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Datum : 27 mei 2019 
 
Geachte heer [vertrouwelijk], 
 
Bij besluit van 15 maart 2019, met kenmerk ACM/UIT/508726, heeft de Autoriteit Consument en 
Markt (hierna: de ACM) aan André de Moor Holding B.V. (hierna: De Moor) een last onder 
dwangsom opgelegd wegens niet-naleving van de bindende aanwijzing van 25 mei 2018, kenmerk 
ACM/16/022663. In deze bindende aanwijzing heeft de ACM De Moor onder meer verplicht om een 
netbeheerder aan te wijzen voor de aan haar toebehorende netten. 
 
Bij brief van 19 april 2019, ACM/IN/431474 heeft De Moor de aanwijzingsbrief aan Liander N.V. 
(hierna: Liander) van 16 april 2019 aan de ACM toegezonden. De ACM heeft getoetst of De Moor 
hiermee aan de last onder dwangsom heeft voldaan. Uit de aanwijzingsbrief blijkt dat De Moor 
Liander heeft aangewezen als netbeheerder voor zijn elektriciteit- en gasnet. De inhoud van de 
aanwijzing voldoet niet geheel aan de last. De Moor heeft namelijk niet aan de onderdelen l.c en Ld 
van de last voldaan, aangezien zij geen technische tekening en onafhankelijk taxatierapport aan 
Liander heeft gestuurd. 
 
De nadere omschrijving van de inhoud van de aanwijzing, waaronder de onderdelen l.c en Ld, is in 
de last opgenomen, om de aanwijzing te onderbouwen en een 'lege' aanwijzing te voorkomen. Er is 
sprake van een ‘lege’ aanwijzing als de eigenaar van de netten wel een netbeheerder aanwijst, 
maar niet bijdraagt aan het doel van de aanwijzing om tot overdracht van net en het feitelijk beheer 
van het net aan de netbeheerder te komen. Daarmee blijft ook het doel van de interventie van de 
ACM - namelijk een betere bescherming van de afnemers van de betreffende netten - buiten 
bereik. 
 
De Moor heeft onderbouwd dat de gesprekken over de voorwaarden voor overdracht van het net 
vergevorderd zijn.1 Liander heeft dit bevestigd.2 Verder heeft Liander ter plaatse kennisgenomen 
van de ligging en de technische toestand van de netten. In die omstandigheden is de ACM van 
oordeel dat het niet voldoen aan de onderdelen l.c en l.d van de last de overdracht van de netten 
aan en het beheer daarvan door Liander niet belemmeren. Om die reden acht de ACM het in dit 
geval niet redelijk om deze twee onderdelen van de last in stand te laten. 
 
Met dit besluit wijzigt de ACM dan ook de last in die zin dat de onderdelen l.c en l.d daarvan 
worden verwijderd. De last komt dan te luiden: 
 

De Moor dient binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een schriftelijke 
aanwijzing aangetekend te verzenden aan de aan te wijzen netbeheerder, met de volgende 
inhoud: 
a. de naam van de netbeheerder die De Moor aan wil wijzen met een onderbouwing dat de 
aandelen van die netbeheerder in overheidshanden zijn. 
b. een wilsverklaring waarmee De Moor aangeeft een rechtsverhouding met de 
aangewezen netbeheerder aan te gaan om het eigendom van het elektriciteits- en 
gastransportnet over te nemen. 
II. De Moor dient uiterlijk drie werkdagen nadat de aanwijzing onder I is verzonden deze 
toe te zenden aan de ACM. 
III. De Moor verbeurt een dwangsom van EUR 1.000,- per dag indien De Moor zes weken 
na de datum van bekendmaking van dit besluit geen netbeheerder heeft aangewezen zoals 
voorgeschreven onder I. 
IV. De ACM stelt het bedrag waarboven geen dwangsommen als bedoeld onder III meer 
wordt verbeurd vast op EUR 100.000,-. 
V. De Moor verbeurt een dwangsom van EUR 100,- per dag indien De Moor niet aan de 
rapportageplicht heeft voldaan zoals voorgeschreven onder II. 
VI. De ACM stelt het bedrag waarboven geen dwangsommen als bedoeld onder V meer 
wordt verbeurd vast op EUR 1.000,-. 

                                                        
1 Kenmerk: ACM/IN/432697, ACM/IN/430465, ACM/IN/430473, ACM/IN/430474, ACM/IN/430463, ACM/IN/430476, 
ACM/IN/430464, ACM/IN/430475 
2 Kenmerk: ACM/IN/432435 
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VII. De last onder dwangsom geldt voor een termijn van twee jaren. 
 
Deze wijziging heeft terugwerkende kracht tot 26 april 2019. De ACM zal dit wijzigingsbesluit na 10 
werkdagen publiceren op de webpagina waarop de last onder dwangsom is gepubliceerd. 
 
De ACM is van oordeel dat De Moor op dit moment aan de overgebleven onderdelen van de last 
heeft voldaan. Herroeping van de gehele last is niet aan de orde. Het bepaalde bij artikel 5:34, 
tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht staat daaraan in de weg. Bovendien blijft de 
bindende aanwijzing in stand, geldt de last onder dwangsom voor een termijn van twee jaren en is 
het van belang dat de overtreding van de bindende aanwijzing gedurende deze periode ook 
beëindigd blijft. 
 
Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met J.M. Eijkens, die uw zaak in behandeling heeft. Zij is bereikbaar via [vertrouwelijk]. Uw zaak is 
geregistreerd onder zaaknummer ACM/19/035681. Wilt u dit nummer vermelden als u contact met ons opneemt? 
 
 
Hoogachtend, 
 
Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze, 
 
W.G. 
 
 
mr. P.J.H. Benner 
Teammanager Directie Energie 
 
 
Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na 
de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 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. 

 


