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1.

: ACM/UIT/567651
: ACM/21/050865
: 2 december 2021

Samenvatting

Overwegingen

1.

De ACM heeft bij besluit van 19 juli 2019 (hierna: het primaire besluit) een boete opgelegd aan Liander
N.V. (hierna: Liander) op grond van artikel 77i, eerste lid, aanhef en onder b Elektriciteitswet 1998
(hierna: E-wet). Liander heeft op 28 augustus 2019 bezwaar gemaakt tegen dit besluit. Bij besluit van
1 februari 2021 heeft de ACM het bezwaar van Liander ongegrond verklaard (hierna: het bestreden
besluit). Tegen dit besluit heeft Liander op 10 maart 2021 beroep ingesteld bij de Rechtbank.

2.

Op 2 september 2021 heeft het Hof van Justitie van Europese Unie uitspraak gedaan in de zaak
Commissie tegen Duitsland.1 Uit deze uitspraak, samen gelezen met de uitspraak van 30 december
2020 in de zaak Commissie tegen België,2 volgt, naar het oordeel van de ACM, dat de specifieke
grondslag van artikel 23, vierde lid, aanhef en onder a van de E-wet voor het vaststellen van een
overtreding in de onderhavige zaak onverbindend is. Daarom kan niet tot handhaving van deze
bepaling uit de E-wet worden overgegaan. Dit heeft tot gevolg dat het bestreden besluit en het daaraan
ten grondslag liggende primaire besluit waarbij een bestuurlijke boete is opgelegd aan Liander in de
onderhavige zaak moeten worden ingetrokken.
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C-718/18, HvJ EU 2 september 2021 (Commissie/Duitsland; ECLI:EU:C:2021:662).
C-767/19, HvJ EU 30 december 2020 (Commissie/België, ECLI:EU:C:2020:984).
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De Autoriteit Consument & Markt (hierna: de ACM) besluit tot intrekking van het besluit op bezwaar gericht
aan Liander N.V. van 1 februari 2021 en het daaraan ten grondslag liggende primaire besluit van 19 juli
2019, waarbij aan Liander N.V. een bestuurlijke boete is opgelegd vanwege het niet tijdig aansluiten van
een afnemer op haar netwerk (overtreding van artikel 23, vierde lid, aanhef en onder a, van de
Elektriciteitswet 1998).
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Dictum
De Autoriteit Consument en Markt:
trekt het besluit van 19 juli 2019 met kenmerk ACM/UIT/530149 en het besluit van 1 februari
2021 met kenmerk ACM/UIT/507721, beide gericht aan Liander N.V., statutair gevestigd te
Arnhem, in.

Den Haag, 2 december 2021
Autoriteit Consument en Markt,
namens deze:

drs. C.M.L. Hijmans van den Bergh MBA.
bestuurslid

De voormelde besluiten zijn voorwerp van beroep bij de rechtbank Rotterdam. Ingevolge artikel 6:19 Awb
moet het reeds ingediende beroep geacht worden mede te zijn gericht tegen het onderhavige besluit.
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