
 

   
 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

     

 

    

   

     

 

 

  

               

               

               

               

    

                 

  

     

                 

   

               

             

          

                 

       

     

                

          

             

               

 

     

                

                 

  

Openbaar
 

Besluit 

Beslissing op bezwaar afwijzing Wob-verzoek 

Ons kenmerk : ACM/UIT/494961 

Zaaknummer : ACM/17/028030 

Datum : 24 mei 2018 

1 Samenvatting 

1.	 Besluit naar aanleiding van het bezwaar van TAQA Onshore B.V., TAQA Piek Gas B.V., 

TAQA Gas Storage B.V. en TAQA Energy B.V. (hierna tezamen in enkelvoud: TAQA) tegen het 

besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) van 14 december 2017 waarbij 

op grond van artikel 7, eerste lid, van de Instellingswet ACM is geweigerd een twaalftal 

documenten openbaar te maken. 

2.	 De ACM verklaart het bezwaar van TAQA gegrond, maar dit leidt niet tot verstrekking van de 

betreffende documenten. 

2 Verloop van de procedure 

3.	 Bij brief van 24 oktober 2017 heeft TAQA mede op grond van Wet openbaarheid van bestuur 

verzocht om informatie. 

4.	 De ACM heeft bij besluit van 14 december 2017 met kenmerk ACM/DJZ/2017/206401 op grond 

van artikel 7, eerste lid, van de Instellingswet ACM geweigerd een twaalftal documenten 

openbaar te maken. Tegen dit besluit heeft TAQA bezwaar gemaakt. 

5.	 Op 17 april 2018 is TAQA gehoord. Van deze hoorzitting is een verslag gemaakt dat als 

bijlage I bij dit besluit is gevoegd. 

3 Beoordeling van het bezwaar 

6.	 In het kader van de heroverweging van het bestreden besluit heeft de ACM de documenten 

waarvan de openbaarmaking is geweigerd, onderworpen aan een nadere beschouwing. 

De ACM heeft bij de beoordeling van het bezwaar een splitsing aangebracht tussen 

de documenten die al openbaar zijn enerzijds en de documenten die nog niet openbaar zijn 

anderzijds. 

Documenten die al openbaar zijn 

7.	 Uit de nadere beschouwing van de stukken is naar voren gekomen dat de omschrijving van 

stuk 8 op de inventarislijst van het bestreden besluit onvolledig is. Stuk 8 bestaat namelijk uit de 

volgende documenten: 
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a)	 een brief van GTS van 31 augustus 2005 aan de Dienst uitvoering en toezicht Energie 

(hierna: DTe) over het indienen van het tariefvoorstel voor de tarieven GTS 2006; 

b)	 een e-mail van DTe van 8 september 2005 aan GTS over het aanleveren van het 

tariefvoorstel voor de tarieven GTS 2006; 

c)	 het tariefvoorstel van GTS van 13 september 2005 voor de tarieven 2006, inclusief 6 

bijlagen; 

d)	 een brief van DTe van 11 oktober 2005 aan GTS over de publicatie van tariefvoorstel 

van GTS voor de tarieven 2006; 

e)	 een brief van GTS van 18 oktober 2005 waarin zij antwoord geeft op vragen van DTe 

in het kader van de tarieven 2006. 

f)	 de kennisgeving in Staatscourant van 26 oktober 2005 (nr. 2008) van terinzagelegging 

van het tariefvoorstel van GTS voor de tarieven 2006; 

g)	 een brief van GTS van 24 november 2005 waarin zij antwoord geeft op vragen van 

DTe in het kader van de tarieven 2006 

h)	 het besluit van DTe van 7 december 2005 met kenmerk 102064/9 tot vaststelling van 

het tariefbesluit GTS 2006; 

i)	 de brief van DTe van 7 december 2005 waarmee het tariefbesluit GTS 2006 aan GTS 

is gestuurd; 

j)	 de kennisgeving in de Staatscourant van 13 december 2015 (nr. 242) van het 

tariefbesluit GTS 2006. 

8.	 De ACM constateert dat hiervoor onder c), f), h) en j) genoemde documenten al eerder 

openbaar zijn gemaakt. Dit geldt tevens voor stuk 12 van de inventarislijst bij het bestreden 

besluit. Dit betreft een brief van DTe van 4 december 2008 met kenmerk 102985/7.B991 aan de 

Minister van Economische Zaken over een zogenoemde uitvoerings- en handhavingstoets. 

Volledigheidshalve zijn deze al eerder openbaar gemaakte stukken als bijlage II bij dit besluit 

gevoegd. Documenten die openbaar zijn, kunnen niet nogmaals openbaar worden gemaakt. 

Gelet hierop is de ACM is in zoverre terecht niet nogmaals overgegaan tot openbaarmaking. 

9.	 De weigering van de openbaarmaking van de overige tot stuk 8 behorende documenten – a), 

b), d), e), g) en i) – komt hierna aan de orde. 

Documenten die nog niet openbaar zijn 

10.	 Ten behoeve van de beoordeling van de documenten die nog niet openbaar zijn, ziet de 

ACM aanleiding allereerst stil te staan bij de reikwijdte van het verzoek van TAQA van 

24 oktober 2017. TAQA heeft verzocht documenten te overleggen waaruit blijkt op welke wijze 

de ACM in het verleden de toegestane inkomsten van GTS heeft verdeeld over de 

verschillende meetpunten. Het is TAQA erom te doen inzicht te verkrijgen in de totstandkoming 

in het verleden van de prijsverschillen tussen de tarieven op de verschillende meetpunten. 

Deze prijsverschillen werken namelijk door in de huidige tarieven. 
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11.	 Dit verzoek van 24 oktober 2017 kan niet los worden gezien van de lopende bezwaar- en 

beroepsprocedures van TAQA tegen de tariefbesluiten voor GTS. In het kader van die 

procedures heeft TAQA onder meer aangevoerd dat de totstandkoming van de entry- en 

exittarieven voor de gasopslag Bergermeer en de piekgasinstallatie Alkmaar onvoldoende 

transparant is. 

12.	 In de tariefbesluiten voor GTS waartegen bezwaar en beroepsprocedures lopen, heeft de ACM 

een verklaring gegeven voor de tariefverschillen op de verschillende meetpunten. De ACM 

verwijst in dit verband naar haar beslissing op bezwaar naar aanleiding van het tariefbesluit 

GTS 2014 die is gepubliceerd op de website www.acm.nl. Op basis van een beschrijving van 

de totstandkoming van de transporttarieven is de ACM tot de slotsom gekomen dat de 

verhouding tussen de tarieven op de verschillende meetpunten historisch is gegroeid. Meerdere 

zogenoemde cost drivers hebben een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de 

transporttarieven. Wel kan de afstandsafhankelijkheid – het verschil in locatie in Nederland – in 

algemene zin de tariefverschillen tussen de verschillende meetpunten afdoende verklaren. 

13.	 Het verzoek van TAQA van 24 oktober 2017 komt in wezen neer op een afwijzing van TAQA 

van de door de ACM gegeven verklaring voor de tariefverschillen op de verschillende 

meetpunten, omdat zij deze ontoereikend acht. TAQA beoogt met haar verzoek een verklaring 

te krijgen voor de tariefverschillen die gedetailleerder is dan hiervoor samengevat is 

weergegeven. Dit volgt onder meer uit de vierde alinea van het verzoek van TAQA waarin zij 

heeft vermeld: 

“Om op dit punt duidelijkheid te krijgen zou TAQA graag van de ACM vernemen of de 

ACM ooit het prijsverschil tussen de verschillende meetpunten als zodanig heeft 

beoordeeld, en Okeper afzonderlijk (gasopslag) meetpunt, het tarief voor dat punt heeft 

getoetst aan, bijvoorbeeld, artikel 13 van Verordening 715/2009. In het bevestigende 

geval ontvangt TAQA graag de onderlinge (elektronische) documenten waaruit de 

methode en uitvoering van deze toets blijkt (...)" 

14.	 Dit volgt eveneens uit het bezwaarschrift van TAQA waarin is vermeld dat zij op zoek is naar 

een “rekenformule / methode". 

15.	 Tegen deze achtergrond is de ACM na heroverweging van het bestreden besluit van oordeel 

dat, achteraf bezien, de documenten 1 tot en met 11 - waaronder de hiervoor onder a), b), d), 

e), g) en i) van stuk 8 genoemde documenten - buiten de reikwijdte van het verzoek van TAQA 

van 24 oktober 2017 vallen. De ACM ligt dit oordeel hieronder toe. 

16.	 Stuk 1 betreft een brief van GTS waarin zij een nadere toelichting geeft op de verlaging van de 

tarieven met 5% naar aanleiding van een bindende aanwijzing DTe van 20 december 2001. 

Stuk 2 betreft een intern memo van DTe over de controle van de in de bindende aanwijzing 

vastgestelde tariefsverlaging. 

Stuk 3 betreft een brief van GTS waarin zij antwoord geeft op vragen van DTe in het kader van 

de controle op de tariefverlaging in 2002. 

Stuk 4 betreft een intern memo van DTe over gesprekken met GTS over de doorvoering van 

een verlaging van de transporttarieven in de periode 2001 tot en met 2005. 

Stuk 5 betreft een vervolgbrief van GTS waarin zij antwoord geeft op vragen van DTe in het 

kader van de controle op de tariefverlaging in 2002. 

Stuk 6 betreft een rapport van PA Consulting Group over de transporttarieven van GTS waarbij 

een vergelijking wordt gemaakt met de transporttarieven in andere Europese landen. 

Stuk 7 betreft een conceptmemo van GTS over de transporttarieven in 2002. 
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De onder a), b), d), e), g) en i) van stuk 8 genoemde documenten hebben betrekking op de
 

totstandkoming van het tariefbesluit GTS 2006.
 

Stuk 9 betreft een advies van de landsadvocaat aan DTe over tariefdifferentiatie in relatie tot
 

het methodebesluit GTS 2009.
 

Stuk 10 betreft een visie van GTS van 8 juli 2008 voor het opstellen van een methodebesluit.
 

Stuk 11 betreft een advies van de landsadvocaat aan DTe over het methodebesluit GTS 2009.
 

17.	 De hiervoor genoemde stukken 1 tot en met 7 adstrueren alleen zijdelings de historische 

beschrijving van de verschillende tariefherstructureringen die hebben geleid tot het huidige 

entry- en exitsysteem. Deze stukken bevatten geen gedetailleerde verklaring en/of 

rekenformule voor de tariefverschillen tussen de verschillende meetpunten. Voor de 

documenten die vallen onder stuk 8 geldt hetzelfde, met dien verstande dat de onder a), b) en i) 

genoemde documenten een procedureel karakter hebben. Het gaat in zoverre namelijk om 

standaardcorrespondentie in het kader van de totstandkoming van het tariefbesluit GTS 2006. 

De stukken 9 tot en met 11 bevatten evenmin een gedetailleerde verklaring en/of rekenformule 

voor de tariefverschillen tussen de verschillende meetpunten, omdat deze stukken betrekking 

hebben op de totstandkoming van het methodebesluit GTS 2009. Gezien het voorgaande 

vallen de stukken – overduidelijk – buiten de reikwijdte van het verzoek van TAQA van 

24 oktober 2017. Gelet hierop is de ACM in zoverre terecht niet overgegaan tot 

openbaarmaking. 

18.	 Overigens merkt de ACM op dat zij eveneens terecht niet zou zijn overgegaan tot 

openbaarmaking, indien zou worden aangenomen dat de stukken wel binnen de reikwijdte van 

het verzoek van TAQA van 24 oktober 2017 zouden vallen. In dat geval zou het 

geheimhoudingsregime van artikel 7 van de Instellingswet ACM namelijk aan openbaarmaking 

van de stukken in de weg staan of zou de ACM – voor zover het gaat om stukken die door haar 

zijn vervaardigd – geen aanleiding zien over te gaan tot openbaarmaking op grond van artikel 

12w van de Instellingswet ACM. 

19.	 Voor zover TAQA op de hoorzitting heeft aangevoerd dat de stukken 2 en 4 niet onder artikel 7 

van de Instellingswet ACM zouden kunnen vallen, omdat dit interne memo’s van DTe betreft, 

merkt ACM het volgende op. De interne memo's zijn weliswaar door een rechtsvoorganger van 

ACM vervaardigd, maar de ACM zou – mede gelet op hetgeen hiervoor onder randnummer 17 

is opgemerkt – geen aanknopingspunt zien voor het oordeel dat openbaarmaking op grond van 

artikel 12w van de Instellingswet ACM duidelijk nuttig en nodig zou kunnen zijn uit een oogpunt 

van voorlichting en transparantie.
1 

Daarbij komt dat in de interne memo’s gebruik wordt 

gemaakt van gegevens of inlichtingen die de ACM bij de uitoefening van handhaving, toezicht 

of regulering heeft verkregen. De ACM is van oordeel dat het niet wenselijk zou zijn om (door 

de ACM vervaardigde) documenten openbaar te maken die informatie bevatten die 

(voortbouwen op) gegevens of inlichtingen in de zin van artikel 7, eerste lid, van de 

Instellingswet ACM, omdat het via de band van artikel 12w van de Instellingswet openbaar 

maken van deze gegevens de effectieve werking van de geheimhoudingsplicht zou 

ondergraven. 

Conclusie 

20.	 De conclusie is dat de ACM terecht niet is overgegaan tot openbaarmaking van de 

documenten. De ACM heeft dit echter niet gedaan op de juiste gronden. Zij heeft aanvankelijk 

geweigerd de documenten openbaar te maken omdat deze onder het in de Instellingswet ACM 

1 
Kamerstukken //2012/13, 33 622, nr. 3, p. 62. 
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neergelegde geheimhoudingsregime zouden vallen, terwijl bij nader inzien de documenten 

reeds openbaar waren of buiten de reikwijdte van het verzoek van TAQA van 24 oktober 2017 

vielen. Dit betekent dat het bezwaar van TAQA gegrond is voor zover het gaat over de 

motivering van het bestreden besluit. Het bestreden besluit kan, met verbetering van de 

motivering, in stand blijven. 

21.	 Op de zitting in de voorlopig voorzieningprocedure van TAQA hangende bezwaar tegen het 

tariefbesluit GTS 2018 (18/262 W1) heeft de voorzieningenrechter de vraag opgeworpen welke 

rechterlijke instantie bevoegd is kennis te nemen van een eventueel in te stellen beroep tegen 

de onderhavige beslissing op bezwaar. De gemachtigde van de ACM heeft hierop geantwoord 

dat hij zich kan voorstellen dat het College zich in dit specifieke geval in eerste en enige aanleg 

bevoegd zal achten van een eventueel beroep kennis te nemen. De gemachtigde van de ACM 

heeft er in dit verband op gewezen dat de onderhavige zaak nauw samenhangt met de lopende 

beroepsprocedures van TAQA tegen de tariefbesluiten voor GTS. Het College is in eerste en 

enige aanleg bevoegd om kennis te nemen van de beroepen tegen die tariefbesluiten. 

22.	 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding, omdat het bestreden besluit niet 

wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. 
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4	 Besluit 

23.	 De Autoriteit Consument en Markt: 

- verklaart het bezwaar van TAQA gegrond; 

- laat het bestreden besluit van 14 december 2017 met kenmerk ACM/DJZ/2017/206401, 

met verbetering van de motivering, in stand. 

Den Haag, 24 mei 2018 

Hoogachtend, 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

w.g. mr. M.T.P.J. van Oers 

Directeur Directie Juridische Zaken 

Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u beroep instellen tegen dit besluit. Stuur uw 

gemotiveerde beroepschrift naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 

EA 's-Gravenhage. Dit moet u doen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit. Meer informatie 

over de beroepsprocedure vindt u op www.rechtspraak.nl. 
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