverantwoordelijkheid uitoefende. Nu de meetverantwoordelijke op grond van 
respectievelijk artikel 2.6.3 van de Meetcode Elektriciteit en artikel 2.4.3. van de 
Meetcode Gas RNB de meterbeheerder is van een grootverbruikaansluiting, kan ook het 
uitvoeren van meterbeheer, analoog aan het uitvoeren van meetverantwoordelijkheid, 
niet aan Westland Infra Netbeheer worden verweten. Ten aanzien van deze gedragingen 
legt de ACM hierom geen boete op.  

 
131. Het buiten het eigen verzorgingsgebied ter beschikking stellen van een meetinrichting 

voor elektriciteit aan grootverbruikaansluitingen is een overtreding van artikel 17, eerste 
lid, van de E-wet. Het binnen en buiten het eigen verzorgingsgebied ter beschikking 
stellen van een meetinrichting voor gas met betrekking tot grootverbruikaansluitingen is 
een overtreding van artikel 10b, eerste lid, van de Gaswet. Beide overtredingen zijn 
begaan door Westland Infra Netbeheer. Zij was de (regionale) netbeheerder elektrictiteit 
en gas, tot wie deze artikelen zich richten.  

 
132. Westland Infra Netbeheer heeft niet betwist dat zij verantwoordelijk was voor het naleven 

van deze verboden, hoewel zij zich niet aan deze verboden heeft gehouden. Op grond 
van het vorenstaande komt de ACM dan ook tot de conclusie dat deze geconstateerde 
overtredingen Westland Infra Netbeheer ten volle kunnen worden verweten. 

8.3 Reactie zienswijze ten aanzien van het gelijkheidsbeginsel 

 
133. Westland Infra Netbeheer betoogt dat er sprake is van strijd met het gelijkheidsbeginsel. 

In andere vergelijkbare gevallen heeft de ACM geen rapport opgesteld. Zij voert daartoe 
het volgende aan. 
 

134. In 2010 heeft de NMa drie concept bindende aanwijzingen voor drie andere 
netbeheerders opgesteld. Westland ziet daarin een ongerechtvaardigd verschil in 
behandeling omdat deze netbeheerders – anders dan Westland – de kans hebben 
gekregen om hun gedrag aan te passen zonder dat een boete is opgelegd. Zij wijst ook 
op recente onderzoeken naar het gebruik van de namen en beeldmerken van de 
netbeheerders Cogas Infra en Beheer B.V. en N.V. Rendo binnen de groep waarvan de 
desbetreffende netbeheerders deel uitmaken. Hierin is volstaan met het verbindend 
verklaren van toezeggingen. 

 
135. Tot slot wijst ze erop dat Liander tot 1 mei 2016 meetverantwoordelijkheid uitoefende en 

dat tegen haar niet en tegen Westland wel een onderzoek is gestart wat heeft geleid tot 
een rapport.  

 
136. Het gelijkheidsbeginsel heeft de ACM niet geschonden. De ACM stelt voorop dat zij een 

discretionaire bevoegdheid heeft wat betreft het optreden tegen overtreding van de in 
geding zijnde bepalingen van de E-wet en de Gaswet, Zij hanteert geen beleid dat 
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inhoudt dat de overtreder altijd in de gelegenheid wordt gesteld om zijn gedrag aan te 
passen voordat wordt overwogen een boete op te leggen. 

 
137. Bovendien is geen sprake van gelijke gevallen zoals Westland Infra Netbeheer stelt zodat 

van handelen in strijd met het gelijkheidsbeginsel geen sprake is. De feiten en 
omstandigheden ten aanzien van Westland Infra Netbeheer verschillen van die van de 
door haar genoemde gevallen. 

 
138. In geval van Liander was aan het begin van het onderzoek in 2016 duidelijk dat zij geen 

meetverantwoordelijkheid meer uitoefende in tegenstelling tot Westland over wie 
bovendien meerdere klachten waren. Het lag daarom voor de hand gedragingen van 
Westland Infra Netbeheer te onderzoeken. 

 
139. In geval van de toezeggingsbesluiten van Cogas Infra en Beheer BV en N.V. Rendo 

betreft het andere overtredingen. Het betreft niet het concurrentieverbod zoals bij 
Westland Infra Netbeheer maar het bevoordelingsverbod uit artikel 18 van de E-wet en 
artikel 10d van de Gaswet. 

 
140. De drie ongetekende concept-bindende aanwijzingen van 25 november 2010 van de 

NMa hebben nooit geleid tot getekende besluiten tot het opleggen van een bindende 
aanwijzing. Aan de inhoud van deze concepten kan daarom slechts een beperkte betekenis 
worden toegekend. De informatie uit een concept-besluit is niet gelijk te stellen met informatie 
uit een onherroepelijk besluit dat in beginsel zekerheid biedt over de feiten die daaraan ten 
grondslag liggen en over de juistheid van het door het bestuursorgaan ingenomen standpunt. 
De concept-bindende aanwijzingen bieden die zekerheid niet. 

 
141. Bovendien werden bij deze drie concepten deels andere overtredingen besproken dan 

hier aan de orde en werd deels gezegd dat geen sprake was van een overtreding. Voor 
zover in de concepten gesproken is over overtredingen verschilden deze van de ten 
aanzien van Westland vastgestelde overtredingen voor wat betreft bijvoorbeeld de duur: 
ze bestreken destijds een aanzienlijk kortere periode dan de huidige geconstateerde 
overtredingen van Westland Infra Netbeheer. Ook de periode van de overtredingen 
overlapt niet met de periode die de overtredingen van Westland Infra Netbeheer bestrijkt. 

8.4 Boetetoemeting 
 
142. In paragraaf 7.2 van dit besluit zijn overtredingen geconstateerd van artikel 17, eerste lid, 

van de E-wet en artikel 10b, eerste lid, van de Gaswet. 
 
143. Ten aanzien van de overtreding van artikel 17, eerste lid, van de E-wet stelt de ACM 

zoals vermeld in dit concrete geval een basisboete vast tussen EUR 50.000 en 
[VERTROUWELIJK] rekening houdend met de factoren ernst, omstandigheden 
waaronder de overtreding is begaan en de duur van de overtreding. Voor de overtreding 
van artikel 10b, eerste lid, van de Gaswet zal de ACM de basisboete vaststellen binnen 
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de boetebandbreedte van EUR 50.000 en EUR [VERTROUWELIJK]. De maximale boete 
van EUR [VERTROUWELIJK] per overtreding wordt daarmee niet overschreden.  

 
Ernst van de overtreding 
144. Ten aanzien van de ernst is allereerst van belang wat de wetgever met de overtreden 

bepalingen beoogde. Het concurrentieverbod in artikel 17, eerste lid, van de E-wet en 
artikel 10b, eerste lid, van de Gaswet is in de parlementaire geschiedenis als volgt 
toegelicht: 

“De strekking van dit voorschrift met betrekking tot de scheiding van netbeheer en 
commerciële activiteiten is dat het wettelijk opgedragen beheer van leidinggebonden 
infrastructurele werken niet vermengd moet worden met het verrichten van activiteiten in 
concurrentie met derden. Enerzijds zou een dergelijke vermenging kunnen leiden tot het 
verhalen van (financiële) risico's van marktactiviteiten op het netbeheer, waarvoor de 
netbeheerder een exclusief recht heeft. Anderzijds zouden daardoor voordelen die de 
netbeheerder kan ontlenen aan zijn wettelijke beheerstaak gebruikt kunnen worden bij 
het verrichten van commerciële activiteiten, wat zou leiden tot ongelijke 
concurrentiecondities in de desbetreffende markt van goederen of diensten.” 71  

145. Uit deze toelichting blijkt dat de wetgever met artikel 17, eerste lid, van de E-wet en 
artikel 10b, eerste lid, van de Gaswet twee doelen voor ogen had. In de eerste plaats 
wilde de wetgever voorkomen dat de netbeheerder de voordelen, die haar toekomen in 
de uitvoering van haar netbeheerderstaak, zou kunnen inzetten bij het ondernemen van 
commerciële activiteiten. Hierdoor zou oneerlijke concurrentie kunnen ontstaan. In de 
tweede plaats kan het ontplooien van commerciële activiteiten (financiële) risico’s 
opleveren voor de gereguleerde taken van de netbeheerder. 

146. Westland Infra Netbeheer heeft in de periode vanaf 1 januari 2013 tot 1 januari 2017 aan 
een aanzienlijk aantal klanten meetinrichtingen ter beschikking gesteld wat  op grond van 
artikel 17, eerste lid, van de E-wet en artikel 10b, eerste lid, van de Gaswet verboden is. 

147. Westland Infra Netbeheer heeft deze niet-gereguleerde, commerciële activiteiten, op 
grote schaal uitgevoerd in de onderzochte periode. Ze heeft een aanzienlijk aantal 
aanbestedingen en private tenders inzake commerciële meetdiensten voor 
grootverbruikers gewonnen waarvan het ter beschikking stellen van meetinrichtingen 
onderdeel uitmaakte. Zoals omschreven in hoofdstuk 7 van dit rapport is het aantal 
meters voor grootverbruikaansluitingen elektriciteit dat Westland Infra Netbeheer in de 
periode vanaf 1 januari 2013 tot 1 januari 2017 buiten haar eigen verzorgingsgebeid ter 
beschikking heeft gesteld met circa [VERTROUWELIJK] toegenomen. Ten aanzien van 
de meetinrichtingen gas gaat het om [VERTROUWELIJK]. 

 
148. Niet alleen ontplooide Westland Infra Netbeheer deze activiteiten op grote schaal; zij 

deed dat ook doelbewust. Uit de jaarverslagen van Westland Infra netbeheer blijkt dat 
Westland Infra Netbeheer de strategie had te groeien in het commerciële domein. Zo 
omschrijft Westland Infra Netbeheer in haar jaarverslag van 2015: “Ons meetbedrijf heeft 

                                                        
71 Kamerstukken II 1997-1998, 25.621, nr. 3, p. 31. 
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haar groeidoelstelling voor 2015 weten waar te maken.” De overtreding betrof dan ook 
geen incident. 

 
149. Daarbij gebruikte Westland Infra Netbeheer haar status als netbeheerder om de groei 

van commerciële activiteiten te bewerkstelligen, zo blijkt uit de jaarverslagen en de 
informatie op de website van Westland Infra Netbeheer.  

 
150. Met deze verboden strategie heeft zij marktaandeel verworven ten koste van andere 

partijen die meetinrichtingen ter beschikking stellen en meet- en datadiensten aanbieden. 
Concurrenten hebben bij de ACM geklaagd over het ontbreken van eerlijke, vrije 
marktwerking op de markt voor meetdiensten, waaronder het ter beschikking stellen van 
meetinrichtingen. Zij geven aan dat er onvoldoende onderscheid is tussen de activiteiten 
van de netbeheerder en de commerciële activiteiten. Afnemers krijgen tegelijk van 
dezelfde rechtspersoon aanbiedingen voor activiteiten van de netbeheerder en voor 
commerciële activiteiten. De concurrenten geven aan door het gedrag van Westland Infra 
Netbeheer veel klanten te verliezen en zelfs te vrezen voor hun voortbestaan.  

 
151. Dit leverde het risico op dat Westland voordelen die haar als netbeheerder toekomen, 

gebruikte bij het ter beschikking stellen van meetinrichtingen, wat kon leiden tot oneerlijke 
concurrentie. Ook ontstond hierdoor het gevaar dat de (financiële) risico’s die 
voortkwamen uit het uitvoeren van deze commerciële activiteiten negatieve effecten 
hadden op het netbeheer. Voorkomen had moeten worden dat het risico zich kon 
voordoen dat het netbeheer in gevaar kwam. Of deze risico’s zich daadwerkelijk 
wezenlijkt hebben is daarbij niet relevant, omdat de ratio van het concurrentieverbod juist 
is om deze risico’s bij voorbaat uit te sluiten en de continuïteit van de netbeheerder te 
waarborgen. 

  
152. Ten aanzien van de duur van beide overtredingen heeft de ACM vastgesteld dat beide 

overtredingen in ieder geval hebben plaatsgevonden in de periode van 1 januari 2013 tot 
1 januari 2017 en vier jaar hebben geduurd.  

 
153. Gelet op al deze omstandigheden zal ACM de basisboete in dit geval vaststellen op een 

bedrag van: 
- EUR 600.000 voor overtreding van artikel 17, eerste lid, van de E-wet;  
- EUR 200.000 voor overtreding van artikel 10b, eerste lid, van de Gaswet. 

8.5 Boeteverhogende- of verlagende omstandigheden  

 
154. De ACM is niet gebleken dat sprake is van boeteverhogende of -verlagende feiten of 

omstandigheden. Voor zover Westland heeft aangevoerd dat zij altijd volledig heeft 
meegewerkt met de ACM, wijst de ACM erop dat de medewerking van Westland Infra 
Netbeheer niet verder ging dan waartoe zij al wettelijk gehouden was en daarom geen 
boeteverlaging rechtvaardigt. Evenmin is in dit geval, anders dan Westland Infra 
Netbeheer betoogt, sprake van uitzonderlijke omstandigheden die de ACM aanleiding 
geven om op grond van artikel 2.12 van de Boetebeleidsregel een symbolische boete op 
te leggen. 
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8.6  Samenhang overtredingen 

 
155. De ACM stelt vast dat er in het onderhavige geval in verband met de overtreding van 

artikel 17, eerste lid, van de E-wet respectievelijk artikel 10b, eerste lid, van de Gaswet 
sprake is van twee boetes voor overtredingen van gelijkluidende bepalingen in twee 
verschillende wetten naar aanleiding van gedragingen die nauw met elkaar 
samenhangen. 

 
156. Gelet op deze samenhang houdt de ACM hiermee rekening bij de vaststelling van de 

totale boete. Zij stelt de boete voor de overtredingen van artikel 17, eerste lid, van de  
E-wet en artikel 10b, eerste lid, van de Gaswet samen vast op EUR 600.000. 

8.7 Conclusie ten aanzien van de boete aan Westland Infra Netbeheer 

 
157. In aanmerking genomen de ernst van de overtredingen, de omstandigheden waaronder 

de overtredingen zijn gepleegd, de duur van de overtredingen en de afwezigheid van 
boeteverhogende of -verlagende omstandigheden, zal de ACM aan Westland Infra 
Netbeheer een totale boete opleggen van in totaal EUR 600.000 voor overtreding van 
artikel 17, eerste lid, van de E-wet en artikel 10b, eerste lid, van de Gaswet tezamen. 
Naar het oordeel van de ACM is de hoogte van voormelde boete, alle omstandigheden 
tezamen bezien, passend en evenredig.  
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9 Besluit 
 

De Autoriteit Consument en Markt:  
 
I. legt een boete op van in totaal EUR 600.000 aan Westland Infra Netbeheer B.V., statutair 

gevestigd te Poeldijk wegens overtreding van artikel 17, eerste lid, van de 
Elektriciteitswet 1998 en artikel 10b, eerste lid, van de Gaswet tezamen. 

 
Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze, 
 
 
w.g. 
drs. C.M.L. Hijmans van den Bergh MBA 
Bestuurslid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezwaar  
Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit  
besluit is bekendgemaakt bezwaar maken bij de Autoriteit Consument en Markt. Het postadres is: Autoriteit Consument  
en Markt, t.a.v. afdeling Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.  
 
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en 
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht bevatten. Voorts moet het bezwaarschrift de 
gronden van het bezwaar bevatten.  
 
De ACM wijst u op de mogelijkheid die de Algemene wet bestuursrecht de indiener van een bezwaarschrift biedt, om in  
dat geschrift de ACM te verzoeken de bezwaarschriftenfase over te slaan. Indien de ACM uw verzoek inwilligt, zal uw 
bezwaarschrift worden doorgezonden naar de rechtbank Rotterdam en daar als beroepschrift worden behandeld. De  
procedure kan daardoor worden verkort. Indien de ACM uw verzoek niet inwilligt, staat tegen deze beslissing geen 
beroep open en zal uw bezwaarschrift door de ACM worden behandeld. 
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Bijlage wettelijk kader 
 
De in het besluit genoemde bepalingen van de bijzondere wet- en regelgeving en ook enkele andere 
bepalingen luiden – voor zover van belang − als volgt: 
 
Elektriciteitswet 1998  

 
Artikel 1 
1. In deze wet en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder: 
k. netbeheerder: een vennootschap die op grond van artikel 10, 13, 14 of 15a is aangewezen 
voor het beheer van een of meer netten;  
af. meetinrichting: het gehele samenstel van apparatuur dat ten minste tot doel heeft de 
uitgewisselde elektriciteit te meten; 
ag. meetbedrijf: een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het collecteren, valideren 
en vaststellen van meetgegevens betreffende elektriciteit; 

 
Artikel 16 
1. De netbeheerder heeft in het kader van het beheer van de netten in het voor hem krachtens 
artikel 36 of 37 vastgestelde gebied tot taak:  
n. ervoor zorg te dragen dat een afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, voor elke 
aansluiting beschikt over een geïnstalleerde meetinrichting, tenzij die afnemer blijkens de 
voorwaarden, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdelen a of b, beschikt over een onbemeten 
aansluiting; 
o. zorg te dragen voor het beheer en onderhoud van de bij een afnemer als bedoeld in artikel 
95a, eerste lid, geïnstalleerde meetinrichting; 
p. afnemers, niet zijnde afnemers, als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, desgevraagd een 
meetinrichting ter beschikking te stellen; 
3. Het is anderen dan de desbetreffende netbeheerder verboden een taak uit te voeren als 
bedoeld in het eerste of tweede lid, behoudens voor zover het betreft het realiseren van de 
aansluiting van een afnemer als bedoeld in artikel 16c, het aanleggen van een 
landsgrensoverschrijdend net of het aanleggen, beheren en onderhouden van een net als 
bedoeld in artikel 15, eerste lid, dan wel ter uitvoering van een procedure als bedoeld in artikel 
20, derde lid.  
4. Producenten, leveranciers en handelaren onthouden zich van iedere bemoeiing met de 
uitvoering van de taken die op grond van het eerste of tweede lid aan een netbeheerder zijn 
opgedragen. 
 
Artikel 16Aa  
1. Een netbeheerder verricht de werkzaamheden ter uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 
16, eerste en tweede lid, in eigen beheer of tezamen met een of meer andere netbeheerders. 
2. In afwijking van het eerste lid kunnen de navolgende werkzaamheden worden uitbesteed: 
a. feitelijke werkzaamheden in verband met de aanleg, het onderhoud en de reparatie van het 
net; 
b. inspecties van netten met het oog op de veiligheid; 
c. speur- en ontwikkelingswerk ten behoeve van de aanleg, het onderhoud en de reparatie van 
het net; 
d. de werkzaamheden ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, onderdelen n, o en p, en het 
tweede lid, onderdeel e. 
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(…) 
 
Artikel 16a  
1. Het is anderen dan de desbetreffende netbeheerder verboden een taak uit te voeren als 
bedoeld in artikel 16, eerste of tweede lid, behoudens voor zover het betreft het meten van 
elektriciteit, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel i. De vorige volzin is niet van toepassing 
op een interconnector-beheerder voor de taken als bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel a, 
b, j, k en l en tweede lid, onderdeel g en k. 
 
Artikel 17 
1. Het is de netbeheerder, niet zijnde de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet of 
een rechtspersoon waarin de netbeheerder een deelneming heeft als bedoeld in artikel 24c van 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, niet toegestaan goederen of diensten waarmee zij in 
concurrentie treden te leveren, tenzij het betreft het verrichten van werkzaamheden ten 
behoeve van: 
a. de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 16, eerste of tweede lid, of 16a, voor zichzelf, 
voor andere netbeheerders of voor anderen die een recht van gebruik van een net hebben;  
b. de aanleg, het beheer of het onderhoud van leidingen buiten gebouwen voor het transport 
van gas; 
c. het ter beschikking stellen en houden van netten ten behoeve van het gebruik van daarmee 
verbonden zaken door derden; 
d. het uitvoeren van werkzaamheden, bedoeld in artikel 16c, eerste en vijfde lid. 
 
Artikel 18  
1. Indien een met de netbeheerder in een groep verbonden groepsmaatschappij in de zin van 
artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek activiteiten verricht die de netbeheerder op 
grond van artikel 17 of 17a niet zelf mag verrichten, mag de netbeheerder of een rechtspersoon 
waarin de netbeheerder een deelneming heeft als bedoeld in artikel 17 of 17a een dergelijke 
groepsmaatschappij niet bevoordelen boven anderen waarmee een dergelijke 
groepsmaatschappij in concurrentie treedt, of anderszins voordelen toekennen die verder gaan 
dan in normaal handelsverkeer gebruikelijk is.  
2. Als bevoordelen van een groepsmaatschappij als bedoeld in het eerste lid of het toekennen 
van voordelen die verder gaan dan in normaal handelsverkeer gebruikelijk is, worden in ieder 
geval aangemerkt:  
a. het verstrekken van gegevens aan een groepsmaatschappij over afnemers, niet zijnde niet 
zijnde afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, die een verzoek als bedoeld in artikel 23 
of 24 hebben gedaan;  
b. het leveren van goederen of diensten aan een groepsmaatschappij tegen een vergoeding die 
lager is dan de redelijkerwijs daaraan toe te rekenen kosten, of  
c. het toestaan van het gebruik door een groepsmaatschappij van de naam en het beeldmerk 
van de netbeheerder op een wijze waardoor verwarring bij het publiek te duchten is over de 
herkomst van goederen of diensten.  
3 De netbeheerder voegt bij zijn jaarrekening een verklaring waaruit blijkt dat de financiële 
verhouding tussen de netbeheerder en de groepsmaatschappijen, bedoeld in het eerste lid, 
voldoet aan de in het eerste lid gestelde eisen. De netbeheerder legt een exemplaar van zijn 
jaarrekening, de daartoe behorende toelichting en de daarbij gevoegde verklaring voor een 
ieder ter inzage in al zijn kantoren en zendt een exemplaar daarvan aan de Autoriteit 
Consument en Markt.  
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Artikel 31 
1. Met inachtneming van de in artikel 26b bedoelde regels en de in artikel 6 van verordening 
714/2009 bedoelde netcodes zenden de gezamenlijke netbeheerders aan de Autoriteit 
Consument en Markt een voorstel voor de door hen jegens afnemers te hanteren voorwaarden 
met betrekking tot: 
a. de wijze waarop netbeheerders en afnemers alsmede netbeheerders zich jegens elkaar 
gedragen ten aanzien van het in werking hebben van de netten, het voorzien van een 
aansluiting op het net en het uitvoeren van transport van elektriciteit over het net; 
b. de wijze waarop netbeheerders en afnemers alsmede netbeheerders zich jegens elkaar 
gedragen ten aanzien van het meten van gegevens betreffende het transport van elektriciteit; 
e. de regeling van de samenwerking tussen de netbeheerders ten aanzien van de uitvoering 
van de taken, bedoeld in de onderdelen a, b en c, alsmede ten behoeve van het waarborgen 
van het netbeheer van alle netten en het transport van elektriciteit in buitengewone 
omstandigheden; 
(…) 
 
Artikel 36 
1. De Autoriteit Consument en Markt stelt de tariefstructuren en voorwaarden vast met 
inachtneming van: 
a. het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders als bedoeld in artikel 27, 31 of 32 en de 
resultaten van het overleg, bedoeld in artikel 33, eerste lid, 
b. het belang van het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord 
functioneren van de elektriciteitsvoorziening, 
(…). 
 
Artikel 54  
1. Met inachtneming van de krachtens artikel 53 vastgestelde regels zendt een representatief 
deel van de ondernemingen die zich bezighouden met het transporteren, leveren of meten van 
elektriciteit aan de Autoriteit Consument en Markt een voorstel voor de door hen jegens elkaar 
en afnemers in het kader van administratieve processen te hanteren voorwaarden met 
betrekking tot de wijze waarop de met die administratieve processen samenhangende 
gegevens worden vastgelegd, uitgewisseld of gebruikt of met betrekking tot de wijze waarop en 
de termijn waarbinnen die gegevens worden bewaard, waaronder in ieder geval voorwaarden 
die bepalen dat: 
a. bij een wisseling van leverancier, de beoogde leverancier, en 
b. bij een verhuizing, de leverancier van de afnemer 
verantwoordelijk is voor het verzamelen van de meetgegevens van de afnemer. 
 
Artikel 77i 
1. De Autoriteit Consument en Markt kan in geval van overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens: 
b. (…) de artikelen (…) 17, eerste (…)lid, de overtreder per overtreding een bestuurlijke boete 
opleggen van ten hoogste € 900.000 of, indien dat meer is, 10% van de omzet van de 
overtreder. 
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Artikel 95a  
1 Het is verboden zonder vergunning elektriciteit te leveren aan afnemers die beschikken over 
een aansluiting op een net met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 A. 
 
 
Gaswet 

 

Artikel 1 
1. In deze wet en de daarop rusten bepalingen wordt verstaan onder: 
e. netbeheerder: een vennootschap die op grond van artikel 2 is aangewezen voor het beheer 
van een of meer gastransportnetten, 
ab. meetinrichting: het gehele samenstel van apparatuur dat ten minste tot doel heeft het 
uitgewisselde gas te meten; 
ac. meetbedrijf: een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het collecteren, valideren 
en vaststellen van meetgegevens betreffende gas; 
(…) 
 
Artikel 7a  
1. Een netbeheerder verricht de werkzaamheden ter uitvoering van de taken, bedoeld in de 
artikelen 10 en 10a, in eigen beheer of tezamen met een of meer andere netbeheerders. 
2. In afwijking van het eerste lid kunnen de navolgende werkzaamheden worden uitbesteed: 
a. feitelijke werkzaamheden in verband met de aanleg, het onderhoud en de reparatie van het 
net; 
b. inspecties van netten met het oog op de veiligheid; 
c. speur- en ontwikkelingswerk ten behoeve van de aanleg, het onderhoud en de veiligheid van 
netten; 
d. de werkzaamheden ter uitvoering van artikel 10, vijfde lid, en 10a, eerste lid, onderdelen c, d 
en f. 
(…) 
 
Artikel 10 
5. Een netbeheerder heeft met betrekking tot zijn netten, in aanvulling op de in het eerste en 
derde lid genoemde taken, tevens tot taak: 
a. ervoor zorg te dragen dat een afnemer als bedoeld in artikel 43, eerste lid, voor elke 
aansluiting beschikt over een geïnstalleerde meetinrichting, tenzij die afnemer blijkens de 
voorwaarden, bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdelen a of b, beschikt over een onbemeten 
aansluiting; 
b. zorg te dragen voor het beheer en onderhoud van de bij een afnemer als bedoeld in artikel 
43, eerste lid, geïnstalleerde meetinrichting; 
(…) 
7. Het is anderen dan de desbetreffende netbeheerder verboden een taak uit te voeren als 
bedoeld in het vijfde en zesde lid, behoudens voor zover het betreft het meten van gas, bedoeld 
in het vijfde lid, onderdeel c. 

 
Artikel 10b 
1. Het is de netbeheerder, niet zijnde de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, of een 
rechtspersoon waarin de netbeheerder een deelneming heeft als bedoeld in artikel 24c van Boek 
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2. van het Burgerlijk Wetboek, niet toegestaan goederen of diensten waarmee zij in concurrentie 
treden te leveren, tenzij het betreft het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van: 
a. de uitvoering van de taken, bedoeld in de artikelen 10, 10a, 42 en 54a en hoofdstuk 2 voor 
zichzelf, voor andere netbeheerders of voor anderen die een recht van gebruik op een 
gastransportnet hebben, 
b. de aanleg, het beheer of het onderhoud van leidingen buiten gebouwen voor het transport van 
elektriciteit of, 
c. het ter beschikking stellen en houden van netten ten behoeve van het gebruik van daarmee 
verbonden zaken door derden, 
d. de aanleg, het beheer of het onderhoud van aansluitingen met een doorlaatwaarde groter dan 
40 m3(n) per uur. 
 
Artikel 10d  
1. Indien een met de netbeheerder in een groep verbonden groepsmaatschappij in de zin van 
artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek activiteiten verricht die de netbeheerder op 
grond van artikel 10b en 10c niet zelf mag verrichten, mag de netbeheerder of een rechtspersoon 
waarin de netbeheerder een deelneming heeft als bedoeld in artikel 10b en 10c een dergelijke 
groepsmaatschappij niet bevoordelen boven anderen waarmee een dergelijke 
groepsmaatschappij in concurrentie treedt, of anderszins voordelen toekennen die verder gaan 
dan in het normaal handelsverkeer gebruikelijk is. 
2. Als bevoordelen van een groepsmaatschappij als bedoeld in het eerste lid of het toekennen 
van voordelen die verder gaan dan in het normaal handelsverkeer gebruikelijk is, worden in ieder 
geval aangemerkt: 
a. het verstrekken van gegevens aan een groepsmaatschappij over afnemers, niet zijnde 
afnemers als bedoeld in artikel 43, eerste lid, die een verzoek om aansluiting of transport als 
bedoeld in hoofdstuk 2 hebben gedaan; 
b. het leveren van goederen of diensten aan een groepsmaatschappij tegen een vergoeding die 
lager is dan de redelijkerwijs daaraan toe te rekenen kosten, of 
c. het toestaan van het gebruik door een groepsmaatschappij van de naam en het beeldmerk van 
de netbeheerder op een wijze waardoor verwarring bij het publiek te duchten is over de herkomst 
van goederen of diensten. 
3. De netbeheerder voegt bij zijn jaarrekening een verklaring waaruit blijkt dat de financiële 
verhouding tussen de netbeheerder en de groepsmaatschappijen, bedoeld in het eerste lid, 
voldoet aan de in het eerste lid gestelde eisen. De netbeheerder legt een exemplaar van zijn 
jaarrekening, de daartoe behorende toelichting en de daarbij gevoegde verklaring voor een ieder 
ter inzage in al zijn kantoren en zendt een exemplaar daarvan aan de Autoriteit Consument en 
Markt. 
 
Artikel 12b 
1. Met inachtneming van de in artikel 12 bedoelde regels en de in artikel 6 van verordening 
715/2009 bedoelde netcodes zenden de gezamenlijke netbeheerders aan de Autoriteit 
Consument en Markt een voorstel voor de door hen jegens netgebruikers te hanteren 
voorwaarden met betrekking tot: 
a. de wijze waarop netbeheerders en netgebruikers alsmede netbeheerders zich jegens elkaar 
gedragen ten aanzien van het in werking hebben van de gastransportnetten, het voorzien van 
een aansluiting op het net en het uitvoeren van transport van gas over het gastransportnet; 
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b. de wijze waarop netbeheerders en afnemers alsmede netbeheerders zich jegens elkaar 
gedragen ten aanzien van het meten van gegevens betreffende het transport van gas; 
(…) 
 
Artikel 12f 
1. De Autoriteit Consument en Markt stelt de tariefstructuren en de voorwaarden vast met 
inachtneming van: 
a. het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders als bedoeld in artikel 12a, 12b of 12c en de 
resultaten van het overleg, bedoeld in artikel 12d; 
b. het belang van het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord 
functioneren van de gasvoorziening; 
(…) 
 
Artikel 22  
1. Met inachtneming van de krachtens artikel 21 vastgestelde regels zendt een representatief 
deel van de ondernemingen die zich bezighouden met het transporteren, leveren of meten van 
gas aan de Autoriteit Consument en Markt een voorstel voor de door hen jegens elkaar en 
afnemers in het kader van administratieve processen te hanteren voorwaarden met betrekking 
tot de wijze waarop de met die administratieve processen samenhangende gegevens worden 
vastgelegd, uitgewisseld of gebruikt of met betrekking tot de wijze waarop en de termijn 
waarbinnen die gegevens worden bewaard, waaronder in ieder geval voorwaarden die bepalen 
dat: 
a. bij een wisseling van leverancier, de beoogde leverancier, en 
b. bij een verhuizing, de leverancier van de afnemer 
verantwoordelijk is voor het verzamelen van de meetgegevens van de afnemer. 
 
Artikel 60ad 
1. De Autoriteit Consument en Markt kan in geval van overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens: 
b. de artikelen, (…) 10b, eerste (…) lid de overtreder per overtreding een bestuurlijke boete  
opleggen van ten hoogste € 900.000 of, indien dat meer is, 10% van de omzet van de  
overtreder.  
 
Artikel 43  
1. Het is verboden zonder vergunning gas te leveren aan afnemers die beschikken over een 
aansluiting op een net met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40 m3(n) per uur. 
 
 
Begrippenlijst Elektriciteit 

 
Grootverbruikaansluiting: een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde groter dan 
3x80A of een aansluiting zoals bedoeld in artikel 1, lid 2 of lid 3, van de Wet. 
 
Grootverbruiker: een aangeslotene, niet zijnde een kleinverbruiker. 
 
Kleinverbruikaansluiting: een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde kleiner dan of 
gelijk aan 3x80A niet zijnde een artikel 1, lid 2 of 3-aansluiting. 
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Kleinverbruiker: de in artikel 95a, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 bedoelde afnemer. 
 
Meetbedrijf: een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het collecteren, valideren en 
vaststellen van meetgegevens betreffende elektriciteit. 
 
Meetinrichting: het gehele samenstel van apparatuur dat ten minste tot doel heeft de 
uitgewisselde elektriciteit te meten. 
 
Meetverantwoordelijke: een persoon die meetverantwoordelijkheid uitoefent en die daarvoor 
conform bijlage 4 van de Meetcode Elektriciteit en/of bijlage 3 van de Meetvoorwaarden Gas 
RNB is erkend. 

Meetverantwoordelijkheid: de verantwoordelijkheid van de aangeslotene voor het aanwezig zijn 
op de aansluiting van een op grond van hoofdstuk 2 van de Meetcode Elektriciteit vereiste 
meetinrichting, meetinrichtingen in het kader van de eigen opwekking en meetinrichtingen in het 
kader van de Wet milieukwaliteit elektriciteitsproductie, alsmede voor het correct en tijdig (doen) 
vaststellen en (doen) doorgeven van meetgegevens op grond van hoofdstuk 6 van de 
Informatiecode elektriciteit en gas. 

Meterbeheerder: een organisatorische eenheid die verantwoordelijk is voor ontwerp, plaatsing, 
beheer, onderhoud en verwijdering van de meetinrichting. 

 
Meetcode Elektriciteit  

 
Artikel 1.2.3.1 
Tot het uitoefenen van meetverantwoordelijkheid voor een grootverbruikaansluiting zijn slechts 
personen toegelaten die hiervoor conform bijlage 4 zijn erkend. 
 
Artikel 1.2.3.5 
Een aangeslotene die de meetverantwoordelijkheid voor zijn grootverbruikaansluiting(en) niet 
zelf uitoefent, draagt die meetverantwoordelijkheid over aan een in 1.2.3.1 bedoelde persoon. 
 
Artikel 2.6.2 
De meterbeheerder van een meetinrichting van een kleinverbruikaansluiting is de netbeheerder. 
 
Artikel 2.6.3 
De meterbeheerder van een meetinrichting van een grootverbruikaansluiting is de 
meetverantwoordelijke. 
 
Bijlage 4 Erkenningsregelingen 

 
Artikel B4.2.1.2 
De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan aan een persoon op aanvraag een 
erkenning als meetverantwoordelijke verlenen. 
 
 
 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037946&hoofdstuk=2&g=2017-09-06&z=2017-09-06
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015175&g=2017-09-06&z=2017-09-06
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037934&hoofdstuk=6&g=2017-09-06&z=2017-09-06
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037934&hoofdstuk=6&g=2017-09-06&z=2017-09-06
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Artikel B4.2.1.3 
De meetverantwoordelijke heeft het recht: 
a. alle uit de hoofdstukken 4, 5 en 6 van deze code voortvloeiende werkzaamheden voor de 
eigen aansluitingen uit te oefenen; 
b. alle uit de hoofdstukken 4, 5 en 6 van deze code voortvloeiende werkzaamheden voor de 
aansluitingen van derden aan te bieden als dienst. 
 
Artikel B4.2.1.7 
Een persoon komt voor erkenning in aanmerking indien: 
a. de in B4.2.1.3 genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd door een voldoende onderricht 
natuurlijk persoon; 
b. hij voor de onder B4.2.1.3 bedoelde werkzaamheden in het bezit is van een geldig ISO 9001-
certificaat, afgegeven door een certificeringsinstelling die daarvoor is geaccrediteerd door de 
Nederlandse Raad voor de Accreditatie of door een gelijkwaardige buitenlandse accreditatie-
instelling; 
c. hij in staat is te communiceren overeenkomstig hetgeen daaromtrent in hoofdstuk 9 van de 
Informatiecode elektriciteit en gas is bepaald; 
d. hij beschikt over een storingsnummer dat 24 uur per dag bereikbaar is; 
e. voldaan wordt aan het overigens in of krachtens deze code en andere dwingende 
regelgeving bepaalde. 
 
Artikel B4.2.1.12 
Een erkenning geldt behoudens tussentijdse intrekking of beëindiging tot het einde van het 
desbetreffende kalenderjaar en wordt telkenmale voor de duur van een kalenderjaar verlengd, 
indien de meetverantwoordelijke vóór 1 december daaraan voorafgaand aan de netbeheerder 
van het landelijk hoogspanningsnet heeft aangetoond nog steeds aan de in B4.2.1.7 genoemde 
eisen te voldoen. 
 
 
Begrippenlijst Gas 

 
Grootverbruikaansluiting: een aansluiting met een totale maximale capaciteit van groter dan 40 
m3(n) per uur 
 
Grootverbruiker: een verbruiker niet zijnde een kleinverbruiker. 
 
Kleinverbruikaansluiting: een aansluiting met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40 
m3(n) per uur, zoals bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de Gaswet. 
 
Kleinverbruiker: de in artikel 43, eerste lid, van de Gaswet bedoelde afnemer. 
 
Meetbedrijf: een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het collecteren, valideren en 
vaststellen van meetgegevens betreffende gas. 
 
Meterbeheerder: een organisatorische eenheid die verantwoordelijk is voor ontwerp, plaatsing, 
beheer, onderhoud en verwijdering van de meetinrichting. 
 
 



 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Besluit 

Openbaar 

 
4
0
/4

3
 

Meetcode Gas RNB 

 
Artikel 1.2.3.1 
Tot het uitoefenen van meetverantwoordelijkheid voor een grootverbruikaansluiting zijn 
personen toegelaten die hiervoor conform bijlage 3.2 zijn erkend. 
 
Artikel 1.2.3.2 
Per grootverbruikaansluiting is er één meetverantwoordelijke voor alle uit de 4, 5 en 6 van deze 
code voortvloeiende werkzaamheden. 
 
Artikel 1.2.3.3 
Een aangeslotene die de meetverantwoordelijkheid voor zijn grootverbruikaansluiting(en) niet 
zelf uitoefent, draagt die meetverantwoordelijkheid over aan een in 1.2.3.1 bedoelde persoon. 
 
Artikel 1.2.3.4  
Indien de aangeslotene bij ingebruikname van de grootverbruikaansluiting geen 
meetverantwoordelijke aanwijst, of indien de aangeslotene de regionale netbeheerder 
hieromtrent verzoekt, wijst de regionale netbeheerder voor de aangeslotene een 
meetverantwoordelijke aan. De aangeslotene heeft het recht om van meetverantwoordelijke te 
wisselen. 
 
Artikel 2.4.2 
De meterbeheerder van een meetinrichting van een kleinverbruikaansluiting is de regionale 
netbeheerder. 
 
Artikel 2.4.3 
De meterbeheerder van een meetinrichting van een grootverbruikaansluiting is de door de 
aangeslotene aangewezen meetverantwoordelijke. 
 
Artikel 4.3.1.1  
De regionale netbeheerder verleent een namens de meetverantwoordelijke opererende 
medewerker toegang tot de meetinrichting in een aan de regionale netbeheerder ter 
beschikking staande ruimte. De regionale netbeheerder verleent deze toegang door: 
a. het verstrekken van een op naam gestelde aanwijzing en een sleutel aan de medewerker van 
de meetverantwoordelijke, of 
b. het in onderling overleg binnen vijf werkdagen na ontvangst van het verzoek om toegang, 
begeleiden van de medewerker van de meetverantwoordelijke door een bevoegde medewerker 
van de regionale netbeheerder, of 
c. het (laten) plaatsen van alle essentiële onderdelen van de meetinrichting in een voor de 
meetverantwoordelijke vrij toegankelijke ruimte. 
 
Artikel 4.3.2.2 
De meetverantwoordelijke verstrekt de regionale netbeheerder van wiens net de desbetreffende 
aansluiting deel uitmaakt op diens verzoek de onder 4.3.2.1, onderdelen a tot en met d, 
genoemde gegevens uit het meterregister, voor zover deze gegevens nodig zijn voor de door 
de regionale netbeheerder in rekening te brengen tarieven. 
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Bijlage 3 Erkenningsregelingen 

 

Artikel B3.2.1.2  
De MV-erkenner kan aan een persoon op aanvraag een erkenning als meetverantwoordelijke 
verlenen. 
 
Artikel B3.2.1.3 
De meetverantwoordelijke heeft het recht: 
a. alle uit de hoofdstukken 4, 5 en 6 van deze code voortvloeiende werkzaamheden voor de 
eigen aansluitingen uit te oefenen; 
b. alle uit de hoofdstukken 4, 5 en 6 van deze code voortvloeiende werkzaamheden voor de 
aansluitingen van derden aan te bieden als dienst. 
 
Artikel B3.2.1.7 
Een persoon komt voor erkenning in aanmerking indien: 
a. hij aantoont dat de in B3.2.1.3 genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd door een 
voldoende onderricht natuurlijk persoon; 
b. hij voor de onder B3.2.1.7 bedoelde werkzaamheden in het bezit is van een geldig ISO 9001-
certificaat, afgegeven door een certificeringsinstelling die daarvoor is geaccrediteerd  door de 
Nederlandse Raad voor de Accreditatie of door een gelijkwaardige buitenlandse accreditatie-
instelling; 
c. hij in staat is te communiceren overeenkomstig hetgeen daaromtrent in hoofdstuk 9 van de 
Informatiecode Elektriciteit en Gas is bepaald; 
d. hij beschikt over een storingsnummer dat 24 uur per dag bereikbaar is; 
e. voldaan wordt aan het overigens in of krachtens deze code en andere dwingende 
regelgeving bepaalde. 
 
Artikel B3.2.1.12 
Een erkenning geldt behoudens tussentijdse intrekking of beëindiging tot het einde van het 
desbetreffende kalenderjaar en wordt telkenmale voor de duur van een kalenderjaar verlengd, 
indien de meetverantwoordelijke vóór 1 december daaraan voorafgaand aan TenneT heeft 
aangetoond nog steeds aan de in artikel B3.2.1.7 genoemde eisen te voldoen. 
 
 
Informatiecode elektriciteit en gas 
 
Artikel 6.1.1.3 
De meetverantwoordelijke stuurt de vastgestelde meterstand en indien geen sprake is van een 
proces volgens paragraaf 4.3 of 4.10, het berekende verbruik, zoala bwedoeld in 6.1.1.1, uiterlijk de 
tiende werkdag van de maand volgend op de mutatiedatum aan de netbeheerder. 
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Wet van 23 december 2015 tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het 

Ministerie van Economische Zaken en het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende 

boetemaxima 

 

Artikel XIV  
Op een overtreding waarvoor op grond van de wet zoals die luidde onmiddellijk voorafgaand aan het 
tijdstip van inwerkingtreding van deze wet of van het betreffende onderdeel daarvan, een bestuurlijke 
boete kon worden opgelegd en die is begonnen voor het tijdstip waarop deze wet of het betreffende 
onderdeel daarvan in werking is getreden en is beëindigd na dat tijdstip, blijft het recht van 
toepassing zoals dat gold onmiddellijk voorafgaand aan dat tijdstip 
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Artikel 2.2  
De hoogte van de basisboete wordt, voor zover van toepassing, in ieder geval afgestemd op: 
a. de ernst van de overtreding, 
b. de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd, en 
c. de duur van de overtreding. 
 
Artikel 2.5  
1. Indien artikel 2.3, eerste lid, niet van toepassing is, stelt de ACM de basisboete, in het geval dat 
aan een overtreder blijkens een wettelijke bepaling een maximale boete van € 900.000 dan wel, 
indien dat meer is, een promillage van de totale jaaromzet kan worden opgelegd, vast binnen de 
bandbreedtes van de volgende boetecategorieën: 
(…) 
categorie VI:  
Boetebandbreedte tussen € 50.000 en 75 ‰ van de omzet 
2. In Bijlage1 worden de bepalingen ter zake waarvan ingeval van een overtreding een bestuurlijke 
boete kan worden opgelegd, ingedeeld in de daarbij aangewezen boetecategorie. 
3. Indien de in het tweede lid bedoelde indeling in een boetecategorie in het concrete geval naar het 
oordeel van de ACM geen passende beboeting toelaat, kan de naast hogere of de naast lagere 
categorie worden toegepast. 
4. De omzet die in aanmerking wordt genomen voor de bepaling van de maximale basisboete wordt 
als volgt berekend: 
a. de jaaromzet tot € 500.000.000 telt voor 100% mee, 
b. de jaaromzet tussen € 500.000.000 en € 1.000.000.000 telt voor 10% mee, en 
c. de jaaromzet boven de € 1.000.000.000 telt voor 1% mee. 
 
Artikel 2.8  
1. Bij de vaststelling van de bestuurlijke boete beziet de ACM of sprake is van boeteverhogende of 
boeteverlagende omstandigheden 
 
Artikel 2.9 
1. Boeteverhogende omstandigheden zijn in ieder geval: 
a. de omstandigheid dat de ACM of een andere bevoegde autoriteit, waaronder de Europese 
                                                        
72 Zoals deze gold op 1 juli 2014.  
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Commissie of een rechterlijke instantie, reeds eerder onherroepelijk een zelfde of een vergelijkbare 
door de overtreder begane overtreding heeft vastgesteld, 
b. de omstandigheid dat de overtreder het onderzoek van de ACM heeft belemmerd, 
c. de omstandigheid dat de overtreder tot de overtreding heeft aangezet of een leidinggevende rol 
heeft gespeeld bij de uitvoering daarvan, 
(…) 
d. de omstandigheid dat de overtreder gebruik heeft gemaakt van, of voorzien in, controle- of 
dwangmiddelen ter handhaving van de te beboeten gedraging. 
2 In geval van recidive als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, verhoogt de ACM de basisboete 
met 100%, tenzij dit gezien de omstandigheden van het concrete geval onredelijk zou zijn. 
 
Artikel 2.10 
Boeteverlagende omstandigheden zijn in ieder geval: 
a. de omstandigheid dat de overtreder anders dan in het kader van de Beleidsregel clementie, 
verdergaande medewerking aan de ACM heeft verleend dan waartoe hij wettelijk gehouden was, 
b. de omstandigheid dat de overtreder uit eigen beweging degenen aan wie door de overtreding 
schade is berokkend, schadeloos heeft gesteld. 
 
Artikel 2.12  
In afwijking van de voorgaande artikelen kan de ACM, indien de uitzonderlijke omstandigheden van 
het geval naar haar oordeel hiertoe aanleiding geven, een symbolische bestuurlijke boete opleggen. 
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