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Aantal bijlagen : - 

Uw Kenmerk : - 

Ons kenmerk : ACM/UIT/382080 

Onderwerp : ACM/13/000200 Wijziging besluit maximumtarieven 

 
 
Geachte mevrouw Kroon, 
 
In deze brief informeert de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) u over een wijziging 
van het eerder aan u verzonden besluit tot het vaststellen van tarieven die N.V. Nuon Sales 
Nederland (hierna: Nuon) ten hoogste mag berekenen voor de levering van elektriciteit aan 
afnemers van 21 november 2017 met kenmerk ACM/UIT/345557 (hierna: besluit 
maximumtarieven).  
 
Uw verzoek om een einddatum op te nemen in het besluit maximumtarieven 

Per mail van 27 november 2017 heeft u de ACM verzocht een datum op te nemen wanneer de 
toepasselijke maximumtarieven niet langer van toepassing zijn. U heeft verzocht de einddatum van 
30 juni 2017 op te nemen in de hoofdtekst en de eerste bijlage van het besluit maximumtarieven. 
 
De ACM ziet aanleiding voor het inwilligen van uw verzoek. De maximumtarieven zijn van 
toepassing op de onderhavige producten met ingangsdatum 1 januari 2017. Nuon heeft haar 
tarieven voor deze producten niet gewijzigd voor de ingangsdatum 1 juli 2017. De ACM stelt echter 
dat de tarieven van onderhavige producten met ingangsdatum 1 juli 2017 geen onderdeel zijn van 
dit besluit maximumtarieven. De ACM ziet daarom reden haar besluit maximumtarieven te wijzigen.  
 
Wijzigingen 

De ACM heeft besloten randnummers 61 en 63 en bijlage 1 van het besluit maximumtarieven als 
volgt te wijzigen. 
 
Randnummer 61 komt te luiden: 

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. Deze maximumtarieven zijn van 
toepassing op de in randnummer 1 genoemde producten tot en met 30 juni 2017. Aldus 
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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. 

 
Randnummer 63 komt te luiden: 

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 tot en 
met 30 juni 2017, voor de in randnummer 1 genoemde producten. 

 
Bijlage 1 komt te luiden: 
Single Fuel afnemers 
 
Elektriciteitsproducten:   Ingangsdatum:   Einddatum: 

(1) Nuon Stroom Standaardprijs  1-1-2017  30-6-2017 
(2) Nuon Modelcontract Stroom  1-1-2017  30-6-2017 

 
 
  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  

 
 
De ACM vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
 
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 de Autoriteit Consument en Markt, Directie 

Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In het bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van 

artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te 

stemmen met rechtstreeks beroep bij de rechtbank Rotterdam. 
 


