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Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 95b, derde lid, van de 
Elektriciteitswet 1998 tot het vaststellen van tarieven die N.V. Nuon Sales Nederland ten hoogste 
mag berekenen voor de levering van elektriciteit aan afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste 
lid, van de Elektriciteitswet 1998.  
 

1 Inleiding 
1. N.V. Nuon Sales Nederland (hierna: Nuon) heeft een vergunning voor de levering van 

elektriciteit aan afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. 
Met dit besluit stelt de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) de tarieven, als bedoeld in 
artikel 95b, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998, vast die Nuon ten hoogste mag berekenen 
voor de volgende producten met ingangsdatum 1 januari 2017 (hierna: de in randnummer 1 
genoemde producten):  

 Nuon Stroom Standaardprijs 
 Nuon Modelcontract Stroom 

 
De ACM gaat hiertoe over op basis van het oordeel dat de tarieven voor deze producten met 
variabele prijszetting van Nuon onredelijk zijn in de zin van artikel 95b, derde lid, van de 
Elektriciteitswet 1998. 

 
2. De tarieven die Nuon ten hoogste mag berekenen voor de in randnummer 1 genoemde 

producten hebben alleen betrekking op afnemers die de producten single fuel afnemen. Dit 
houdt in dat de afnemers alleen de in randnummer 1 genoemde producten afnemen en niet ook 
gas afnemen bij Nuon. 

 
3. Hieronder zet de ACM het verloop van de procedure, de beoordeling en het besluit uiteen. 

 

2 Verloop van de procedure 
4. Op 2 december 2016 heeft Nuon de tariefwijzigingen van de in randnummer 1 genoemde 

producten per 1 januari 2017 aan de ACM gemeld.  
 

5. De ACM heeft bij brief van 22 december 2016 aan Nuon laten weten dat zij de tarieven van de 
in randnummer 1 genoemde producten relatief hoog vindt. Ook heeft de ACM vragen gesteld 
aan Nuon over (de hoogte van) haar tarieven voor de in randnummer 1 genoemde producten 
per 1 januari 2017.  

http://www.acm.nl/
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6. Op 19 januari 2017 heeft de ACM per e-mail de antwoorden op de in randnummer 5 bedoelde 
vragen van Nuon ontvangen.   
 

7. Naar aanleiding van de door Nuon verstrekte informatie is de ACM tot de conclusie gekomen 
dat Nuon onredelijke tarieven hanteert voor de in randnummer 1 genoemde producten. De 
ACM heeft dit per brief van 17 februari 2017 aan Nuon laten weten. 
 

8. Op 5 april 2017 heeft de ACM mondeling ten kantore van de ACM haar beoordeling aan Nuon 
toegelicht en het vervolg van de procedure geschetst. 
 

9. Op 19 mei 2017 heeft de ACM het conceptbesluit maximumtarieven aan Nuon verstuurd. 
 

10. Op 20 juni 2017 heeft de ACM de schriftelijke zienswijze van Nuon op het conceptbesluit 
ontvangen. 
 

11. Op 24 augustus 2017 heeft Nuon haar zienswijze mondeling toegelicht tijdens een hoorzitting 
ten kantore van de ACM. 

 

3 Beoordelingskader 
3.1 Wettelijk kader 

12. Artikel 95b, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 luidt als volgt: 
“Een houder van een vergunning heeft de plicht op een betrouwbare wijze en tegen redelijke 
tarieven en voorwaarden zorg te dragen voor de levering van elektriciteit aan iedere in artikel 
95a, eerste lid, bedoelde afnemer die daarom verzoekt.(..)” 
 
Artikel 95b, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 luidt als volgt: 
“Een houder van een vergunning verschaft de Autoriteit Consument en Markt ieder jaar en vier 
weken voor de wijziging van de tarieven een opgave van de tarieven die hij berekent en de 
voorwaarden die hij gebruikt bij de levering van elektriciteit aan de in artikel 95a, eerste lid, 
bedoelde afnemers.” 
 
Artikel 95b, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 luidt als volgt:  
”Indien de Autoriteit Consument en Markt van oordeel is dat de tarieven die houders van een 
vergunning berekenen onredelijk zijn, omdat daarin de effecten van een doelmatige 
bedrijfsvoering, die mede inhoudt de inkoop van elektriciteit en van energiebronnen bestemd 
voor opwekking daarvan, in onvoldoende mate leiden tot kostenverlaging, kan zij een tarief 
vaststellen dat leveranciers ten hoogste mogen berekenen voor de levering van elektriciteit aan 
afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid.” 

 
Artikel 95b, vierde lid, van de Elektriciteitswet 1998 luidt als volgt: 
”Na de vaststelling van het maximumtarief, bedoeld in het derde lid, worden de tarieven voor de 
levering van elektriciteit aan afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid die hoger zijn dan 
dat maximumtarief, van rechtswege gesteld op dat maximumtarief.” 

 
13. Uit artikel 5, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 volgt dat de ACM belast is met het toezicht 
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op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wetten. 
 

14. Indien de ACM van oordeel is dat een tarief dat een vergunninghouder voor een product 
berekent onredelijk is, heeft zij de bevoegdheid ingevolge artikel 95b, derde lid, van de 
Elektriciteitswet 1998 om een tarief vast te stellen dat de vergunninghouder ten hoogste mag 
berekenen voor de levering van elektriciteit aan afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, 
van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: afnemers). Na de vaststelling van het maximumtarief 
worden de tarieven voor de levering van dat product aan afnemers die hoger zijn dan dat 
maximumtarief, van rechtswege gesteld op dat maximumtarief.  

3.2 Het beoordelingsmodel 
15. Het wettelijk kader zoals hierboven beschreven, in het bijzonder de begrippen “redelijke 

tarieven” en “de effecten van een doelmatige bedrijfsvoering”, geven de ACM 
beoordelingsvrijheid met betrekking tot de inrichting van haar toezicht op de verplichting die 
volgt uit artikel 95b, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. In 3.2.1 en 3.2.3 licht de ACM toe 
hoe zij haar toezicht heeft ingericht aan de hand van een beschrijving van het 
beoordelingsproces en een nadere invulling van de begrippen “redelijke tarieven” en 
“doelmatige bedrijfsvoering”. 

 
16. De ACM heeft ter invulling van haar toezichtstaak en deze beoordelingsvrijheid een 

beoordelingsmodel ontwikkeld op basis waarvan zij beoordeelt of een tarief dat een 
vergunninghouder berekent voor een product al dan niet redelijk is in de zin van artikel 95b, 
eerste en derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: het beoordelingsmodel). In het 
beoordelingsmodel wordt uitgegaan van een op kosten gebaseerde opbouw van het tarief, 
waarin de eis van een doelmatige bedrijfsvoering tot uitdrukking komt. Op basis van dit 
beoordelingsmodel bepaalt de ACM per type product en per periode wat het tarief is dat een 
vergunninghouder ten hoogste mag berekenen aan een afnemer als bedoeld in artikel 95a, 
eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna tevens: het maximaal redelijke tarief). 

3.2.1 Beoordelingsproces 
17. De ACM gebruikt voor haar eerste beoordeling een benchmark die is opgesteld op basis van 

informatie over de componenten inkoopkosten en brutomarge (zie toelichting randnummer 25). 
Als uit de eerste tariefbeoordeling met het beoordelingsmodel volgt dat de tarieven die een 
vergunninghouder hanteert voor een bepaald product voor een bepaalde periode hoger zijn dan 
het door de ACM bepaalde maximaal redelijke tarief, beoordeelt de ACM deze tarieven in 
eerste instantie als relatief hoog ten opzichte van de uitkomsten van het beoordelingsmodel. De 
ACM nodigt de betreffende vergunninghouder in dat geval uit om zijn relatief hoge tarieven 
schriftelijk dan wel mondeling toe te lichten. Het doel van deze toelichting is dat de ACM kan 
vaststellen of er op het gebied van inkoop, bruto marge en/of producteigenschappen in 
werkelijkheid afwijkende situaties zijn op basis waarvan de ACM de eerste beoordeling op basis 
van het beoordelingsmodel zou moeten herzien.  

 
18. Op basis van de extra informatie van de vergunninghouder kan de ACM tot het oordeel komen 

dat er bij een vergunninghouder sprake is van een kostenopbouw, die weliswaar afwijkt van het 
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beoordelingsmodel, maar waarin toch (op onderdelen) sprake is van een doelmatige 
bedrijfsvoering. De ACM specificeert in deze gevallen de beoordeling voor het betreffende 
product. Na een dergelijke aanpassing kan de ACM de eerder als relatief hoog aangemerkte 
tarieven in tweede instantie als niet onredelijk beschouwen. De aanvullende informatie leidt er 
in de praktijk vaak toe dat het maximaal redelijke tarief wordt aangepast, waardoor dit dichter bij 
het tarief van een vergunninghouder komt te liggen. Hierdoor wordt de overschrijding van het 
maximaal redelijke tarief lager en zal een aanpassing van het leveringstarief door de 
vergunninghouder beperkter of niet nodig zijn. 

  
19. Op basis van de extra informatie kan de ACM ook tot het oordeel komen dat er bij de 

vergunninghouder sprake is van een tariefstelling waarin de effecten van een doelmatige 
bedrijfsvoering onvoldoende tot uiting komen. In dat geval vindt de ACM de tarieven van een 
vergunninghouder onredelijk . De ACM deelt haar voornemen tot het vaststellen van een 
maximumtariefbesluit en de toepasselijke maximumtarieven schriftelijk met de 
vergunninghouder. De ACM nodigt de vergunninghouder uit voor een gesprek, waarin de ACM 
haar oordeel toelicht. Pas nadat deze stap genomen is, zal de ACM overgaan tot het vaststellen 
van een maximumtariefbesluit. 

3.2.2 Bekendheid vergunninghouders met het beoordelingsmodel 
20. De ACM licht in dit besluit de  algemene uitgangspunten en opbouw van het model uitgebreid 

toe. Ook heeft de ACM het model op hoofdlijnen met Nuon besproken. De exacte cijfermatige 
invulling van het model is echter vertrouwelijk. Hieraan liggen de volgende overwegingen ten 
grondslag. 
 

21. De wetgever heeft benadrukt dat (generieke) maximumtarieven in een normale situatie feitelijke 
prijzen dreigen te worden en dat van dergelijke maximumtarieven om die reden een verkeerd 
signaal uitgaat naar de markt.1 Bekendheid met (details van) het beoordelingsmodel biedt 
vergunninghouders de mogelijkheid te berekenen wat de voor hen geldende maximaal redelijke 
tarieven zijn. Dit is onwenselijk. Het kan er namelijk toe leiden dat een vergunninghouder met 
die kennis en inzichten een tarief in de markt zet waarbij hij rekening kan houden met de voor 
hem geldende maximaal redelijke tarieven in plaats van het tarief te baseren op de 
onderliggende kostenopbouw van zijn bedrijf en onderlinge concurrentie.  
 

22. Ervaring in het buitenland leert dat wanneer het maximaal redelijke tarief bekend is, de 
leveranciers met hun tarieven richting dit maximaal redelijke tarief convergeren, waardoor de 
marktwerking afneemt en de consument hier nadeel van ondervindt. In het buitenland bleek 
namelijk dat het prijspeil in de markt hoger kwam te liggen.2   
 

23. Dit is voor de ACM voldoende aanleiding om ervoor te kiezen het tarieftoezicht uit te oefenen 

                                                        
1 Kamerstukken II 2003-2004, 28 982 en 21 501-33, nr. 12, p. 14 en15 
2 De ACM verwijst hierbij naar het rapport van Ofgem, Review of domestic gas and Electricity competition and supply price 

regulation; Evidence and Initial Proposals, November 2001, p. 46 en p. 49 (tabel). 
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op basis van een beoordelingsmodel dat op hoofdlijnen wordt omschreven, maar waarvan de 
cijfermatige invulling vertrouwelijk wordt gehouden. Dit sluit - zoals gezegd - aan bij de 
doelstelling van de wetgever om de markt te laten werken en alleen in te grijpen wanneer een 
vergunninghouder een onredelijk tarief berekent. Marktwerking is noodzakelijk voor een 
diversiteit in aanbod en prijzen en bevordert innovatie.  

 
24. De cijfermatige opbouw van het maximaal redelijke tarief en de gebruikte externe bronnen 

zullen in een bijlage bij dit besluit worden gevoegd. Deze bijlage zal om bovenstaande redenen 
niet inzichtelijk zijn voor Nuon, maar wel voor de rechter, zodat deze kan controleren hoe de 
ACM tot haar besluit gekomen is en dit kan beoordelen. 

3.2.3 Opbouw beoordelingsmodel 
25. In het beoordelingsmodel wordt ervan uitgegaan dat het maximaal redelijke tarief (exclusief 

belastingen) per type product per periode bestaat uit de volgende componenten:  
a. De inkoopkosten. Deze kosten vormen het merendeel van alle kosten. Deze berekent 

de ACM aan de hand van een inkoopportefeuille, waarin ook inkoop-gerelateerde 
kosten zijn verwerkt, zoals bijvoorbeeld de kosten voor onbalans en profilering. De 
inkoopkosten worden in hoofdstuk 3.2.3.1 beschreven. 

b. De bruto marge. Deze wordt bij de inkoopkosten opgeteld en is bedoeld om de overige 
(doelmatige) kosten van een vergunninghouder te dekken. Hieronder worden de Cost 
to Serve3 (CtS), Cost to Acquire4 (CtA) en het rendement gerekend. De ACM gebruikt 
hiervoor een benchmark die gebaseerd is op de kosten die vergunninghouders 
daadwerkelijk maken, zoals hierna in hoofdstuk 3.2.3.2 wordt beschreven. 

 
26. Op basis van informatie uit enerzijds haar toezicht en anderzijds onderzoeken uitgevoerd in 

opdracht van de ACM, heeft de ACM een goed beeld van de hoogte van kosten die verwerkt 
worden in beide componenten door de verschillende vergunninghouders. De ACM hanteert 
hierbij een ruime bandbreedte en kiest er bewust voor niet de laagste of gemiddelde kosten toe 
te passen. Door een ruimere bepaling van de kosten behouden vergunninghouders een relatief 
grote mate van vrijheid in hun tariefstelling en worden alleen excessen aangepakt.  
 

27. De ACM laat geregeld onderzoek doen naar de kosten die leveranciers maken voor de levering 
van elektriciteit en gas aan Nederlandse afnemers. Recentelijk nog, in 2015, heeft de ACM een 
benchmark-onderzoek5 laten uitvoeren door een externe partij naar de daadwerkelijke inkoop-
gerelateerde kosten en bruto marge die leveranciers hanteren. Dit rapport beschrijft kwalitatief 
en kwantitatief hoe de hoofdcomponenten van de elektriciteits- en gasleveringsprijzen voor 
huishoudens zijn opgebouwd. Naast een diepgaande weergave van deze componenten zoals 
energiekosten, opslagen voor onbalans en profilering, CtS en CtA en rendement, wordt 
eveneens ingezoomd op de onderliggende factoren die van invloed zijn op deze kosten. Naast 

                                                        
3 Het totaal van de kosten die een onderneming maakt om middelen en diensten te leveren aan haar afnemers. 
4 Het totaal van de kosten die een onderneming maakt om nieuwe afnemers te acquireren. 
5 Zie bijlage 2 voor meer details 
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desk research en de verzameling van kwantitatieve data zijn er tevens 27 interviews gehouden 
bij verschillende typen Nederlandse energieleveranciers en andere relevante experts. Het 
resultaat is een kwantificering van energiekosten, opslagen en risico premies, garanties van 
oorsprong6 en CO2-compensatie, CtS, CtA en rendement. 
 

28. Bij de beoordeling van een tarief betrekt de ACM de inkoopkosten en bruto marge van 
elektriciteitslevering gezamenlijk en als geheel en houdt daarbij in het oog dat de effecten van 
een doelmatige bedrijfsvoering in voldoende mate leiden tot kostenverlaging. Een inkoop die 
beoordeeld wordt als ondoelmatig, kan bijvoorbeeld gecompenseerd worden door het hanteren 
van een lagere bruto marge. Andersom mag een leverancier de voordelen die hij behaalt van 
een doelmatige inkoop die onder de benchmark uit komt behouden. Dit leidt ertoe dat een 
leverancier een hogere bruto marge kan hanteren. Voor het bepalen van het maximaal redelijke 
tarief maakt de ACM gebruik van een gemiddeld verbruik7 voor afnemers.  
 

29. De ACM maakt in haar beoordeling onderscheid tussen huishoudelijke en kleinzakelijke 
afnemers. In de Elektriciteitswet 1998 wordt gesproken over kleinverbruikers8 en het 
onderscheid tussen huishoudelijke en kleinzakelijke afnemers daarin maakt de ACM op basis 
van de omvang van de aansluiting. Huishoudelijke afnemers hebben doorgaans aansluitingen 
met een maximale doorlaatwaarde van 3*25A (zogenoemde E1A, E1B en E1C aansluitingen). 
Kleinzakelijke afnemers hebben doorgaans aansluitingen met een doorlaatwaarde tussen  
3*25A en maximaal 3*80A (zogenoemde E2A en E2B aansluitingen). De ACM hanteert een 
ander verbruik in haar beoordeling voor de verschillende typen afnemers. De tarieven van Nuon 
die van toepassing zijn op kleinzakelijke afnemers zijn geen voorwerp van onderhavig 
tariefbesluit en behoeven geen aanpassing. 

 
3.2.3.1 Inkoopkosten 

30. Een belangrijk onderdeel van de kosten voor levering van elektriciteit zijn de inkoopkosten. De 
inkoopkosten bestaan grotendeels uit de inkoopprijs van elektriciteit op de ICE Endex9. Hiervoor 
wordt een inkoopportefeuille10 gemodelleerd.  

 
31. De ACM gaat voor de doelmatige inkoopkosten uit van een inkoopportefeuille die is 

gemodelleerd op basis van een in de markt gangbare inkoopstrategie. Binnen een doelmatige 
bedrijfsvoering geeft een vergunninghouder via zijn strategie inkoopvoordelen en -nadelen door 
aan de consument en mijdt hij risico’s. Voor elk product bepaalt de ACM deze portefeuille aan 
de hand van een inkoopstrategie. Op basis hiervan kan de ACM per periode en per type 

                                                        
6 Certificaten waarmee aangetoond kan worden waar en hoe groene stroom is opgewekt. 
7 Zie bijlage 2 voor meer details 
8 Artikel 95a, eerste lid, van de Elektriciteitswet: "afnemers die beschikken over een aansluiting op een net met een totale 

maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 A." 
9 De ICE Endex is de termijnmarkt waar elektriciteit wordt verhandeld voor Nederland. 
10 De inkoopportefeuille is de verzameling van producten die op bijvoorbeeld de ICE Endex wordt gekocht om te voldoen 

aan de verwachte vraag naar elektriciteit door afnemers van een leverancier. 
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product een inschatting maken van wat doelmatige inkoopkosten voor een vergunninghouder 
zijn. Deze inkoopkosten zijn afhankelijk van de opwekkingsbron(nen), de looptijd van het tarief 
en de prijszetting (vast of variabel). Het betreft dus een redelijk inkooptarief voor één specifiek 
product met deze specifieke eigenschappen. 
 

32. De ACM formuleert de inkoopstrategie op basis van uitgangspunten van doelmatige 
bedrijfsvoering. In de eerste plaats zijn de tarieven gebaseerd op de actuele 
groothandelsprijzen die gedurende de tariefperiode gelden voor levering in diezelfde periode. 
Hierbij baseert de ACM de doelmatige inkoopkosten voor de levering van elektriciteit voor een 
product met variabele prijszetting op de hiervoor genoemde groothandelsprijzen. Bij de 
bepaling van de inkoopstrategie houdt de ACM verder rekening met de prijszetting van de 
producten, namelijk of deze variabel of vast is. Voor producten met variabele prijszetting, zoals 
bij onderhavig tarief aan de orde, is het gebruikelijk dat een vergunninghouder twee keer per 
jaar het tarief aanpast, namelijk op 1 januari en 1 juli. Dit betekent dat hij veranderingen in 
inkoopkosten in beginsel steeds, via het variabele tarief, kan doorberekenen aan zijn afnemers. 
Bij variabele prijszetting gaat de ACM er van uit dat er gespreid wordt ingekocht voor de 
ingangsdatum. Dat is gangbaar in de energiemarkt. De achtergrond daarvan is dat bij de 
meeste vergunninghouders deze variabele contracten halfjaarlijks stilzwijgend verlengd worden.  

 
33. Doelmatige bedrijfsvoering houdt verder in dat vergunninghouders risicomijdend gedrag 

vertonen bij de inkoop van energie. De prijsrisico’s in de energiemarkt zijn groot, maar zijn 
tegelijkertijd met forwards11 af te dekken. De kosten van deze forwards neemt de ACM mee in 
haar benchmark. Een vergunninghouder vertoont risicomijdend gedrag wanneer hij prijsrisico’s 
gedurende de looptijd van het (vaste of variabele) tarief vermijdt. Dit zou ertoe leiden dat een 
vergunninghouder voorafgaand aan de ingangsdatum van een leveringstarief elektriciteit voor 
de betreffende leveringsperiode heeft ingekocht waarmee de prijsrisico’s zijn afgedekt.   
 

34. Daarnaast zitten in de inkoopkosten van vergunninghouders opslagen voor inkoop-gerelateerde 
kosten. Dit zijn kosten voor de programmaverantwoordelijkheid, het afnemersprofiel, onbalans 
en een premie voor het portefeuillerisico dat vergunninghouders lopen. Voor de vaststelling van 
deze opslagen gebruikt de ACM de informatie die verkregen is bij de tariefbeoordeling van 
diverse vergunninghouders. De ACM heeft daarnaast in 2015 een benchmark-onderzoek laten 
uitvoeren naar de inkoop-gerelateerde kosten die vergunninghouders maken. 
 

35. Vergunninghouders kunnen in de praktijk uiteraard een andere inkoopstrategie hanteren dan de 
inkoopstrategie die ACM als uitgangspunt hanteert. Voor de ACM is het van belang dat een 
vergunninghouder ook met een andere strategie bij een doelmatige bedrijfsvoering 
inkoopvoordelen en -nadelen doorgeeft aan de consument en dat hij risicomijdend is. Zie ook 
randnummers 32 en 33. 

 

                                                        
11 Een forward is een product dat verhandeld wordt op de termijnmarkt voor elektriciteit. Een forward verplicht de koper tot 

koop en de verkoper tot levering van elektriciteit voor een vastgestelde periode in de toekomst tegen een vastgestelde prijs. 
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3.2.3.2 Bruto marge 
36. Bij de beoordeling van de redelijkheid van elektriciteitstarieven weegt de ACM, naast de 

inkoopkosten, ook de overige doelmatige kosten van elektriciteitslevering mee. Deze kosten 
worden gedekt door de bruto marge. De ACM betrekt een aantal omstandigheden bij de 
bepaling van de hoogte van de bruto marge in haar beoordelingsmodel.  
 

37. De ACM heeft in 2015 door een externe partij een benchmark-onderzoek12 laten uitvoeren, naar 
de bruto marge die vergunninghouders hanteren voor de levering van elektriciteit aan 
Nederlandse afnemers. De bruto marge bestaat uit kosten die vergunninghouders maken voor 
levering, zoals acquisitie- (CtA) en servicekosten (Cts), en een redelijk rendement. Bij de 
vaststelling van de bruto marge heeft de ACM met de volgende factoren rekening gehouden: 
a. De verschillende omvang en organisatiestructuur van vergunninghouders; 
b. Het verschil tussen afnemers die elektriciteit én gas afnemen (dual fuel afname) en 

afnemers die slechts één van beide producten afnemen (single fuel afname); 
c. Een redelijk rendement voor een vergunninghouder. 

 
38. De ACM wil bij het bepalen van de hoogte van de bruto marge de marktwerking niet 

belemmeren en geen reguleringsprikkel introduceren in de markt. Op basis van het in 
randnummer 37 genoemde onderzoek zijn daarom de onderdelen van de bruto marge niet 
vastgesteld op het niveau van de meest kostenefficiënte vergunninghouder of de gemiddeld 
kostenefficiënte vergunninghouder, maar heeft de ACM gestreefd naar een plafond waaronder 
marktwerking kan plaatsvinden. De ACM heeft de hoogte van de bruto marge vastgesteld op 
het niveau van de laagste bruto marge, vermeerderd met 75% van het verschil tussen de 
hoogste en laagste bruto marge uit het onderzoek. Dit is in lijn met de intentie van de wetgever 
om vergunninghouders na de volledige liberalisering van de elektriciteitsmarkt redelijke tarieven 
aan consumenten te laten berekenen en de ACM (toen nog Dienst uitvoering en toezicht 
energie) daarbij de bevoegdheid te geven om in geval van een onredelijk tarief een 
maximumtarief vast te stellen.13  
 

39. Binnen deze bruto marge heeft de ACM ook een bandbreedte opgenomen die ruimte biedt voor 
tariefdifferentiatie door vergunninghouders, waardoor een vergunninghouder de ruimte wordt 
geboden zich te onderscheiden van concurrenten en in te spelen op vraag en aanbod. 
 

40. De bruto marge die de ACM heeft vastgesteld in haar beoordelingsmodel betreft een vast 
bedrag per megawattuur (MWh) en is gebaseerd op daadwerkelijke kosten in Euro per jaar per 
klant die vergunninghouders maken. De bruto marge wordt daarnaast ook jaarlijks 
geïndexeerd14.  

                                                        
12 Zie bijlage 2 voor meer details   
13 Kamerstukken II, 2000–2001, 27 250, nr. 20 en nr. 27, p. 44. 
14 Indexeren is het aanpassen van een geldbedrag aan een indexcijfer. In dit geval is dat de consumentenprijsindex (CPI), 

waarmee gecorrigeerd wordt voor de inflatie. 
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3.3 Beoordeling op basis van het beoordelingsproces 

3.3.1 Eerste beoordeling 
41. Uit de eerste beoordeling volgde dat de tarieven die Nuon hanteert voor de in randnummer 1 

genoemde producten relatief hoog zijn ten opzichte van de benchmark uit het 
beoordelingsmodel, alleen voor single fuel afnemers.  

3.3.2 Toelichting tarieven Nuon 
42. Nuon heeft in haar e-mail d.d. 19 januari 2017 de totstandkoming van de leveringstarieven voor 

de in randnummer 1 genoemde producten uiteengezet.  
 

43. Op het product Nuon Stroom Standaardprijs ontvangen sommige afnemers de zogenaamde 
“Nuon Blijven Loont”-korting. De korting is hierbij afhankelijk van het aantal jaren dat een 
consument het product heeft afgenomen.  
 

44. Nuon geeft aan een [VERTROUWELIJK] inkoopstrategie te hanteren met betrekking tot de in 
randnummer 1 genoemde producten. Dit gebeurt via [VERTROUWELIJK]. 

 
45. Nuon koopt [VERTROUWELIJK] in omdat het te leveren volume van de in randnummer 1 

genoemde producten [VERTROUWELIJK] is en deze een variabele prijszetting hebben. Een 
voordeel van deze [VERTROUWELIJK] inkoop is [VERTROUWELIJK]. 

 
46. De inkoopprijs voor de in randnummer 1 genoemde producten voor de eerste helft van 2017 is 

het gewogen gemiddelde van [VERTROUWELIJK].  
 

47. Nuon koopt de elektriciteit in [VERTROUWELIJK]. De [VERTROUWELIJK]prijs voor de in 
randnummer 1 genoemde producten bedroeg [VERTROUWELIJK] per MWh. 

 
48. De daadwerkelijk inkoop voor de levering van de producten Nuon Stroom Standaardprijs en 

Nuon Modelcontract Stroom van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 was als volgt: 
a. De inkoop [VERTROUWELIJK].  
b. Voor [VERTROUWELIJK].  

 
49. Nuon geeft aan dat zij een bruto marge opslag van [VERTROUWELIJK] per MWh hanteert 

voor de in randnummer 1 genoemde producten. 
 

50. [VERTROUWELIJK]. 

3.3.3 Beoordeling van het tarief 
51. De ACM beoordeelt de redelijkheid van de leveringstarieven van alle vergunninghouders per 

product per periode aan de hand van haar eigen beoordelingsmodel. Vervolgens probeert de 
ACM de hoogte van de tarieven zoveel mogelijk te verklaren. Hiertoe heeft de ACM de 
gegevens van Nuon naast het door de ACM gebruikte beoordelingsmodel gelegd. 
[VERTROUWELIJK]. Daardoor komt het totale leveringstarief boven het gestelde maximaal 
redelijke tarief voor dit product uit. Dit licht de ACM als volgt toe. 
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52. De vaste leveringskosten van Nuon voor afnemers van de in randnummer 1 genoemde 

producten bedragen € 32,28 per jaar. Het verbruiksafhankelijke leveringstarief van Nuon 
bedraagt € 51,40 per MWh. Dit  is volgens opgave van Nuon als volgt opgebouwd: 

a. Inkoopkosten: [VERTROUWELIJK] per MWh; 
b. Bruto marge: [VERTROUWELIJK] per MWh; 
c. [VERTROUWELIJK]. 

 
De vaste leveringskosten van Nuon zijn met behulp van het gemiddeld verbruik omgerekend 
naar kosten per MWh.  
 

53. In onderstaande figuur is de opbouw van het tarief van Nuon afgezet tegen de opbouw van het 
maximaal redelijke tarief van de ACM. Deze figuur is niet op schaal, maar is een illustratieve 
weergave om inzicht te geven in de verschillende componenten van het totaal tarief van Nuon 
ten opzichte van het maximaal redelijke tarief van de ACM. In dit maximaal redelijke tarief is 
ook rekening gehouden met de vaste leveringskosten, zoals beschreven in randnummer 52. In 
de figuur is te zien dat [VERTROUWELIJK]. 

 
 

[VERTROUWELIJK] 
 
Figuur 1. Illustratieve vergelijking tariefopbouw Nuon en maximaal redelijke tarief (niet op schaal) 

 
 

54. [VERTROUWELIJK]. Zoals geschetst in randnummer 28 betrekt de ACM bij de beoordeling 
van een tarief de inkoopkosten en bruto marge van elektriciteitslevering gezamenlijk en als 
geheel. Deze uitgangspunten leiden ertoe dat Nuon – [VERTROUWELIJK]. De ACM geeft 
Nuon op deze manier ruimte in het beoordelingsmodel, zoals grafisch weergegeven in figuur 1. 

 
55. [VERTROUWELIJK]. Het tarief van Nuon ligt daardoor boven het maximaal redelijke tarief, 

zoals grafisch weergegeven in figuur 1. In de toelichting van Nuon op haar tarieven heeft de 
ACM geen argumenten aangetroffen [VERTROUWELIJK]. 
 

56. De ACM is daardoor van mening dat de effecten van een doelmatige bedrijfsvoering bij Nuon in 
onvoldoende mate leiden tot kostenverlaging, zoals vermeld in artikel 95b, derde lid, van de 
Elektriciteitswet 1998. Daarom hanteert Nuon naar het oordeel van de ACM voor de in 
randnummer 1 genoemde producten onredelijk hoge tarieven. 

 
3.3.3.1 Overige afwegingen t.a.v. onredelijkheid 

57. De ACM acht het van belang te benadrukken dat zij zich realiseert dat het vaststellen van 
maximumtarieven een zwaar middel is. Om die reden komt de ACM niet lichtvaardig tot de 
beslissing om de maximumtarieven vast te stellen. De ACM stelt vergunninghouders 
ruimschoots in de gelegenheid om de tarieven aan te passen of met argumenten te komen die 
de redelijkheid van de tarieven kunnen onderbouwen. Echter, in de weging tussen de vrije 
markt en het belang van vergunninghouders om hun eigen prijsstrategie te bepalen tegenover 
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het belang van de bescherming van de kleinverbruiker tegen onredelijke tarieven is de ACM 
van mening dat het belang van de kleinverbruiker in dit geval prevaleert.  
 

58. Daarbij weegt zij mee dat de in randnummer 1 genoemde producten een variabele prijszetting 
hebben. De ACM weet uit ervaring dat met deze producten doorgaans afnemers worden 
beleverd die nog nooit zijn overgestapt of wiens vaste prijs contract is afgelopen en die niet 
meteen weer overstappen. Deze afnemers zien zelden of niet snel genoeg andere tarieven en 
zijn daardoor kwetsbaarder voor onredelijke tarieven. Deze afweging is in lijn met de 
overwegingen van de wetgever15. 

3.3.4 Conclusie 
59. Op grond van het voorgaande komt de ACM tot de conclusie dat de tarieven die Nuon per 1 

januari 2017 aan afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 
voor de in randnummer 1 genoemde producten berekent onredelijk zijn. Nuon handelt daarmee 
in strijd met artikel 95b, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. 

 
60. De ACM stelt daarom de maximumtarieven, exclusief BTW en exclusief toeslagen (zoals 

bijvoorbeeld de opslag duurzame energie), vast op de in de bijlage bij dit besluit vastgelegde 
tarieven, alleen voor single fuel afnemers van deze producten. 
 

61. De maximumtarieven treden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 in de plaats van de 
tarieven die Nuon met ingang van 1 januari 2017 voor de in randnummer 1 genoemde 
producten in rekening heeft gebracht. Aldus zorgt de ACM er voor dat Nuon voor betrokken 
afnemers voldoet aan haar verplichting uit artikel 95b, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 
om redelijke tarieven te hanteren voor de levering van elektriciteit. 
 

62. De genoemde tarieven zijn maximale tarieven. Uiteraard kan Nuon besluiten om voor de in 
randnummer 1 genoemde producten tarieven te hanteren die lager zijn dan de in dit besluit 
vastgestelde maximum tarieven. 

  

                                                        
15 Kamerstukken II 2000–2001, 27 250, nr. 20 en nr. 27, p. 44: “In andere landen blijkt dat mensen niet in één klap naar een 

andere stroomleverancier gaan: 80% blijft zitten waar men zit en kijkt de kat uit de boom; de overige 20% is interessant en 

er wordt een prijsoorlog gevoerd om die 20% binnen te halen. Het mag echter nooit zo zijn dat die 80% van de 

kleinverbruikers ten behoeve van de marktpositie van de bedrijven te maken krijgen met een prijsstijging omdat zij toch niet 

weglopen. Ik heb daarom een amendement ingediend, gericht op het instellen van een maximumtarief voor het MKB en 

gezinnen, ook na 2004.” 
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4 Besluit  
63. De ACM stelt ingevolge artikel 95b, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 de in bijlage 1 

genoemde maximale tarieven vast, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017, voor de in 
randnummer 1 genoemde producten.  

 
 
Autoriteit Consument en Markt 
Namens deze, 
 
 
 
 
 
w.g. 
 
mr. drs. J. L. van de Braak 
Teammanager Directie Consumenten 
 
Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuur 
van de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In dit 
bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht, het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met 
rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. 
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Bijlage 1 Maximumtarieven voor Nuon 

Single Fuel afnemers 
 
Elektriciteitsproducten:   Ingangsdatum: 

(1) Nuon Stroom Standaardprijs  1-1-2017 
(2) Nuon Modelcontract Stroom  1-1-2017 

 
 
 
 
  Profiel 

 Vaste 
leveringskosten 

E1A laag E1B hoog E1B laag E1C hoog E1C 

(1) € 32,28 € 49,79  € 44,88  € 54,15  € 45,64  € 55,06  

(2) € 32,28 € 49,79  € 44,88  € 54,15  € 45,64  € 55,06  
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Bijlage 3 – Reactie op zienswijze Nuon 

1. De ACM heeft van Nuon zowel een mondelinge als een schriftelijke zienswijze ontvangen die 
hieronder puntsgewijs wordt behandeld. 

 
Samenvatting zienswijze Nuon 
2. Nuon verzoekt allereerst om vertrouwelijkheid tot en met hoger beroep van onderhavige procedure 

en onderhavig besluit. Daarna geeft Nuon aan dat artikel 95b Elektriciteitswet 1998 in strijd is met 
de Elektriciteitsrichtlijn 2009/72 (hierna: de Richtlijn) en artikel 106 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) en daarom buiten toepassing dient te blijven. De 
vangnetmogelijkheid voldoet volgens Nuon niet aan de voorwaarden die artikel 3 van de Richtlijn 
stelt aan openbare dienstverplichtingen. Voor zover daar wel aan voldaan zou zijn, geeft Nuon aan 
dat vangnetregulering niet bij de Europese Commissie genotificeerd is. Bovendien is de maatregel 
aldus Nuon niet evenredig, als bedoeld in artikel 106 VWEU. Nuon haalt hierbij jurisprudentie van 
het Europese Hof aan om haar standpunt te onderschrijven. Nuon roept de ACM op om artikel 95b 
van de Elektriciteitswet 1998 buiten toepassing te laten, om te voorkomen dat zij in strijd zou 
handelen met het beginsel van Unietrouw.  
 

3. Voorts zou het conceptbesluit zelf in strijd zijn met de Richtlijn, doordat het conceptbesluit niet 
duidelijk gedefinieerd, transparant, non-discriminatoir en controleerbaar zou zijn. Ook stelt Nuon dat 
het conceptbesluit niet in overeenstemming is met het EVRM. Verder zou het conceptbesluit niet 
conform de bedoeling van de Nederlandse wetgever zijn, doordat er per leverancier een redelijk 
tarief is vastgesteld terwijl de wetgever slechts de mogelijkheid van één maximumtarief heeft 
geboden dat gelijk is voor alle vergunninghouders. Verder wijst Nuon erop dat de brutomarge van 
75% van de hoogste bruto marge, in haar ogen niet uit de wet en doelstelling van de wetgever volgt 
en daarom onredelijk is. Tevens acht Nuon het concept-besluit in strijd met artikel 3:47 van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb), nu het besluit onvoldoende gemotiveerd is dan wel de 
motivering onvoldoende kenbaar is. Tot slot stelt Nuon dat zij een redelijk tarief hanteert als in 
artikel 95b, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en derhalve de grond voor een 
maximumtariefbesluit ontbreekt. 
 

Vertrouwelijkheid 
4. Nuon verzoekt om vertrouwelijkheid tot en met hoger16 beroep van onderhavige procedure. De ACM 

kan hier niet mee instemmen. Het gaat hier om de uitvoering van een wettelijke taak tot het 
tegengaan van onredelijke tarieven op grond van artikel 95b van de Elektriciteitswet 1998. De ACM 
is gehouden tot publicatie van haar besluit,17 omdat sprake is van een beschikking als bedoeld in 
artikel 12v, eerste lid, van de Instellingswet ACM. Door de ACM genomen beschikkingen tot het 

                                                        
16 Dit is niet mogelijk: ten aanzien van besluiten op grond van artikel 95b van de Elektriciteitswet staat enkel beroep in 

eerste en enige instantie open bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven conform hoofdstuk 2 van bijlage 2 bij de 

Awb. 
17 Met dien verstande dat gegevens/namen als bedoeld in onderdelen a t/m c van artikel 12v, eerste lid, van de 

Instellingswet ACM  niet (altijd) openbaar worden gemaakt. 
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opleggen van een bestuurlijke sanctie moeten op grond van artikel 12v, eerste lid, van de 
Instellingswet ACM openbaar worden gemaakt. Nuon kan echter de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Rotterdam verzoeken ter zake een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 
12v, tweede lid, jo. 12u, derde lid, van de Instellingswet ACM. 
 

Kwalificatie artikel 95b Elektriciteitswet 1998 
5. Alvorens in te gaan op de grieven van Nuon zal eerst in het kort de kwalificatie van artikel 95b van 

de Elektriciteitswet 1998 worden toegelicht. Dit artikel is de implementatie van de Richtlijn 2009/72 
die in artikel 3, tweede lid, lidstaten toestaat openbare dienstverplichtingen op te leggen, onder 
meer ten aanzien van de prijs van levering. Uit de preambule blijkt voorts dat het doel van de 
Richtlijn is dat tarieven redelijk zijn. Aangezien de Europese wetgever geen definitie heeft gegeven 
van wat als redelijk dient te gelden, kunnen de lidstaten deze zelf invullen. Artikel 95b, eerste lid, 
van de Elektriciteitswet 1998 bevat hiertoe een doelvoorschrift dat zich richt tot leveranciers. Zij 
dienen een redelijk tarief te hanteren. Het is dus aan bedrijven als Nuon om conform die norm hun 
prijsstelling te bepalen en ook om hun prijsstelling te motiveren.  
 

6. Artikel 95b, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 geeft een definitie van wanneer een tarief 
onredelijk is. De ACM heeft in dat geval van de wetgever de taak gekregen in te grijpen bij een 
onredelijke tariefstelling. De ACM kan dit doen door het opleggen van een maximumtarief conform 
artikel 95b, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Dit maximumtarief treedt in de plaats van het 
onredelijk bevonden tarief op grond van artikel 95b, vierde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Dit 
tarief heeft derhalve het karakter van het opleggen van een wettelijke maatregel ter beëindiging van 
een overtreding.  
 

7. Teneinde haar taak te kunnen vervullen heeft de ACM een model middels een aantal criteria 
geformuleerd dat haar helpt bij het uitvoeren van haar taak te controleren op onredelijke tarieven. 
Artikel 95b van de Elektriciteitswet 1998 dat ook wel de vangnetbepaling wordt genoemd, is 
derhalve te kwalificeren als een vorm van toezicht. Deze valt niet te vergelijken met 
reguleringsbevoegdheden, waarbij vooraf in de prijsstelling wordt ingegrepen door de overheid, 
zoals de methodebesluiten van artikel 41 van de Elektriciteitswet 1998. 

 
Vangnetbepaling in strijd met Europees recht 
8. In paragraaf 5.1 van haar schriftelijke zienswijze geeft Nuon aan dat artikel 95b van de 

Elektriciteitswet 1998 in strijd is met de Richtlijn en artikel 106 VWEU en daarom buiten toepassing 
dient te blijven. De vangnetbepaling voldoet aldus Nuon niet aan de voorwaarden die artikel 3 van 
de Richtlijn stelt aan openbare dienstverplichtingen. Om deze reden zou de ACM de bepaling buiten 
toepassing moeten laten. Zowel in haar schriftelijke als mondelinge zienswijze lijkt Nuon voorts te 
betogen dat het ingrijpen van de ACM niet meer mogelijk is, gelet op de liberalisatie van de 
energiemarkt.  
 

9. Nuon voert aan dat de interventie bovendien niet verder mag gaan dan nodig is voor 
verwezenlijking van het doel van algemeen economisch belang. Nuon voert hierbij aan dat dit doel 
moet worden aangetoond door marktmonitoring, maar deze zou niet regelmatig plaatsvinden. De 
markt is sinds de aanvang van de deregulering sterk veranderd aldus Nuon, en wel zodanig dat 
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vangnettoezicht niet meer nodig is. Voorts heeft de Europese Commissie onlangs een nieuw 
voorstel gelanceerd waarbij marktingrijpen aan striktere regels is gebonden. 
 

10. De ACM kan zich niet vinden in de stelling van Nuon dat sprake is van strijdigheid met de Richtlijn. 
Nuon geeft op zichzelf terecht aan dat leveringstarieven na de liberalisering op basis van vraag en 
aanbod tot stand moeten komen. Volgens Nuon sluiten deze criteria vangnettoezicht uit, maar 
volgens de ACM blijkt uit dit arrest18 juist dat marktingrijpen nog steeds is toegestaan volgens het 
Hof, mits voldaan is aan genoemde criteria. De ACM wijst erop dat artikel 37 van de Richtlijn 
toezicht voorschrijft op tarieven voor in elk geval huishoudelijke consumenten, ook na de 
liberalisering van de energiemarkt. In het eerste lid van deze bepaling, onder b, wordt opgedragen 
toezicht te houden op naleving van de Richtlijn door de elektriciteitsbedrijven. In datzelfde lid, onder 
j, wordt ook nog specifiek genoemd dat er toezicht wordt gehouden op de tarieven van de 
huishoudelijke afnemers.  

 
11. In overweging 37 van de preambule van de Richtlijn is geschreven: “Energieregulators moeten de 

bevoegdheid krijgen om bindende besluiten vast te stellen in verband met elektriciteitsbedrijven, en 
doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende sancties op te leggen aan elektriciteitsbedrijven die 
hun verplichtingen niet nakomen, dan wel de bevoegde rechterlijke instantie daartoe voorstellen te 
doen.” Een toezichtbesluit zoals door de Nederlandse wetgever is voorzien past derhalve binnen de 
grenzen van de Richtlijn. De Uniewetgever laat deze mogelijkheid dus uitdrukkelijk open. 

 
12. Ook de openbare dienstverplichting als bedoeld in artikel 3 van de Richtlijn biedt ruimte voor dit 

toezicht, juist met het doel de eindafnemer te beschermen19. De ACM is derhalve van oordeel dat 
het systeem van toezicht zoals opgenomen in artikel 95b van de Elektriciteitswet 1998 in lijn is met 
artikel 3 van de Richtlijn en aan alle daarin genoemde criteria voldoet.  

 
13. De ACM merkt daarbij op dat Nuon de bevoegdheid van de ACM in de Nederlandse wet toetst aan 

de criteria uit artikel 3 van de Richtlijn. De ACM is van mening dat niet zozeer de wettelijke bepaling, 
maar de interventie aan de criteria als bedoeld in artikel 3 Richtlijn moet worden getoetst. Dat heeft 
ook te maken met het feit dat de Nederlandse wetgever, zoals hieronder nader toegelicht, volgens 
de ACM heeft gekozen voor individuele maximumtarieven per leverancier, en niet voor een stelsel 
waarbij de leveringstarieven worden gereguleerd. Dat op het niveau van de interventie aan de 
criteria wordt voldaan, zal de ACM hierna toelichten.  

 
14. Ook heeft Nuon aangegeven dat de maatregel, voor zover zij weet, niet is genotificeerd conform 

artikel 3, lid 15, van de Richtlijn. Nu de maatregel aldus de ACM op individueel niveau dient te 
worden beoordeeld, is notificatie van de wettelijke bepaling zelf niet verplicht. Enkel de interventie 
zelf dient te worden genotificeerd; daarvoor geldt dat deze jaarlijks achteraf aan de Commissie 
kunnen worden meegedeeld. Deze notificatie staat voorts geheel los van het nemen van onderhavig 
besluit. 

                                                        
18 Federutility, C-265-08 
19 Zie R.o. 21 van Federutility, C-265-08 
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15. Ook overigens is de ACM het oneens met de stelling van Nuon dat de noodzaak voor 
vangnettoezicht ontbreekt en deze daarom in strijd zou zijn met het evenredigheidsbeginsel. De 
ACM voert continu haar monitoringstaak van de leveringstarieven uit, zowel op nationaal niveau, als 
op Europees niveau in samenwerking met ACER. Hieruit is tot nu toe geen aanleiding naar voren 
gekomen voor afschaffing van toezicht. De ACM wijst erop dat ook de Nederlandse wetgever op dit 
punt een belangenafweging heeft gemaakt bij het vaststellen van het vangnet. De wetgever heeft tot 
op heden deze vorm van toezicht niet gewijzigd of afgeschaft, waarmee reeds een afweging over de 
evenredigheid van de maatregel is gegeven. De evenredigheid voor het ingrijpen in de tarieven blijkt 
ook uit het toezicht op de individueel gehanteerde tarieven, zoals hieronder zal worden toegelicht.  

 
16. Ter onderbouwing van de redenering dat het toezicht niet in lijn is met het evenredigheidsbeginsel, 

verwijst Nuon verder naar een aantal uitspraken van het Europese Hof van Justitie, waaruit zou 
blijken dat in andere lidstaten gehanteerde vormen van tariefregulering strijd met Europees recht 
zouden opleveren. Deze vergelijking gaat echter niet op. De door Nuon aangehaalde uitspraken van 
het Hof betreffen steeds stelsels waarbij de overheid vooraf ingrijpt in de prijzen. Een dergelijk 
model bestaat in Nederland niet meer. Dit is vervangen door een toezichtmodel waarvoor de 
Richtlijn in artikel 37 zoals gezegd ruimte laat.  

 
17. Er vindt in Nederland, in tegenstelling tot wat Nuon stelt, geen regulering plaats. Conform artikel 33 

van de Richtlijn 2009/7220 heeft Nederland de markt voor huishoudelijke afnemers volledig 
geliberaliseerd in 2004. Daarbij is er tevens voor gekozen om ook de kleinzakelijke markt te 
liberaliseren. Huishoudelijke afnemers en kleinzakelijke afnemers samen vormen de groep 
afnemers die als kleinverbruiker wordt aangeduid in de wet. Vanaf die datum grijpt de overheid niet 
meer centraal in bij de tariefstelling, noch vooraf bij tarieven voor de kleinverbruikers. Er is geen 
sprake van een vooraf door de overheid vastgesteld tarief voor de hele sector, of een andere wijze 
van beïnvloeding van tarieven. Evenmin zijn de onderhavige bevoegdheden te vergelijken met de 
bevoegdheid van de ACM om de inkomsten vast te stellen middels methodebesluiten van 
netbeheerders, of de marktanalyses op grond van de Telecommunicatiewet.  
 

18. In plaats van tariefregulering heeft de ACM de taak gekregen toezicht te houden en bij onredelijke 
prijzen – achteraf - in te grijpen. De Nederlandse overheid laat de prijsstelling daarbij aan de markt, 
zo lang eventuele kostenvoordelen ook door werken in prijzen. Gebeurt dat niet, dan grijpt de ACM 
in, in het algemeen economisch belang. Zowel hoge als lage tarieven kunnen redelijk zijn, zolang de 
energieleverancier maar eventuele voor- en nadelen van haar bedrijfsvoering laat doorwerken in de 
tarieven voor de afnemer. Bepalend is dat de wetgever een tariefstelling beoogt die de effecten van 
een bedrijfsvoering, waaronder de inkoop van energie, doorgeeft aan de afnemer. Deze effecten 
moeten gericht zijn op kostenverlaging volgens de wettelijke definitie. Dit betekent dat indien een 
onderneming een lage inkoop realiseert, de wetgever er vanuit gaat dat dit ook leidt tot een lagere 
prijsstelling.  

 

                                                        
20 Voluit: “Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke 

regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG”, hierna kortweg: de Richtlijn. 
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19. Deze invulling doet tevens recht aan de uitgangspunten van de Europese regelgever die redelijke 
prijzen met keuzevrijheid nastreeft, maar niet vooraf ingrijpt in de prijsstelling van bedrijven door 
voor te schrijven hoe zij hun tarieven moeten vaststellen. Overweging 51 van de preambule bij de 
Richtlijn voegt hier nog aan toe dat consumentenbelangen in de Richtlijn centraal moeten staan en 
voorts dat consumenten kunnen profiteren van een concurrerende markt. De liberalisering van de 
energiemarkt dient de vorming van een interne markt voor elektriciteit die particulieren en 
ondernemingen nieuwe mogelijkheden voor economische groei biedt en onder meer concurrerende 
tarieven en een betere dienstverlening bewerkstelligt.  
 

20. Artikel 95b van de Elektriciteitswet 1998 is daarmee een veel genuanceerder stelsel dan een 
algemeen geldende maximumprijs of ‘pricecap’ waar Nuon naar verwijst. Dat systeem lijkt in dit 
opzicht een veel minder geschikt instrument om het doel van de Richtlijn te realiseren. Een 
concurrerende markt impliceert een diversiteit aan prijsstellingen, zodat afnemers kunnen kiezen. 
Een stelsel waarbij een maximumprijs of richtprijs tot gevolg heeft dat alle energiebedrijven dezelfde 
prijsstelling hanteren lijkt daarvoor minder geschikt. Indien alle bedrijven naar één uniforme prijs toe 
kruipen kan de consument niet profiteren van concurrerende tarieven en loont een betere 
dienstverlening niet. Al met al voldoet het stelsel zoals door de Nederlandse wetgever beoogd en 
door de ACM toegepast aan het evenredigheidsbeginsel. 

 
21. De bevoegdheid in artikel 95b, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 om een maximumtarief vast 

te stellen kan dan ook niet als ex ante regulering worden gekwalificeerd, maar als achteraf ingrijpen 
door de overheid op basis van toezicht.  

 
22. Ook de vergelijking door Nuon met de zaak Commissie vs. Polen, waarin uniforme prijzen voor 

kleinzakelijke afnemers en consumenten tezamen waren vastgesteld, gaat niet op. Het Hof van 
Justitie had geoordeeld dat een dergelijke benadering in strijd is met het evenredigheidsbeginsel. 
De ACM wijst erop dat in de Elektriciteitswet 1998 weliswaar de term “kleinverbruikers”21 wordt 
gehanteerd, waaronder ook kleinzakelijke afnemers kunnen vallen, maar dat de ACM bij haar 
tariefbeoordeling wel degelijk onderscheid maakt tussen verschillende verbruikers. Dit wordt in 
randnummer 29 van het besluit nader toegelicht. De tarieven van Nuon die van toepassing zijn op 
(klein)zakelijke afnemers zijn geen voorwerp van onderhavig tariefbesluit en behoeven geen 
aanpassing. De ACM houdt dus wel degelijk rekening met verschillen tussen tarieven voor de 
kleinzakelijke afnemers en de consumenten. 

 
23. Bijgevolg schendt de ACM niet artikel 106 VWEU en de vrijheid van ondernemerschap uit het 

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie zoals Nuon stelt in randnummer 37 van haar 
zienswijze. 
 

24. In randnummer 35 van haar zienswijze verwijst Nuon naar een voorstel van de Europese 
Commissie dat mogelijk van invloed zou kunnen zijn op onderhavige casus. Dit heeft echter nog 

                                                        
21 Zie voor de definitie van kleinverbruikers artikel 95a, eerste lid, van de Elektriciteitswet: “afnemers die beschikken over 

een aansluiting op een net met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 A.” 
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geen rechtskracht en de ACM heeft de bestendige beleidslijn niet vooruit te lopen op toekomstige 
regelgeving22. Op grond van het bovenstaande concludeert de ACM dat de vangnetregelgeving 
conform communautaire maatstaven is, zodat het de ACM niet vrijstaat deze regelgeving buiten 
toepassing te laten. 
 

Het conceptbesluit is niet in overeenstemming met artikel 3, tweede lid, van de Richtlijn 
25. Vervolgens geeft Nuon in paragraaf 5.2 van haar zienswijze aan dat het conceptbesluit in strijd is 

met de Richtlijn. Artikel 3 van de Richtlijn schrijft voor dat het besluit in het algemeen economisch 
belang is, en dat het duidelijk gedefinieerd, transparant, niet-discriminerend en controleerbaar is. 
Volgens Nuon voldoet het besluit niet aan deze vereisten.  
 

26. Nuon merkt op dat de wetgever vergunninghouders enkel opdracht geeft om ‘tegen redelijke 
tarieven’ aan consumenten te leveren. Zij wijst er daarbij op dat de wetgever geen nadere regels 
heeft vastgesteld, noch ACM beleidsregels, zodat er sprake is van rechtsonzekerheid voor 
vergunninghouders. Het model voldoet volgens Nuon bovendien niet aan de 
transparantieverplichting, omdat het beoordelingsmodel van de tarieven geheim is. Nuon twijfelt aan 
de rechtvaardiging van de geheimhouding van het beoordelingsmodel op basis van ervaring in 
Engeland. Voorts is volgens Nuon sprake van strijd met het controleerbaarheidsvereiste, nu een 
leverancier de berekening niet kan controleren. Ook is aldus Nuon om dezelfde reden niet uit te 
sluiten dat het model discriminatoir is. 

 
In het algemeen belang 
27. Zoals in randnummer 18 van deze bijlage is aangegeven, is de ACM van mening dat onderhavig 

besluit in het algemeen belang is, nu consumenten hiermee worden beschermd tegen onredelijke 
leveringstarieven. Dat de tarieven onredelijk zijn, is de uitkomst van de beoordeling van de 
individuele tarieven voor dit product die Nuon hanteert. 

 
Duidelijk gedefinieerd, transparant, niet-discriminerend en controleerbaar 
28. Nuon geeft aan dat het besluit niet duidelijk gedefinieerd, intransparant, mogelijk discriminatoir en 

oncontroleerbaar is, en geeft daarbij als belangrijkste argument dat het beoordelingsmodel 
onvoldoende kenbaar is. Omdat bovenstaande criteria en de zienswijze daarop in elkaars verlengde 
liggen, behandelt de ACM deze gezamenlijk.  
 

29. De ACM heeft al eerder in deze bijlage opgemerkt dat haar beoordelingsruimte toekomt bij het 
invullen van het begrip ‘redelijke tarieven’, ook wanneer de wetgever of de ACM zelf deze ruimte 
niet nader heeft ingevuld door middel van lagere regelgeving. Zolang de ACM daarbij voldoende 
toelichting geeft over de wijze waarop zij haar beoordelingsruimte invult, blijft de ACM binnen de 
grenzen van haar bevoegdheid.  
 

30. Nuon omschrijft de beoordeling door de ACM ten onrechte als een ‘black box’. Ten eerste heeft de 
                                                        
22 Deze beleidslijn wordt in de jurisprudentie ook door de rechter gevolgd. Zie onder meer paragraaf 11.3 in de uitspraken 

van de rechtbank Rotterdam met kenmerken: ROT 16/6493 en ROT 16/6496: “ACM kan niet vooruit lopen op wetgeving 

waarvan niet zeker is dat deze tot stand zal komen.” 
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ACM in dit tariefbesluit de maximaal toegestane tarieven aan Nuon bekend gemaakt. Nuon kan die 
tarieven vergelijken met haar eigen tariefvoorstel, alsmede met de kennis die zij zelf heeft over haar 
inkoopkosten en de brutomarge. Ook beschikt Nuon over de toelichting welk onderdeel van de 
kosten naar de mening van de ACM te hoog bevonden zijn en waarom die afwijking ontoelaatbaar 
is. Het redelijke tarief is daarmee transparant en Nuon kan daaruit in voldoende mate afleiden wat 
de ACM als toelaatbare kosten voor de verschillende componenten acht. 
 

31. [VERTROUWELIJK]. 
 

32. Daarnaast heeft de ACM een zo gedetailleerd mogelijke toelichting gegeven hoe de 
tariefbeoordeling wordt uitgevoerd. In hoofdstuk 3.2 geeft de ACM daarbij aan hoe zij de opdracht 
van de wetgever interpreteert en hoe haar model op hoofdlijnen werkt. Vervolgens licht de ACM toe 
uit welke componenten het model is opgebouwd, waarbij ze een gedetailleerde omschrijving geeft 
hoe de verschillende kostencomponenten worden berekend en welke uitgangspunten daarbij 
worden gebruikt. Binnen de grenzen van haar wettelijke taak is de ACM daarmee maximaal 
transparant. Door de uitgebreide motivering, zij het zonder cijfermatige onderbouwing, geeft de 
ACM een voldoende onderbouwing van haar besluit. De stelling dat het besluit niet duidelijk 
gedefinieerd, transparant en controleerbaar zou zijn, onderschrijft de ACM daarom ook niet. 

 
33. Wel kiest de ACM ervoor om de exacte berekeningswijze en de cijfermatige invulling van het model 

geheim te houden. Dat doet zij juist vanuit de doelstelling van de wetgever om niet teveel in te 
grijpen in de prijsstelling in de markt. Zou Nuon immers over deze berekeningswijze beschikken, 
dan zou zij in staat zijn bij komende tarieven precies op het maximaal toegestane tariefniveau te 
gaan zitten. Dit zou in strijd zijn met de bedoeling van de wetgever. De ACM wijst erop dat in de 
literatuur voorbeelden te vinden zijn dat het vaststellen van een maximumprijs ertoe leidt dat 
marktpartijen hun eigen prijsstelling bijstellen naar het maximumtarief23. 

 
34. In reactie op de stelling van Nuon dat zij mogelijk discriminatoir behandeld wordt, wil de ACM nog 

het volgende opmerken. Het in dit besluit beschreven algemene toetsingskader is voor elke 
leverancier gelijk en wordt op alle vergunninghouders non-discriminatoir toegepast. Maar omdat 
iedere leverancier een andere inkoopstrategie heeft en andere bruto marge kosten, zal de uitkomst 
van de beoordeling steeds verschillend zijn per leverancier en per product. Ook de gehanteerde 
prijsstelling verschilt per leverancier. Daardoor krijgt de ene vergunninghouder wél en de andere 
niet met een maximumtarief besluit te maken. Dat de huidige tarieven van Nuon nu als onredelijk 
worden beoordeeld, maakt niet dat het besluit van de ACM daarmee discriminatoir is.  

 
35. In randnummer 41 van haar zienswijze stelt Nuon dat zij door het ontbreken van nadere regels door 

                                                        
23 Knittel, Christopher, R., en Victor Stango (2003). "Price Ceilings as Focal Points for Tacit Collusion: Evidence from Credit 

Cards." American Economic Review, 93(5), p. 1703-1729. 

Jorge Infante en Ivan Vallejo (Oktober 2012). “Regulation of international roaming in the European Union-Lessons learned.” 

Telecommunications Policy, v.36 n.9, p.736-748. 
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de Minister en beleidsregels van de ACM “in het duister tasten”. Hiervoor24 heeft de ACM al erop 
gewezen dat de wettelijke norm van het hanteren van redelijke tarieven gericht is tot de 
leveranciers. De wetgever heeft bovendien in lid 3 van artikel 95b Elektriciteitswet 1998 al een 
definitie gegeven van wat een onredelijk tarief is. Het uitblijven van nadere regels of beleidsregels 
ontheft Nuon daarom niet van het naleven van de norm. Wat betreft de bevoegdheid om eventuele 
beleidsregels op te stellen wijst de ACM erop dat hiertoe overigens geen wettelijke verplichting 
bestaat. 

 
36. Nuon stelt in randnummer 43 van haar zienswijze dat de ACM haar procedure effectief zo heeft 

ingericht dat vergunninghouders wordt afgeschrikt om überhaupt een formeel besluit af te wachten. 
Dit is onjuist.  De wetgever heeft de afweging gemaakt om een bestuurlijke sanctie in het leven te 
roepen voor het hanteren van onredelijke tarieven. Artikel 12v, eerste lid, Instellingswet ACM schrijft 
bovendien voor dat de ACM een dergelijke sanctie openbaar moet maken. Dat sommige 
ondernemers er dan voor kiezen om een prijsmaatregel niet af te wachten is dus niet de inrichting 
van de procedure door de ACM, maar een gevolg van het wettelijk systeem. 

 
37. Nuon stelt verder in randnummer 46 van haar zienswijze dat het besluit van de ACM een 

bestraffend karakter heeft, zodat er sprake is van schending van het recht op een eerlijk proces, 
doordat bewijs voor de overtreding ontbreekt. Deze stelling is onjuist. De ACM wijst er hierbij op dat 
het in casu niet om een bestraffende sanctie gaat, maar naar haar aard om een toezichtsmaatregel 
gericht op het beëindigen van een overtreding, niet om leedtoevoeging. Het punt dat Nuon hierbij 
maakt, te weten dat Nuon toegang zou moeten hebben tot het ‘bewijs’ dat daaraan te grondslag ligt, 
is hiervoor uitgebreid behandeld en weersproken. Naar de mening van de ACM heeft zij wel degelijk 
een afdoende onderbouwing van haar besluit aan Nuon gegeven. 
 

38. Tot slot stelt Nuon in randnummer 45 van haar zienswijze nog aan de orde of de ACM voldoet aan 
de proportionaliteitstoets als onderdeel van de evenredigheidstoetsing. Nuon doelt daarmee op het 
feit dat de ACM de afzonderlijke kostencomponenten op redelijkheid toetst en niet enkel de hoogte 
van het tarief. Dit argument kan de ACM niet volgen. Hoewel de ACM de hoogte van de 
verschillende componenten afzonderlijk beoordeelt, leidt één afzonderlijke te hoge component niet 
tot het predikaat ‘onredelijke tarieven’. Dat oordeel geldt alleen ten aanzien van het gehele tarief, als 
het totaal van beide componenten onredelijk hoog is. De Nederlandse wetgever staat blijkens de 
definitie in artikel 95b, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 een stelsel voor waarin een 
leverancierstarief uit minimaal twee kostencomponenten bestaat.  

 
Conceptbesluit is in strijd met de bedoeling van de wetgever 
39. In paragraaf 5.3 van haar schriftelijke zienswijze stelt Nuon dat het conceptbesluit met daarin een 

maximaal redelijk tarief voor één leverancier niet strookt met de bedoeling van de Nederlandse 
wetgever. Nuon verwijst hierbij naar de bedoeling van de wetgever. 

 
40. De zienswijze van Nuon leidt niet tot een ander standpunt van de ACM ten aanzien van de invulling 

                                                        
24 Zie randnummer 5 van Bijlage 3 hiervoor. 
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van de wettelijke norm. Naar de mening van de ACM geeft zij op een juiste wijze invulling aan de 
bevoegdheid zoals neergelegd in artikel 95b van de Elektriciteitswet 1998.  
 

41. De ACM geeft daarbij ten eerste aan dat de verplichting in artikel 95b, tweede lid, van de 
Elektriciteitswet 1998 om vier weken voor wijziging hun tarief door te geven, wijst op het vaststellen 
van een tarief per vergunninghouder. De indiener van het amendement zegt hierover:  

“In het politieke debat heb ik al gezegd dat ik niet insisteer op een generiek maximumtarief, 
waarbij voor 1 juli moet worden gepubliceerd dat het tarief nooit hoger zal zijn dan X of Y. In het 
wetsvoorstel is namelijk al goed geregeld dat, als de DTe constateert dat een leverancier een 
contract aanbiedt dat veel te duur is, gelet op marktontwikkelingen, DTe kan zeggen dat de prijs 
van het contract van die vergunninghouder omlaag moet. Dat kan alleen maar wanneer DTe de 
informatie op tijd heeft. (…) Binnen die vier weken, maar ook later, kan DTe oordelen dat er 
sprake is van een extreem hoog tarief en ingrijpen in het individueel contract bij de 
desbetreffende vergunninghouder.”25  
 

42. De bedoeling van de wetgever was dan ook de bevoegdheid tot het vaststellen van individuele 
maximumtarieven. Dit sluit aan bij de bedoelingen van de Europese wetgever die nu juist geen 
grond ziet voor het hanteren van generieke maximumtarieven. 

 
43. De benadering van de ACM, waarbij geen uniform maximumtarief wordt vastgesteld, maar enkel 

wordt ingegrepen wanneer de tarieven van een individuele leverancier onredelijk hoog zijn, leidt 
naast de bescherming van consumenten tot meer en verschillende prijzen. Het vaststellen van één 
maximumtarief is niet geschikt om deze door de wetgever beoogde diversiteit aan prijsvorming door 
leveranciers te bevorderen. 

 
44. In de passages uit de wetsgeschiedenis die Nuon aanhaalt in randnummer 50 en 51 van haar 

zienswijze leest de ACM niet dat er een uniform maximumtarief voor alle vergunninghouders moet 
worden vastgesteld. Het citaat in randnummer 51 van de zienswijze van Nuon spreekt weliswaar 
over toepassing van een maximumtarief, maar een vermelding ‘voor een ieder’ of iets van dergelijke 
strekking ontbreekt, zodat hier niet de verplichting van een uniform maximumtarief in gelezen kan 
worden.  

 
45. Daarnaast geeft Nuon aan dat de grens van 75% die de ACM hanteert bij de bruto marge niet uit de 

wet volgt en niet strookt met de doelstelling van de wetgever. De ACM merkt hierover het volgende 
op. 

 
46. Hiervoor is al vermeld dat blijkens de Richtlijn tarieven van leveranciers redelijk en billijk moeten 

zijn. De Richtlijn voorziet in toezicht door de ACM op de redelijkheid van tarieven van leveranciers. 
De Nederlandse wetgever heeft de Richtlijn geïmplementeerd in artikel 95b van de Elektriciteitswet 
1998. De term ‘redelijke tarieven’ wordt noch in de Richtlijn, noch in de Nederlandse 
wetsgeschiedenis gedetailleerd ingevuld en geeft de ACM dus beoordelingsruimte. Nu op de ACM 

                                                        
25 TK 29372, nr. 52, verslag van een wetgevingsoverleg, p. 7 
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tevens de plicht rust toezicht te houden op de redelijkheid van tarieven van leveranciers, staat het 
haar niet alleen vrij om hiervoor een maatstaf te ontwikkelen, maar is zij hiertoe zelfs gehouden.  

 
47. De ACM kan zich niet in het standpunt vinden dat, enkel omdat de norm niet in de wet is 

geconcretiseerd, de invulling daarvan door de ACM als onredelijk moet worden beschouwd. Mede 
omdat de ACM de invulling in hoofdstuk 3.2.3.2 van dit besluit uitvoerig heeft onderbouwd. Zoals 
gezegd geeft deze grens van 75% invulling aan de door de wetgever gewenste redelijkheid. De 
ACM heeft er daarbij rekening mee gehouden dat de tarieven in beginsel door de markt zelf moeten 
worden bepaald en de ACM zich bij haar toezicht terughoudend dient op te stellen. De ACM laat 
met enige regelmaat de bruto marge kosten van de sector onderzoeken en past jaarlijks 
inflatiecorrecties toe. De ACM kent daardoor de bruto marge kosten en weet dus wat het 
gemiddelde hiervan is. De ACM heeft daarom de bruto marges van leveranciers met elkaar 
vergeleken en het verschil uitgerekend tussen de laagste en de hoogst gehanteerde bruto marge. 
Op basis daarvan heeft de ACM bepaald dat de bruto marge binnen het maximaal redelijke tarief 
gelijk is aan de laagste bruto marge vermeerderd met 75% van het verschil tussen de hoogste en 
laagste bruto marge. Niet valt in te zien dat de ACM met het hanteren van een grens van 75% een 
onjuiste invulling geeft aan haar bevoegdheden. 

 
Het conceptbesluit is in strijd met artikel 3:47 van de Awb 
48. Nuon stelt in paragraaf 5.4 van haar zienswijze dat de ACM artikel 3:47 van de Awb overtreedt 

doordat de motivering van het besluit niet of onvoldoende kenbaar is.  
 

49. De ACM voert haar toezicht uit in het kader van de Richtlijn. De doelstelling van de Richtlijn houdt in 
dat leveringstarieven tot stand moeten komen door het spel van vraag en aanbod. De ACM heeft 
rekening gehouden met die doelstelling bij het inrichten van haar toezicht. De ACM erkent dat 
bepaalde onderdelen van het besluit niet inzichtelijk zijn gemaakt voor Nuon. Deze onderdelen zijn 
de gehanteerde inkoopstrategie voor de eerste beoordeling, de cijfermatige onderbouwing van de 
gehanteerde inkoopkosten, bruto marge en het gehanteerde verbruik. De ACM heeft daar twee 
redenen voor. 

 
50. Ten eerste geeft de openbaarmaking van ieder van deze getallen op zichzelf al voldoende 

aanknopingspunten om de overige cijfermatige invulling van het toezichtsmodel uit te rekenen. Als 
de invulling van het toezichtsmodel bekend wordt, ontstaat een situatie die in strijd is met de 
bedoeling van de wetgever, zoals geschetst in randnummer 33 van deze bijlage. 

 
51. Ten tweede staat het de ACM niet vrij om de data die het heeft gebruikt voor het opstellen van het 

model ter beoordeling van de component van de bruto marge vrij te geven. Deze data betreft de 
bedrijfsvertrouwelijke informatie van individuele energiebedrijven. Nuon zou over 
concurrentievoordelen beschikken ten opzichte van haar concurrenten als zij beschikt over deze 
data. 

 
52. Zoals uiteengezet in randnummers 31 en 32 van deze bijlage, is de ACM binnen de grenzen van 

haar wettelijke taak maximaal transparant. Daarnaast zijn voor de rechter alle onderdelen van het 
besluit inzichtelijk, inclusief de cijfermatige invulling van het model, daarmee wordt aan de eisen van 
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de Richtlijn aan een openbaredienstverplichting voldaan alsmede aan de criteria duidelijkheid en 
controleerbaarheid. 
 

53. Dat het voor Nuon niet inzichtelijk zou zijn wat de ACM in haar geval een redelijke brutomarge acht, 
bestrijdt de ACM. Nuon kan haar eigen prijsstelling vergelijken met de maximumtarieven die door de 
ACM zijn gesteld, in combinatie met haar eigen kennis over haar inkoopkosten. Voorts wijst de ACM 
erop dat deze maximumtarieven al op 17 februari 2017 met Nuon zijn gedeeld. Hieruit kan zij al 
sinds geruime tijd in voldoende mate afleiden wat de ACM wel een redelijke bruto marge acht. In die 
zin is er geen strijd met artikel 3:47 van de Awb.  
 

54. Tot slot wil de ACM er op wijzen dat in deze zaak niet de vraag centraal staat hoe de ACM haar 
toezicht vorm geeft, maar waarom Nuon in weerwil van de wettelijke norm de effecten van een 
doelmatige bedrijfsvoering niet in voldoende mate doorgeeft aan de consument. 
[VERTROUWELIJK]. 

 
Nuon hanteert een redelijk tarief 
55. Nuon stelt in paragraaf 5.5. van haar zienswijze dat zij een redelijk tarief hanteert in de zin van 

artikel 95b, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. Deze stelling onderbouwt ze met een drietal 
argumenten. Ten eerste dat de eindprijzen van Nuon ten aanzien van variabele tarieven voor de 
eerste helft van het jaar 2017 op basis van een gemiddeld verbruik lager zijn dan de meeste andere 
leveranciers. Ten tweede vermoedt Nuon dat de ACM in haar beoordeling gebruik maakt van een 
inkoopstrategie die geen doelmatige bedrijfsvoering vormt. Ten derde beargumenteert Nuon dat het 
vanuit bedrijfseconomisch perspectief niet voordelig is om een onredelijk tarief te hanteren. De 
Nederlandse markt is competitief en als Nuon niet een laag tarief in de markt zet, verliest ze klanten. 
 

56. Met betrekking tot argumenten één en drie ziet de ACM ook dat andere leveranciers hogere 
variabele leveringstarieven hanteren voor de eerste helft van 2017. Echter, de ACM stelt vast dat 
niet enkel de hoogte van een tarief bepalend is voor de vraag of sprake is van een redelijk tarief. De 
norm zoals die door de wetgever is vastgesteld in artikel 95b, derde lid, van de Elektriciteitswet 
1998 is als volgt gedefinieerd: tarieven zijn onredelijk indien “daarin de effecten van een doelmatige 
bedrijfsvoering, die mede inhoudt de inkoop van elektriciteit en van energiebronnen bestemd voor 
opwekking daarvan, in onvoldoende mate leiden tot kostenverlaging”. De hoogte van het tarief in 
relatie tot het doorgeven van de effecten van een doelmatige bedrijfsvoering aan klanten is 
bepalend voor de redelijkheid. 

 
57. Daarnaast leidt de wettelijk gestelde norm ertoe dat de ACM tarieven per leverancier en per product 

beoordeelt. De effecten van een doelmatige bedrijfsvoering verschillen per leverancier. De 
inkoopstrategie van de ene leverancier kan leiden tot lagere inkoopkosten dan die van een andere 
leverancier. Ook producten onderling kennen andere inkoopstrategieën en dus andere kosten. Voor 
de beoordeling van de redelijkheid van tarieven kan hierom niet enkel worden volstaan met een 
vergelijking met tarieven van concurrenten. 

 
58. Met betrekking tot argument twee van Nuon, verwijst de ACM naar randnummer 54 van het besluit. 

De ACM geeft aan dat [VERTROUWELIJK] en past de hierdoor gerealiseerde inkoopkosten van 
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Nuon toe in haar beoordelingsmodel. De ACM maakt in haar beoordeling [VERTROUWELIJK] 
gebruik van een inkoopstrategie die [VERTROUWELIJK] een doelmatige bedrijfsvoering vormt. 
  

59. Nuon heeft [VERTROUWELIJK]. Dit is in strijd met de wettelijke norm dat de effecten van een 
doelmatige bedrijfsvoering in voldoende mate worden doorgegeven aan de afnemer. 

 
60. Nuon heeft geen nadere feiten of omstandigheden aangevoerd die de prijsstelling rechtvaardigden, 

of waardoor de ACM aanleiding zou kunnen zien haar maximumtarieven te herzien. Om die reden 
stelt de ACM dit maximumtariefbesluit vast. 

 
Conclusie ten aanzien van de gronden van Nuon 

61. In hetgeen Nuon heeft aangevoerd heeft de ACM geen gronden aangetroffen voor het aanpassen 
van het besluit zoals dat in concept aan Nuon was toegestuurd. Naast de bespreking van de grieven 
van Nuon in bijlage 3 heeft de ACM wel ter verduidelijking een aantal passages aangepast. Voorts 
is het wettelijk kader in het besluit en bijlage 2 uit het conceptbesluit samengevoegd om 
dubbelingen te voorkomen. Al deze aanpassingen hebben niet geleid tot bijstelling van de conclusie 
van de ACM dat Nuon een onredelijk tarief hanteert. 
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