
Openbaar

ACM/UIT/521376

M
uzenstraat 41

w
w

w
.acm

.nl
2511 W

B
  D

en H
aag

070 722 20 00

Besluit 

Ons kenmerk : ACM/UIT/521376 
Zaaknummer : ACM/19/035950 

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 51, tweede lid, van de 
Elektriciteitswet 1998 op de aanvraag tot geschilbeslechting van RWE Generation NL B.V. en 
RWE Eemshaven Holding II B.V. over de manier van berekenen van de bedrijfstijd door 
TenneT TSO B.V. 

http://www.acm.nl/


Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/19/035950 / Documentnr. ACM/UIT/521376 

2/10 

1 Verloop van de procedure 

1. Op 21 juni 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) een aanvraag tot
geschilbeslechting als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet)
ontvangen van RWE Generation NL B.V. en RWE Eemshaven Holding II B.V. (hierna samen:
RWE). Het betreft een geschil met netbeheerder TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT).

2. Op 2 juli 2019 heeft de ACM TenneT gevraagd om een schriftelijke zienswijze op de aanvraag.
Deze zienswijze heeft de ACM op 14 augustus 2019 ontvangen.

3. Op 30 september 2019 heeft ten kantore van de ACM een hoorzitting plaatsgevonden.
Op 21 oktober 2019 heeft de ACM het verslag hiervan aan partijen gezonden.

2 Het geschil 

4. RWE stelt dat TenneT in strijd met artikel 3.7.5a van de Tarievencode elektriciteit (hierna:
Tarievencode) en artikel 1.1. van de Begrippencode elektriciteit (hierna: Begrippencode) heeft
gehandeld door de bedrijfstijd op een manier te berekenen die niet in overeenstemming is met de
E-wet en de bijbehorende codes. Als gevolg van deze foutieve manier van berekenen zijn twee
centrales in de verkeerde bedrijfstijdcategorie ingedeeld, waardoor het aan RWE in rekening 
gebrachte transportafhankelijke verbruikers-transporttarief (hierna: TAVT) te hoog is. TenneT stelt 
dat zij de bedrijfstijd juist heeft berekend. 

3 Feiten 

5. Op grond van de door partijen geleverde stukken en hetgeen op de hoorzitting naar voren is
gebracht stelt de ACM de volgende feiten en omstandigheden vast.

6. TenneT is beheerder van het landelijk hoogspanningsnet. RWE heeft verschillende
elektriciteitscentrales die zijn aangesloten op dit net. Op 20 maart 2019 heeft RWE facturen
ontvangen van TenneT betreffende de “naverrekening bedrijfstijd 2018” voor de locaties Amer,
Eemshaven en Moerdijk.
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4 Wettelijk kader 

7. Artikel 29 van de E-wet bepaalt voor zover van belang het volgende:

“1. Het tarief waarvoor transport van elektriciteit zal worden uitgevoerd heeft betrekking op de 
ontvangst en het invoeden van elektriciteit door afnemers, ongeacht de plaats van ontvangst of 
invoeding van de elektriciteit en ongeacht de plaats van de aansluiting waar de elektriciteit op het 
Nederlandse net is ontvangen of ingevoed en op systeemdiensten. 
2. Het tarief, bedoeld in het eerste lid, wordt in rekening gebracht bij iedere afnemer die elektriciteit
ontvangt op een aansluiting op een net dat wordt beheerd door een netbeheerder. Het tarief kan 
verschillen voor verschillende afnemers, afhankelijk van het spanningsniveau van het net waarop de 
afnemer is aangesloten. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat het tarief 
tevens in rekening wordt gebracht bij iedere afnemer die elektriciteit invoedt op een net dat wordt 
beheerd door een netbeheerder. In dat geval kan het tarief tevens verschillen voor het ontvangen of 
het invoeden van elektriciteit. 
3. Het transporttarief wordt berekend per aansluiting. Voor de toepassing van het transporttarief
wordt een streng van lichtmasten geacht te beschikken over één aansluiting. 
4. In aanvulling op het bepaalde bij of krachtens het eerste, tweede en derde lid, kunnen bij
algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld met betrekking tot het tarief waarvoor 
transport van elektriciteit zal worden uitgevoerd ten behoeve van bij die maatregel aan te geven 
afnemers dan wel voor daarbij te omschrijven transport van elektriciteit. 
(…)” 

8. Artikel 1 van het Besluit Tariefdifferentiatie tarieven transport elektriciteit bepaalt voor zover van
belang het volgende:
“In aanvulling op artikel 29, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998, kan het tarief waarvoor
transport van elektriciteit zal worden uitgevoerd, voor de ontvangst en voor het invoeden van
elektriciteit verschillen voor verschillende afnemers afhankelijk van:
(…)
b. het tijdsdeel dat een afnemer beschikt over zijn maximale transportvermogen;
(…)” 

9. Artikel 3.7.5a van de Tarievencode bepaalt voor zover van belang het volgende:

“De tariefdragers voor het TAVT voor verbruikers met een bedrijfstijd (totaal aantal afgenomen 
kWh’s per jaar / maximaal afgenomen vermogen per jaar) van maximaal 600 uur in de 
tariefcategorieën, genoemd in 3.7.1, onder a tot en met c [EHS, HS, TS,Trafo HS+TS / MS] zijn: 
a. 0,5 * kWgecontracteerd voor gecontracteerd transportvermogen;
b. kWmax per week waarvoor het tarief gelijk is aan 18/52 * kWmax per maand.”

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009755&artikel=29&g=2019-09-12&z=2019-09-12
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10. Artikel 1.1 van de Begrippencode bepaalt voor zover van belang het volgende:

“Bedrijfstijd (BT): Het standaardjaarverbruik op een aansluiting gedeeld door het op die aansluiting 
gecontracteerd transportvermogen of het vermogen dat overeenkomt met de doorlaatwaarde van 
die aansluiting; 

(…) 

Standaardjaarverbruik (SJV): Het verwachte verbruik van een kleinverbruiker of een 
profielgrootverbruiker op een aansluiting bij gestandaardiseerde condities en op basis van een 
genormaliseerd jaar; 

(…) 

kWmax: De werkelijk voorgekomen maximale belasting van het net door een aangeslotene op een 
netaansluiting, die bij een meetperiode van 15 minuten of minder wordt bepaald op basis van de 
waarde per klokkwartier en die bij een andere meetperiode wordt bepaald op basis van de hoogste 
waarde per meetperiode;”. 

(…) 

Profielgrootverbruikaansluiting: Een grootverbruikaansluiting waarvan de aansluitcapaciteit kleiner 
is dan of gelijk aan 100 kVA en waarbij de aangeslotene er voor gekozen heeft om een 
profielgrootverbruikmeetinrichting te (laten) plaatsen op het overdrachtspunt van zijn aansluiting; 

5 Standpunten van partijen 

5.1 RWE 

11. RWE heeft – kort samengevat – in de stukken en op de zitting het volgende naar voren gebracht.

12. RWE stelt dat TenneT de bedrijfstijd niet in overeenstemming met de E-wet en de bijbehorende
codes berekent voor de aansluitingen van de energiecentrales van RWE in Amer, Eemshaven en
Moerdijk. In artikelen 3.7.5 en 3.7.5a zijn twee bedrijfstijdcategorieën opgenomen: een categorie
van maximaal 600 uur, en een categorie van meer dan 600 uur. Ter bepaling van de bedrijfstijd
geldt volgens artikel 3.7.5a van de Tarievencode de berekening: het totaal aantal afgenomen
kilowatturen (hierna: kWh’s) per jaar gedeeld door het maximaal afgenomen vermogen per jaar.
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13. Volgens RWE blijkt uit de tekst van de Tarievencode niet als zodanig of ter bepaling van het 
totaal aantal afgenomen kWh’s per jaar moet worden uitgegaan van de sommering van het 
verbruik van de individuele verbindingen of het saldo van de energie-uitwisseling op de 
aansluiting. Aldus dient volgens RWE te worden aangesloten bij de definitie van bedrijfstijd in de 
Begrippencode. In de Begrippencode is de ‘bedrijfstijd’ gedefinieerd als: 
“het standaardjaarverbruik op een aansluiting gedeeld door het op die aansluiting gecontracteerd 
vermogen (…)”. Het ‘standaardjaarverbruik” wordt gedefinieerd als: “het verwachte verbruik op 
een aansluiting”. Verbruik wordt in de Begrippencode verder gedefinieerd als “Berekend Verbruik” 
en “Gemeten Verbruik”. Bij deze begrippen wordt uitgegaan van de saldering van de energie-
uitwisseling en dat moet dus ook bij het TAVT, aldus RWE. 
 

14. Dit strookt volgens RWE met de definities van de andere tariefcomponenten, kWmax en 
kWgecontracteerd, waar de berekening ook gebaseerd is op saldering van energie-uitwisseling 
(per 15 min) van de waarden van de onderliggende verbindingen. TenneT berekent deze 
tariefelementen via saldering, terwijl het bij de berekening van de bedrijfstijd de som van de 
jaarverbruiken van de onderliggende verbindingen van de aansluiting hanteert in plaats van het 
saldo van de energie-uitwisseling per 15 minuten.  

5.2 TenneT 

15. TenneT heeft – kort samengevat – in haar zienswijze en op de zitting het volgende naar voren 
gebracht.  
 

16. TenneT stelt dat zij voor de berekening van de bedrijfstijd de formule hanteert die is neergelegd in 
artikel 3.7.5a van de Tarievencode. Daarin wordt onder “bedrijfstijd” verstaan: “het totaal aantal 
afgenomen kWh’s per jaar gedeeld door het maximaal afgenomen vermogen per jaar”. Volgens 
TenneT is deze formule duidelijk. Uitgegaan dient te worden van het totaal aantal afgenomen 
kWh’s per jaar.  
 

17. TenneT verwijst ook naar de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 3.7.5a van de 
Tarievencode, die laat zien dat bedoeld is te kijken naar de afname, en dus niet naar het 
gesaldeerd jaarverbruik. Dit blijkt volgens TenneT onder meer uit de volgende passage uit het 
Codewijzigingsbesluit 00-068 van 16 november 20001: “Dit besluit strekt ertoe de positie te 
verbeteren van afnemers, die een zeer beperkt aantal uren per jaar elektriciteit van het net 
afnemen.” 

 
18. TenneT wijst erop dat er geen reden is om van de – duidelijke – tekst van de Tarievencode af te 

wijken, nu de verbruikers met een bedrijfstijd van maximaal 600 uur per jaar te zien zijn als 
uitzondering op de hoofdregel.2 Dit is een uitzondering die naar zijn aard beperkt dient te worden 
uitgelegd, aldus TenneT.  

                                                        
1 Staatscourant van 17 november 2000, nr 224. 
2 Verbruikers met een bedrijfstijd van meer dan 600 uur zijn de hoofdregel, voor wie het tarief geldt zoals vastgelegd in 
artikel 3.7.5 van de Tarievencode.  
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19. TenneT meent dat de wijze waarop in artikel 3.7.5a van de Tarievencode de bedrijfstijd wordt 
bepaald ook steun vindt in de wetssystematiek, namelijk de wijze waarop in de andere leden van 
artikel 29 van de E-wet de bedrijfstijd wordt bepaald. TenneT wijst op de volumecorrectiefactor in 
lid 7 en lid 8, waarin verbruik wordt gekoppeld aan de som van de aan het net onttrokken 
elektriciteit. Verbruik wordt dus gelijkgesteld aan de hoeveelheid kWh die aan het net zijn 
onttrokken, dus de afname van elektriciteit. Er vindt geen verrekening plaats met eventueel aan 
het net geleverde elektriciteit en er is geen verwijzing naar een saldo van energie-uitwisseling op 
de aansluiting.  

 
20. Daarnaast wijst TenneT erop dat de keuze voor deze berekeningssystematiek en de aansluiting 

bij de berekening van de bedrijfstijd ten behoeve van de tariefdragers als bedoeld in artikel 3.7.5a 
van de Tarievencode nader is onderbouwd in een rapport van D-Cision, ECN en TU Delft “De 
tariefsystematiek van het elektriciteitsnet” van 23 december 2013. Daarin is onder meer het 
volgende opgenomen over de berekening van de bedrijfstijd: 

 
"Onder het begrip ‘bedrijfstijd’ wordt het vollastequivalent van de inzet verstaan. Anders 
geformuleerd betreft dit het aantal uren per jaar dat een eenheid verondersteld wordt op vollast in 
bedrijf te zijn, en wel zodanig dat het jaarverbruik bij vollast overeenkomt met het daadwerkelijk 
jaarverbruik (dat grotendeels in deellast wordt gerealiseerd). De bedrijfstijd (in uren) is daarom de 
jaarlijkse elektriciteitsafname (in MWh) gedeeld door de jaarlijkse piekafname (in MWh). In feite 
wordt zo de totaal afgenomen energie teruggerekend naar een zelfde afnemer op vollast.” 

 
En ook: 

 
“Een criterium gerelateerd aan de bedrijfstijd komt qua aard overeen met het tarief dat in rekening 
wordt gebracht bij afnemers met een bedrijfstijd lager dan 600 uur op jaarbasis." (p. 58) 
 

21. Het begrip ‘bedrijfstijd’ zoals gedefinieerd in de Begrippencode houdt volgens TenneT uitsluitend 
en specifiek verband met het gebruik van bedrijfstijd bij de indeling van aansluitingen in 
profielcategorieën, als bedoeld in bijlage B1.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas. In de 
definitie van ‘profielcategorie’ in de Begrippencode wordt ook verwezen naar de bedrijfstijd. 
Profielcategorieën worden bijvoorbeeld gebruikt voor de vaststelling van het 
standaardjaarverbruik. 
 

22. Dus als er onduidelijkheid is over een begrip in de E-wet, technische codes of Tarievencode, dan 
kan de Begrippencode als ondersteuning dienen. In dit geval is er echter geen sprake van 
onduidelijkheid over de betekenis van de begrippen in de Tarievencode, aldus TenneT.  

 
23. TenneT voert ook aan dat zij het ‘maximaal afgenomen vermogen’ saldeert omdat daarbij 

expliciet staat dat het gaat om de werkelijk voorgekomen maximale belasting van het net ‘op een 
netaansluiting’ bij een bepaalde meetperiode. Als er afname én productie plaatsvindt, is de 
maximale belasting op de aansluiting op een bepaald moment het resultaat van beide. Het totaal 
aantal afgenomen kWh’s per jaar is echter altijd wat er over de verbindingen loopt.  



Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/19/035950 / Documentnr. ACM/UIT/521376 
 
 

 

7/10 

  

6 Beoordeling van het geschil 

24. In dit geschil speelt de vraag op welke wijze de bedrijfstijd moet worden berekend ten behoeve 
van het TAVT uit artikel 3.7.5a van de Tarievencode. Bij de vaststelling van het TAVT maakt de 
Tarievencode een onderscheid tussen verbruikers met een bedrijfstijd van maximaal 600 uur en 
verbruikers met een bedrijfstijd van meer dan 600 uur per jaar. Het voornaamste verschil tussen 
deze twee categorieën van verbruikers bestaat in de berekening van de tariefdragers. Bij 
maximaal 600 uur per jaar wordt het transporttarief vastgesteld op basis van een kWmax per 
week (op grond van artikel 3.7.5a van de Tarievencode), bij meer dan 600 uur per jaar op basis 
van een kWmax per maand (op grond van artikel 3.7.5 van de Tarievencode). Het transporttarief 
voor verbruikers die slechts een beperkt aantal uren per jaar elektriciteit afnemen is daardoor 
lager. De ACM is, in tegenstelling tot wat door RWE is betoogd, van oordeel dat uit artikel 3.7.5a 
van de Tarievencode volgt dat uitgegaan dient te worden van het totaal aantal afgenomen kWh’s 
per jaar. Volgens de ACM is er geen ruimte om het totaal aantal afgenomen kWh’s te salderen 
met hetgeen aan het net is geleverd. Saldering houdt in dat eventuele productie wordt 
afgetrokken van het verbruik, waardoor een lager aantal kWh’s of vermogen ontstaat. De ACM 
licht dit hieronder toe. 

6.1 Geldt de begripsomschrijving van ‘bedrijfstijd’ uit de Begrippencode?  

25. Uit de definitie van ‘bedrijfstijd’ in de Begrippencode valt naar het oordeel van de ACM niet af te 
leiden dat TenneT dient te salderen, zoals RWE stelt. De Begrippencode definieert ‘bedrijfstijd’ 
als het jaarverbruik (kWh) op de aansluiting gedeeld door het gecontracteerd transportvermogen 
(kWgecontracteerd) van die aansluiting. Het begrip ‘standaardjaarverbruik’ in de Begrippencode 
refereert aan het verwachte verbruik van kleinverbruikers en profielgrootverbruikers. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat RWE geen kleinverbruiker, noch profielgrootverbruiker is, maar 
telemetriegrootverbruiker.3 Het begrip ‘bedrijfstijd’ uit de Begrippencode is dus niet van 
toepassing op RWE. Dat hoeft ook niet omdat, zoals hieronder uiteengezet in alinea 6.2, het 
begrip is omschreven in de Tarievencode. 
 

  

                                                        
3 Zie artikel 1.1 van de Begrippencode:  
Profielgrootverbruikaansluiting: Een grootverbruikaansluiting waarvan de aansluitcapaciteit kleiner is dan of gelijk aan 100 
kVA en waarbij de aangeslotene er voor gekozen heeft om een profielgrootverbruikmeetinrichting te (laten) plaatsen op het 
overdrachtspunt van zijn aansluiting.  
Telemetriegrootverbruikaansluiting: Een grootverbruikaansluiting die geen profielgrootverbruikaansluiting is.  
In samenhang gezien, laten deze definities zien dat er sprake is van een telemetriegrootverbruiker bij een aansluiting groter 
dan 100 kVA. 
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26. Daarnaast heeft de bepaling in de Begrippencode een andere functie. Het begrip ‘bedrijfstijd’ in 
de Begrippencode is gericht op de indeling van aansluitingen in profielcategorieën en verwijst 
daartoe naar het standaardjaarverbruik. Het standaardjaarverbruik gaat om het verwachte 
jaarverbruik van een afnemer op een aansluiting bij gestandaardiseerde condities en op basis 
van een genormaliseerd jaar. Aan de hand van het standaardjaarverbruik wordt vooraf bepaald in 
welke tariefcategorie een kleinverbruiker of een profielgrootverbruiker valt. Dit is een heel andere 
situatie dan bij de regeling van artikel 3.7.5a van de Tarievencode, waarbij achteraf wordt 
gekeken naar de werkelijke bedrijfstijd voor de indeling in het standaard- of het 
uitzonderingstarief. Aangezien afnemers alleen betalen voor de afname van elektriciteit, wordt dit 
tarief bepaald op basis van wat is afgenomen gedurende het afgelopen jaar. De definitie van 
bedrijfstijd in de Begrippencode kan daarom niet worden gebruikt bij de interpretatie van het 
begrip bedrijfstijd in artikel 3.7.5a van de Tarievencode.  

6.2 De berekening volgens de Tarievencode 

27. Om te berekenen welk TAVT van toepassing is op een verbruiker dient de bedrijfstijd te worden 
berekend. Ingevolge artikel 3.7.5a van de Tarievencode wordt de bedrijfstijd berekend aan de 
hand van de volgende formule: totaal aantal afgenomen kWh’s per jaar / maximaal afgenomen 
vermogen per jaar. Het geschil tussen RWE en TenneT spitst zich, naast de vraag welke definitie 
er moet worden toegepast, ook toe op de uitleg van het “totaal aantal afgenomen kWh’s per jaar”. 
Over de berekening van het “maximaal afgenomen vermogen per jaar” bestaat geen verschil van 
inzicht tussen RWE en TenneT. Hierna zal op deze twee begrippen nader worden ingegaan. 
 

28. Hoe het “totaal aantal afgenomen kWh’s per jaar” moet worden berekend wordt niet nader 
gedefinieerd. Uit de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 3.7.5a van de Tarievencode volgt 
de bedoeling van het artikel. Uit de toelichting bij het Codewijzigingsbesluit 00-068 van 
16 november 2004 blijkt dat artikel 3.7.5a van de Tarievencode is ingevoerd om een lager tarief 
te realiseren voor verbruikers die slechts een zeer beperkt aantal uren per jaar elektriciteit 
afnemen.5 Voor deze categorie afnemers is voorzien in een aangepast (lager) tarief, omdat het 
standaardtarief geen redelijke afspiegeling is van de kosten die deze afnemers veroorzaken. 
Hieruit volgt volgens de ACM dat een saldering van kWh’s niet aan de orde is, omdat dan ook 
verbruikers die veel verbruiken en produceren in deze lage categorie komen te vallen. Deze 
verbruikers nemen echter niet “slechts een beperkt aantal uren per jaar elektriciteit” af. 

 
29. Uit de letterlijke tekst van de bepaling blijkt ook dat het gaat om het “totaal aantal afgenomen 

kWh’s”. De ACM leidt hieruit af dat dus niet is voorzien in een saldering met de teruggeleverde 
kWh’s. Hieruit volgt dat eventueel teruggeleverd vermogen niet wordt meegenomen in de hoogte 
van het “totaal aantal afgenomen kWh’s per jaar”.  

 

                                                        
4 Staatscourant van 17 november 2000, nr. 224. 
5 De reden is dat de tariefstructuur eerder anders in elkaar zat. Na een wijziging van de tariefstructuur moesten verbruikers 
met een lage bedrijfstijd ineens meer gaan betalen, hetgeen onwenselijk werd gevonden.  
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30. Het begrip “maximaal afgenomen vermogen” wordt door RWE en TenneT op dezelfde manier 
berekend. Daarbij wordt wél gesaldeerd. RWE heeft aangevoerd dat, omdat TenneT ter bepaling 
van het maximaal afgenomen vermogen saldeert, TenneT dat ook moet doen ter bepaling van 
het totaal aantal afgenomen kWh’s per jaar. Met andere woorden, omdat TenneT rekening houdt 
met productie bij de bepaling van de maximale belasting op de netaansluiting, zou TenneT naar 
de mening van RWE ook rekening moeten houden met de productie bij de bepaling van het totaal 
aantal afgenomen kWh’s.  

 
31. De ACM volgt deze redenering niet. “Maximaal afgenomen vermogen” is hetzelfde als “kWmax”, 

het begrip dat is opgenomen in de Begrippencode. Partijen zijn het daarover eens. De 
begripsomschrijving luidt als volgt: “De werkelijk voorgekomen maximale belasting van het net 
door een aangeslotene op een netaansluiting, die bij een meetperiode van 15 minuten of minder 
wordt bepaald op basis van de waarde per klokkwartier en die bij een andere meetperiode wordt 
bepaald op basis van de hoogste waarde per meetperiode”. Dit begrip hanteert de ‘werkelijk 
voorgekomen maximale belasting tijdens een meetperiode’ als uitgangspunt. Als er in een 
bepaalde meetperiode zowel geproduceerd als verbruikt wordt, is de werkelijk voorgekomen 
belasting het resultaat van beide. Daarom concludeert de ACM dat TenneT bij de bepaling van 
“maximaal afgenomen vermogen” (of kWmax) wél rekening kan houden met de productie (en dus 
mag salderen).  

 
32. De ACM volgt RWE daarom niet in haar stelling dat omdat TenneT “maximaal afgenomen 

vermogen” saldeert, TenneT ook het “totaal aantal afgenomen kWh’s” moet salderen. Salderen 
van kWmax betekent immers niet automatisch dat ook kWh’s gesaldeerd moeten worden. 
 

33. Op basis van bovenstaande komt de ACM tot de conclusie dat de klacht van RWE ongegrond 
moet worden verklaard.  
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7 Dictum 

34. De Autoriteit Consument en Markt verklaart de klacht van RWE Generation NL B.V. en 
RWE Eemshaven Holding II B.V. tegen TenneT TSO B.V. ongegrond. 

 
 
‘s-Gravenhage, 
 
Datum: 13 oktober 2019 
 
Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze: 
 
 
 
w.g. 
mr. P.C.M. Bijlenga 
Teammanager Directie Energie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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