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Samenvatting 
 
In alle Europese lidstaten gelden dezelfde regels die handel met voorwetenschap en 
marktmanipulatie op de wholesalemarkt voor energie moeten voorkomen. Deze regels staan in 
REMIT. Artikel 4 REMIT verplicht marktdeelnemers voorwetenschap tijdig en op doeltreffende wijze 
openbaar te maken. Deze verplichting zorgt ervoor dat marktdeelnemers gelijke toegang tot 
informatie hebben, zodat zij vraag en aanbod op de wholesalemarkt voor energie goed kunnen 
inschatten. De ACM stelt vast dat PZEM een aantal keer voorwetenschap over de 
productiecapaciteit van een elektriciteitscentrale niet, niet tijdig en/of niet doeltreffend openbaar 
heeft gemaakt. Vanwege deze overtredingen van artikel 4 REMIT legt de ACM PZEM een boete op 
van € 150.000,-.  

1 Verloop van de procedure 

1. Op 29 oktober 2020 heeft de directie Energie van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een 
boeterapport uitgebracht waarin is vermeld dat PZEM Energy B.V. (hierna: PZEM) een aantal 
overtredingen heeft begaan van artikel 3 en artikel 4 van Verordening (EU) nr. 1227/2011 van 
25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie 
(hierna: REMIT). Het boeterapport is op 29 oktober 2020 toegezonden aan PZEM. 
 

2. De directie Energie heeft het boeterapport overgedragen aan de directie Juridische Zaken van de 
ACM. Deze directie heeft op 10 november 2020 het dossier dat hoort bij het boeterapport 
toegezonden aan PZEM.  
 

3. PZEM heeft op 5 februari 2021 een schriftelijke zienswijze ingediend naar aanleiding van het 
boeterapport. 
 

4. In 2021 hebben de ACM en PZEM verkend of een traject van vereenvoudigde afdoening haalbaar is. 
Deze verkenning bleef zonder resultaat.  
 

5. Op 15 maart 2022 heeft op het kantoor van de ACM een hoorzitting plaatsgevonden. PZEM heeft 
daar de gelegenheid gekregen haar zienswijze nader toe te lichten. Het verslag van de hoorzitting is 
op 4 april 2022 toegezonden aan PZEM. 

  

http://www.acm.nl/
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2 Boeterapport 

6. Het boeterapport (hierna: het rapport) beschrijft een aantal gedragingen van PZEM in relatie tot 
voorwetenschap over de (on)beschikbaarheid van de Sloecentrale in meerdere op zichzelf staande 
incidenten/periodes. PZEM is tezamen met Électricité de France S.A. (hierna: EDF) eigenaar van de 
Sloecentrale en tezamen met EDF verantwoordelijk voor de productie van elektriciteit met de 
Sloecentrale. De Sloecentrale heeft twee productie-eenheden die ieder een nominale maximale 
capaciteit van 435 MW hebben. 
 

7. In het rapport worden negen gedragingen van PZEM onderscheiden, te weten de gedragingen 1A, 
1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 3D en 4. De ACM beoordeelt in dit besluit of voor de gedragingen 1A en 3B 
toepassing van haar boetebevoegdheid aangewezen is. Voor de overige gedragingen geeft de ACM 
geen vervolg aan de gedragingen die in het rapport zijn beschreven. Hieronder volgt een korte 
samenvatting van gedragingen 1A en 3B en de kwalificatie daarvan in het rapport. In hoofdstuk 2 
volgt een omschrijving van de voor de beoordeling relevante feiten.  
 

8. Gedraging 1A heeft betrekking op het niet- en niet tijdig publiceren van een productierestrictie. 
Informatie over deze marktrestrictie is volgens het rapport informatie die een aanzienlijke invloed zou 
kunnen hebben op de prijzen van energieproducten; andere marktdeelnemers zouden deze 
informatie waarschijnlijk gebruiken om handelsbeslissingen ten dele op te baseren, als zij daarvan 
kennis konden nemen. Deze informatie houdt daarom voorwetenschap in als bedoeld in artikel 2 
REMIT.  
 

9. PZEM handelde volgens het rapport in strijd met de verplichting om haar voorwetenschap tijdig en op 
doeltreffende wijze openbaar te maken, bedoeld in artikel 4 REMIT, door: 
• informatie over de marktrestrictie voor Sloe 10 pas op 5 mei 2017 te publiceren, terwijl zij dan al 
geruime tijd op de hoogte is van de naderende restrictie en ook al handelt in energieproducten 
waarvoor die voorwetenschap relevant is; 
• geen informatie over de hieronder in randnummer 12 beschreven must run van Sloe 20 te 
publiceren. 

 
10. Gedraging 3B ziet op het onjuist publiceren van het tijdstip van het einde van de onbeschikbaarheid 

van productiefaciliteiten en het niet publiceren over de gedeeltelijke beschikbaarheid in de middag. In 
het rapport wordt deze informatie gekwalificeerd als informatie die een aanzienlijke invloed zou 
kunnen hebben op de prijzen van energieproducten; andere marktdeelnemers zouden deze 
informatie waarschijnlijk gebruiken om handelsbeslissingen ten dele op te baseren, als zij daarvan 
kennis konden nemen. Deze informatie houdt daarom voorwetenschap in als bedoeld in artikel 2 
REMIT.  

 
11. Volgens het rapport handelde PZEM op 10 januari 2019 in strijd met de verplichting om haar 

voorwetenschap tijdig en op doeltreffende wijze openbaar te maken, bedoeld in artikel 4 REMIT, 
door: 
• in het begin van de middag van 10 januari 2019 informatie over het verwachte eindtijdstip van de 
volledige onbeschikbaarheid van Sloe 20 te publiceren die afwijkt van de voorwetenschap die zij 
daarover heeft en haar voorwetenschap over de beperkte beschikbaarheid / gedeeltelijke 
onbeschikbaarheid van Sloe 20 niet te publiceren.  

o Terwijl PZEM weet dat Sloe 20 vanaf 13:00 uur tot 16:15 uur elektriciteit zal produceren met 
een beperkt beschikbare capaciteit (en dus gedeeltelijk onbeschikbaar is), publiceert zij om 
12:42 uur dat de onbeschikbaarheid van de capaciteit van Sloe 20 eindigt om 13:30 uur; over 
de aanzienlijk beperkte beschikbaarheid / gedeeltelijke onbeschikbaarheid van Sloe 20 in de 
middag, publiceert PZEM niets.  

• de gepubliceerde voorwetenschap niet tijdig openbaar te maken, want niet ten minste voordat zij 
handelt in energieproducten waarvoor die voorwetenschap relevant is. 
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3 Feiten en omstandigheden 

3.1 Relevante feiten gedraging 1A (publicatie marktrestrictie TenneT) 

12. Op 24 januari 2017 verzoekt landelijk netbeheerder TenneT aan PZEM om een prijsopgave te doen 
voor een productierestrictie (in de praktijk en hierna marktrestrictie genoemd) van de Sloecentrale in 
de weken 19 – 21 van 2017. Dit in verband met onderhoud aan het net van TenneT. Om een 
prijsopgave aan TenneT te doen, voert de handelsafdeling van PZEM in februari 2017 op basis van 
simulatiemodellen prijsberekeningen uit. Op 1 maart 2017 stuurt PZEM aan TenneT de gevraagde 
prijsopgave. De prijsopgave wordt in de weken daarna nog aangepast naar aanleiding van een 
wijziging in de door TenneT gewenste restrictie. Op 14 april 2017, 15:23 uur is er overeenstemming 
met TenneT over de marktrestrictie voor de Sloecentrale en de vergoeding die TenneT daarvoor aan 
PZEM betaalt. Daartoe wordt op 20 april 2017 een overeenkomst ondertekend. De marktrestrictie 
houdt in dat één van de productie-eenheden van de Sloecentrale (de Sloecentrale heeft er twee: 
Sloe 10 en Sloe 20) van 8 mei 2017 tot en met 20 mei 2017 en van 22 mei tot en met 24 mei 2017 
niet mag produceren; de andere productie-eenheid moet in deze periode juist produceren met een 
capaciteit tussen minimaal 220 MW en maximaal 400 MW (een must run). 
 

13. PZEM maakt informatie over deze marktrestrictie – mede namens EDF – voor het eerst openbaar op 
5 mei 2017 door deze op haar website voor REMIT-meldingen te publiceren. Dit doet zij nadat EDF 
aan PZEM laat weten dat haar handelaren hebben gewaarschuwd dat de marktrestrictie nog niet is 
gepubliceerd. De informatie die PZEM vervolgens publiceert, blijft echter beperkt tot de informatie dat 
Sloe 10 gedurende periode van de marktrestrictie onbeschikbaar is. Over de must run van Sloe 20 
heeft PZEM nimmer informatie openbaar gemaakt. Uit het rapport volgt verder dat PZEM in de 
periode tussen 14 april 2017 en 5 mei 2017 diverse transacties in relevante producten is 
aangegaan.1 

3.2 Relevante feiten gedraging 3B (publicatie draaiplan Sloe 20) 

14. Op 10 januari 2019 start Sloe 20 op nadat die van 7 tot en met 9 januari onbeschikbaar was. Deze 
opstart mislukt. Later die dag wordt opnieuw gepoogd Sloe 20 op te starten. Om 8:30 uur publiceert 
PZEM dat de beperking van de beschikbare capaciteit van Sloe 20 om 14:00 uur zal eindigen. 
Sloecentrale laat om 12:25 uur aan PZEM weten dat zij Sloe 20 rond 13:00 uur zal opstarten en dat 
PZEM rond die tijd (dus) de eerste productie kan verwachten. Sloecentrale geeft daarbij aan dat ze 
volledige beschikbaarheid van Sloe 20 om 14:00 uur niet zal redden; de capaciteit van Sloe 20 zal 
pas vanaf 16:15 uur het niveau van minimum stable generation (MSG, rond de 220 MW) bereiken. In 
het informatiesysteem TAMS – dat Sloecentrale, EDF en PZEM delen voor onder meer onderlinge 
verrekeningen – voert Sloecentrale in dat Sloe 20 tot 16:15 uur geen capaciteit beschikbaar heeft en 
vanaf 17:00 uur volledig beschikbaar zal zijn. Om 12:42 uur publiceert PZEM dat de beperking van 
de beschikbare capaciteit van Sloe 20 om 13:30 uur (dus een half uur eerder dan om 8:30 uur 
gepubliceerd) eindigt. Kort na 12:50 uur begint Sloecentrale met de opstart van Sloe 20, waarbij de 
productie in lijn is met de aanzienlijke beperking van de beschikbare capaciteit tot 16:15 uur.  
 

15. De informatie dat de capaciteit Sloe 20 pas vanaf 17:00 uur volledig beschikbaar is en daarvoor 
aanzienlijk beperkt, heeft PZEM niet openbaar gemaakt. Tussen 12:59 uur en 15:12 uur handelt 
PZEM in elektriciteitsproducten waarvoor die voorwetenschap relevant is. 

 
 

 
1 Zie de tabellen 4, 5, 6 en 7 op pagina’s 85 en 86 van het rapport. 
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4 Beoordeling gedragingen 

4.1 Gedraging 1A 

16. In deze paragraaf beoordeelt de ACM of de in hoofdstuk 3 beschreven gedraging 1A kwalificeert als 
overtreding. Daarbij betrekt de ACM de zienswijze van PZEM naar aanleiding van het rapport.   

4.1.1 Is er sprake van voorwetenschap? 

17. De ACM toetst allereerst of de informatie over de marktrestrictie kwalificeert als voorwetenschap in 
de zin van artikel 2, eerste lid, REMIT. 
 

18. Artikel 2, eerste lid, REMIT geeft de definitie van voorwetenschap voor de toepassing van REMIT. 
Deze definitie is samengevat weergegeven in een stappenschema op de volgende pagina. In dit 
schema is artikel 2, eerste lid, onder a, c en d, REMIT weggelaten, omdat die onderdelen in dit 
besluit niet aan de orde komen. 
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Stappenschema voorwetenschap  

 
 
Het stappenschema voorwetenschap bestaat uit vijf stappen. Deze stappen beschrijven de 
elementen waaruit de definitie voor voorwetenschap bestaat. Bij elke stap wordt vastgesteld of het 
element al dan niet aanwezig is. Wanneer een element niet aanwezig is, is geen sprake van 
voorwetenschap als bedoeld in artikel 2 lid 1 REMIT. Wanneer alle stappen genomen kunnen 
worden, oftewel alle elementen aanwezig zijn, is sprake van voorwetenschap als bedoel in artikel 2 
lid 1 REMIT. Hierna worden de vijf stappen in het schema doorlopen.  
Om voorwetenschap aan te tonen, moet er, volgens stap 1, sprake zijn van informatie die verband 
houdt met voor de groothandel bestemde energieproducten in de zin van artikel 2 lid 4 REMIT. 
Volgens stap 2 moet er sprake zijn van informatie die valt onder artikel 2 sub a tot en met d REMIT. 
In de onderhavige zaak gaat het om informatie in de zin van artikel 2 sub b REMIT, namelijk 
informatie over de capaciteit en benutting van faciliteiten voor productie van elektriciteit met inbegrip 
van de geplande of ongeplande niet-beschikbaarheid van deze installaties. Deze informatie moet, 
volgens stap 3, niet openbaar zijn gemaakt. Stap 4 bepaalt dat het moet gaan om informatie die een 
reeks omstandigheden aanduidt die zich voordoet of naar redelijke verwachting zal voordoen, of een 
gebeurtenis die heeft plaatsgevonden of naar redelijke verwachting zal plaatsvinden, en de 
informatie is concreet genoeg om een conclusie te kunnen trekken over het mogelijke effect van de 
omstandigheden/gebeurtenis op de prijzen van de voor de groothandel bestemde energieproducten.  
Volgens stap 5 moet het gaan om informatie die, indien openbaar, een aanzienlijke (significante) 
invloed zou kunnen hebben op de prijzen van deze voor de groothandel bestemde energieproducten. 
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Stap 1 

19. In het rapport wordt vastgesteld dat de informatie over de markrestrictie verband houdt met een voor 
de groothandel bestemd energieproduct. De marktrestrictie is immers van invloed op de vooruit 
vraag- en/of het vooruit aanbod van elektriciteit in de Unie, en houdt daarmee verband met 
langetermijncontracten met betrekking tot in de Unie geproduceerde, verhandelde of geleverde 
elektriciteit. Daarnaast kan de marktrestrictie effect hebben op de productiecapaciteit die op korte 
termijn beschikbaar is voor de markt. De informatie over de marktrestrictie houdt daarom ook verband 
met kortetermijncontracten voor de levering van elektriciteit in de Unie. Aan stap 1 van het 
stappenschema wordt derhalve voldaan. 
 
Stap 2 

20. In het rapport wordt vastgesteld dat de informatie over de marktrestrictie informatie in de zin van 
REMIT is. De informatie gaat immers over de geplande onbeschikbaarheid van de capaciteit van de 
productie-eenheden van de Sloecentrale (één eenheid geheel onbeschikbaar, de andere gedeeltelijk 
want gemaximeerd op 400 MW). Dit betreft informatie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, 
REMIT. Aan stap 2 van het stappenschema wordt derhalve voldaan. 
 
Stap 3 

21. Verder wordt in het rapport vastgesteld dat de informatie gedurende een zekere periode niet 
openbaar is gemaakt. De informatie over de onbeschikbaarheid voor de markt van één eenheid van 
de Sloecentrale gedurende de marktrestrictie is namelijk tot aan de publicatie op 5 mei 2017 niet 
openbaar gemaakt. Dat de andere eenheid gedurende marktrestrictie in bedrijf moest worden 
gehouden met een capaciteit tussen minimaal 220 MW (MSG) en maximaal 400 MW, is nimmer 
openbaar gemaakt. Aan stap 3 van het stappenschema wordt derhalve voldaan. 

 
Stap 4 

22. Over de vraag of bij gedraging 1A wordt voldaan aan stap 4 van het stappenschema bestaat 
discussie tussen de ACM en PZEM. De vraag is of de informatie als concreet moet worden 
beschouwd in de zin van artikel 2, eerste lid, REMIT, en zo ja, vanaf welk moment? De ACM 
overweegt in dit verband het volgende.  

 
23. Op grond van artikel 2, eerste lid, laatste alinea, REMIT wordt informatie beschouwd als concreet 

indien: 
a. de informatie een gebeurtenis aanduidt die heeft plaatsgevonden of die redelijkerwijs  verwacht 

kan worden plaats te vinden, en 
b. de informatie concreet genoeg is om een conclusie te kunnen trekken ten aanzien van het 

mogelijke effect van die gebeurtenis op de prijzen van voor de groothandel bestemde 
energieproducten. 

Op basis van de jurisprudentie met betrekking tot de gelijkluidende criteria in de financiële 
regelgeving, moet ervan worden uitgegaan dat om aan deze criteria te voldoen, voldoende is dat de 
informatie concreet of specifiek genoeg is om een grondslag te vormen voor de beoordeling of de 
situatie of gebeurtenis die er het voorwerp van is, van invloed kan zijn op de prijzen. Dit betekent 
volgens deze jurisprudentie dat enkel vage of algemene informatie waaruit geen conclusies kunnen 
worden getrokken over de mogelijke invloed ervan op de prijzen, is uitgesloten van het begrip 
voorwetenschap.2 
 

 
2 Zie HvJ EG 11 maart 2015, ECLI:EU:C:2015:162, C-628/13 (Lafonta), r.o. 30/31, waarin het Hof oordeelde dat uit de 
bewoordingen van de definitie van voorwetenschap niet blijkt dat informatie „die concreet is” enkel ziet op informatie aan de 
hand waarvan kan worden bepaald in welke richting het prijseffect zou kunnen optreden. Voldoende is dat de informatie 
concreet of specifiek genoeg is om een grondslag te vormen voor de beoordeling of de situatie of gebeurtenis die er het 
voorwerp van is, van invloed kan zijn op de prijzen. Dientengevolge is op grond van deze bepaling enkel vage of algemene 
informatie waaruit geen conclusies kunnen worden getrokken omtrent de mogelijke invloed ervan op de prijzen, uitgesloten van 
het begrip voorwetenschap. 
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24. De ACM is van oordeel dat de informatie over de marktrestrictie in elk geval vanaf 14 april 2017, 
15:23 uur, als concreet moet worden beschouwd in de zin van artikel 2, eerste lid, REMIT. Toen was 
er een commercieel akkoord over de marktrestrictie: TenneT heeft op 14 april 2017, 15:23 uur, 
aangegeven akkoord te zijn met het dealsheet en de prijs voor de marktrestrictie. De ACM licht dit 
oordeel hieronder aan de hand van beide criteria nader toe. 
 

25. Er is voldaan aan criterium a. omdat in elk geval vanaf 14 april 2017 de informatie duidt op een 
gebeurtenis die redelijkerwijs verwacht kan worden plaats te vinden, namelijk de marktrestrictie van 
8 mei 2017 tot en met 20 mei 2017 en van 22 mei 2017 tot en met 24 mei 2017. Voor zover PZEM in 
haar zienswijze heeft aangegeven dat op 14 april 2017 de markrestrictie nog niet was gecontracteerd, 
merkt de ACM het volgende op. De marktrestrictie is op 20 april 2017 gecontracteerd in de zin dat 
toen een overeenkomst is getekend tussen alle partijen. Uit de stukken komt het beeld naar voren dat 
het tekenen van deze overeenkomst een formaliteit betrof. Over de essentiële kenmerken van de 
overeenkomst bestond in elk geval vanaf 14 april 2017 overeenstemming. De ACM is daarom van 
oordeel dat in elk geval vanaf deze datum redelijkerwijs verwacht kon worden dat de markrestrictie 
zou plaatsvinden. 
 

26. Er is voldaan aan criterium b. want de informatie is voldoende concreet om een conclusie te kunnen 
trekken ten aanzien van het mogelijke effect van de marktrestrictie op de prijzen. De informatie 
waarover PZEM beschikte, specificeerde immers het bestaan van een marktrestrictie, de periode van 
de marktrestrictie en de gevolgen daarvan voor de (voor de markt) beschikbare capaciteit en de 
daadwerkelijke productie door de Sloecentrale. Marktdeelnemers kunnen op basis daarvan een 
inschatting maken van het effect van de marktrestrictie op de vraag en het aanbod van elektriciteit in 
die periode, en daarmee van het mogelijke effect op de prijzen.  
 

27. Dat de informatie daarvoor voldoende concreet is, blijkt tevens uit het feit dat PZEM de informatie 
heeft gebruikt in haar optimalisatiemodel. Uit het rapport volgt dat de quant developer van PZEM 
vanaf 14 april 2017 het MATLAB-Sloemodel aanpast aan de marktrestrictie.3 Het MATLAB-Sloemodel 
betreft een simulatiemodel. Handelaren van PZEM gebruiken de uitkomsten van het MATLAB-
Sloemodel in een softwaretool. Deze softwaretool bevat geaggregeerde informatie en ondersteunt de 
handelaren van PZEM bij het nemen van hun handelsbeslissingen.  
 
Stap 5 

28. Er is eveneens discussie over de vraag of bij gedraging 1A wordt voldaan aan stap 5 van het 
stappenschema. De vraag is of de informatie over de marktrestrictie, indien zij openbaar zou worden 
gemaakt, een aanzienlijke invloed kan hebben op de prijzen van de voor de groothandel bestemde 
energieproducten. De ACM overweegt in dit verband het volgende.  
 

29. Voor de beantwoording van de hiervoor vermelde vraag is het relevant of het gaat om informatie die 
een redelijk handelend marktdeelnemer waarschijnlijk zal gebruiken om er zijn handelsbeslissingen 
met betrekking tot voor de groothandel bestemde energieproducten ten dele op te baseren. Deze 
‘redelijk handelend marktdeelnemer-toets’ ontleent de ACM aan de financiële regelgeving4 en 
jurisprudentie5. De toets brengt tot uitdrukking dat het er niet om gaat of een bepaalde, individuele 
marktdeelnemer informatie zou gebruiken, maar dat het gaat om een objectief criterium, waarbij wordt 
uitgegaan van een rationeel handelende marktdeelnemer. Er dient a priori en op basis van de context 
waarin de informatie past te worden bepaald of de betreffende informatie een significante invloed kan 
hebben. Daarbij is het niet noodzakelijk om te onderzoeken of bekendmaking ervan daadwerkelijk 
aanzienlijke invloed heeft gehad op de prijzen.6  
 

 
3 Randnummer 162 rapport. 
4 Vergelijk artikel 7, vierde lid, MAR. 
5 Vergelijk bijvoorbeeld HvJ EU, 23 december 2009, case C-45/08 (Spector Photo). 
6 Vergelijk r.o. 67 t/m 69 van case C-45/08 (Spector Photo). 
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30. De wijziging in de voor de markt beschikbare capaciteit van de Sloecentrale die het gevolg is van de 
marktrestrictie, betreft enkele honderden MW. Het uit bedrijf houden van één productie-eenheid 
vermindert de beschikbare capaciteit met (nominaal) 435 MW. Met het verplicht in bedrijf houden van 
de andere productie-eenheid gedurende marktrestrictie (de must run), is tussen de 220 MW (dat is 
het MSG-niveau) en de 400 MW gemoeid. Wanneer er geen must run zou zijn geweest, zou deze 
mogelijk niet op de markt zijn aangeboden. Zonder must run zou PZEM namelijk op basis van 
(verwachte) marktprijzen hebben besloten om wel of niet te produceren. 

31. Bovendien hanteert PZEM zelf het beleid dat informatie over een vermindering van de capaciteit rond 
de 100 MW en meer en/of een verminderde beschikbaarheid die langer dan 24 uur duurt en/of een 
andere vermindering (ook onder de 100 MW) die een significante invloed kan hebben op de prijs op 
de energiemarkt moet worden gepubliceerd als voorwetenschap. Een uitval rond de 100 MW of meer 
wordt in het beleid van PZEM verondersteld een dergelijke significante prijsinvloed te hebben. 
 

32. Uit marktonderzoek van de ACM blijkt dat marktdeelnemers beslissingen baseren op uiteenlopende 
marktomstandigheden, waaronder de beschikbaarheid van productie-eenheden. Marktdeelnemers 
geven verder aan dat ze in alle gevallen op de hoogte moeten zijn van nieuwe informatie om de 
relevantie daarvan te wegen in het licht van de overige marktomstandigheden.7 Uit het 
marktonderzoek blijkt verder dat handelaren in het algemeen wijzigingen in beschikbare capaciteit 
van 50-100 MW en hoger relevant achten voor de Nederlandse markt.8 Gelet hierop en op hetgeen is 
vermeld in de randnummers 30 en 31 is de ACM van oordeel dat de hiervoor vermelde informatie 
over de voor de markt beschikbare capaciteit van de Sloecentrale als gevolg van de marktrestrictie, 
informatie is die een redelijk handelend marktdeelnemer waarschijnlijk zal gebruiken om er zijn 
handelsbeslissingen met betrekking tot voor de groothandel bestemde energieproducten ten dele op 
te baseren. 
 

33. Voor zover PZEM in haar zienswijze heeft betoogd dat de informatie over de marktrestrictie 
nauwelijks een effect heeft gehad op de elektriciteitsprijzen in mei 2017, merkt de ACM het volgende 
op. Gelet op de hiervoor beschreven ‘redelijk handelend marktdeelnemer-toets’ is relevant of de 
betreffende informatie, voorafgaande aan de marktrestrictie zelf, een aanzienlijke invloed zou kunnen 
hebben op de prijzen van de voor de groothandel bestemde energieproducten. De analyse van PZEM 
van de elektriciteitsprijzen in mei 2017 gaat hieraan voorbij. De analyse van PZEM berust namelijk 
mede op gegevens die pas gedurende en na de marktrestrictie beschikbaar waren, te weten 
gegevens over de residuele vraag in mei 2017. De analyse van PZEM beantwoordt in zoverre een 
vraag die niet noodzakelijk is om te onderzoeken, namelijk of de informatie daadwerkelijk invloed 
heeft gehad op de elektriciteitsprijzen.  
 

34. Gezien het voorgaande is de slotsom dat de informatie over de marktrestrictie kwalificeert als 
voorwetenschap in de zin van artikel 2, eerste lid, REMIT. 

4.1.2 Is de voorwetenschap tijdig en doeltreffend openbaar gemaakt? 

35. Op grond van artikel 4, eerste lid, REMIT – voor zover hier van belang – maken marktdeelnemers 
tijdig en op een doeltreffende manier voorwetenschap publiekelijk openbaar, waarover zij beschikken 
met betrekking tot bedrijfsactiviteiten of faciliteiten die de betrokken marktdeelnemer bezit of 
controleert, of voor wiens operationele aangelegenheden deze marktdeelnemer of onderneming 
geheel dan wel gedeeltelijk verantwoordelijk is. Een dergelijke openbaarmaking omvat informatie 
aangaande de capaciteit en de benutting van de productiefaciliteiten voor elektriciteit, met inbegrip 
van de geplande of ongeplande niet-beschikbaarheid van deze installaties. 
 

 
7 Zie Summary of ACM’s REMIT Interviews about the value of information on production unit availability for trading decisions, 
oktober 2019, p. 12. 
8 Zie Summary of ACM’s REMIT Interviews about the value of information on production unit availability for trading decisions, 
oktober 2019, p. 18. 
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36. De ACM stelt op basis van het rapport vast dat PZEM kwalificeert als marktdeelnemer. De ACM stelt 
verder vast dat de voorwetenschap waarover PZEM beschikte, betrekking had op een 
productiefaciliteit – de Sloecentrale – die zij gedeeltelijk bezit en controleert en voor wiens 
operationele aangelegenheden PZEM ten minste gedeeltelijke verantwoordelijk is. Deze 
verantwoordelijkheid van PZEM heeft betrekking op beide productie-eenheden van de Sloecentrale. 
 

37. Artikel 4, eerste lid, REMIT eist dat marktdeelnemers tijdig en op een doeltreffende manier 
voorwetenschap openbaar maken. Tijdig is volgens de ACER Guidance on REMIT9 zo spoedig als 
mogelijk en uiterlijk binnen een uur, tenzij uit specifieke wetgeving een later tijdstip van publicatie 
volgt. In elk geval moet de voorwetenschap worden gepubliceerd voordat wordt gehandeld in voor de 
groothandel bestemde energieproducten, waarvoor die informatie relevant is. Deze guidance was in 
2017 beschikbaar. 
 

38. De ACM is van oordeel dat PZEM de informatie over de markrestrictie die in elk geval vanaf 
14 april 2017 kwalificeerde als voorwetenschap tijdig noch op een doeltreffende manier openbaar 
heeft gemaakt. PZEM heeft namelijk pas op 5 mei om 10:17 uur gepubliceerd dat productie-eenheid 
Sloe 10 van de Sloecentrale van 8 mei 2017 om 7:00 uur tot 22 mei 2017 om 17:00 uur en van 
20 mei 2017 om 7:00 uur tot 24 mei 2017 om 17:00 uur onbeschikbaar is met als oorzaak “Shut down 
because of Tennet restriction”. Over de must run van eenheid Sloe 20 heeft PZEM niets 
gepubliceerd. Uit het rapport volgt verder dat PZEM in de periode tussen 14 april 2017 en 5 mei 2017 
diverse transacties is aangegaan die vallen binnen de reikwijdte van REMIT en waarvoor de 
informatie over de marktrestrictie relevant is.10 Daarnaast was de marktrestrictie geen uitzonderlijk 
geval waarin PZEM de openbaarmaking van de voorwetenschap kon uitstellen. 
 

39. Voor zover PZEM in haar zienswijze heeft aangevoerd dat TenneT – in lijn met de consensus binnen 
de energiemarkt in 2017 – de betreffende informatie over de marktrestrictie openbaar had moeten 
maken, merkt de ACM het volgende op. Artikel 4, eerste lid, REMIT roept voor marktdeelnemers een 
verplichting tot openbaarmaking van voorwetenschap in het leven, voor zover deze voorwetenschap 
betrekking heeft op – kort samengevat – de bedrijfsactiviteiten of faciliteiten die de betrokken 
marktdeelnemer bezit of controleert, of waarvoor de marktdeelnemer verantwoordelijkheid draagt. 
De verplichting voorwetenschap te publiceren is niet van toepassing op een marktdeelnemer die 
voorwetenschap bezit met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten of faciliteiten van een andere 
marktdeelnemer. Dit volgt niet alleen uit de tekst van artikel 4, eerste lid, REMIT, maar ook uit de 
ACER Guidance on REMIT die in 2017 beschikbaar was.11 TenneT was derhalve niet gehouden de 
voorwetenschap die betrekking had op de capaciteit van Sloecentrale openbaar te maken. 
 

40. Overigens heeft TenneT – in overeenstemming met de hiervoor beschreven systematiek van artikel 4, 
eerste lid, REMIT – gepubliceerd dat aan haar net gedurende de markrestrictie diverse 
onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. 

4.2  Gedraging 3B 

41. In deze paragraaf beoordeelt de ACM of de in het rapport beschreven gedraging 3B kwalificeert als 
overtreding. Daarbij betrekt de ACM de zienswijze van PZEM naar aanleiding van het rapport.  

 
 

4.2.1 Is er sprake van voorwetenschap? 

 
9 ACER Guidance, 4th Edition, par.7.3.  
10 Zie de tabellen 4, 5, 6 en 7 op pagina’s 85 en 86 van het rapport. 
11 ACER Guidance, 4th Edition, par.7.1.  
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42. De ACM toetst allereerst – aan de hand van het hiervoor onder randnummer 18 opgenomen 
stappenschema – of gedraging 3B kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 2, eerste lid, 
REMIT. Voor zover nodig maakt de ACM hierbij een onderscheid tussen de informatie over het 
eindtijdstip van de volledige onbeschikbaarheid van Sloe 20 en de informatie over de beperkte 
beschikbaarheid van Sloe 20. 
 
Stap 1 

43. In het rapport wordt vastgesteld dat zowel de informatie over het eindtijdstip van de volledige 
onbeschikbaarheid van Sloe 20 als de informatie over de beperkte beschikbaarheid van Sloe 20 
verband houdt met een voor groothandel bestemd energieproduct. Een wijziging van de 
beschikbaarheid van een productie-eenheid voor elektriciteit in Nederland heeft namelijk gevolgen 
voor de handel in contracten voor de levering van elektriciteit in de Unie. Als de geplande productie 
van de Sloecentrale al verkocht is en die productie niet gehaald wordt vanwege (gedeeltelijke) 
onbeschikbaarheid, zal PZEM elektriciteit kopen in de markt om niet in onbalans te raken en heeft 
verminderde beschikbaarheid van de productie-eenheid invloed op de vraagzijde van de markt. Als 
de geplande productie nog niet verkocht is, vermindert bij een beperking in de beschikbaarheid het 
aanbod van elektriciteit in de markt. Omgekeerd geldt bij een grotere beschikbaarheid dan gepland 
dat het aanbod in de markt toeneemt en PZEM elektriciteit zal verkopen. De ACM oordeelt derhalve 
dat aan stap 1 van het stappenschema wordt voldaan. 
 
Stap 2 

44. In het rapport wordt vastgesteld dat zowel de informatie over het eindtijdstip van de volledige 
onbeschikbaarheid van Sloe 20 als de informatie over de beperkte beschikbaarheid van Sloe 20 
informatie in de zin van REMIT is. Het betreft namelijk informatie over de (on)beschikbaarheid en de 
benutting van de capaciteit van Sloe 20. Dit betreft in elk geval informatie als bedoeld in artikel 2, 
eerste lid, onder b, REMIT. Aan stap 2 van het stappenschema wordt derhalve voldaan. 
 
Stap 3    

45. In het rapport wordt vastgesteld dat dat de informatie over het eindtijdstip van de volledige 
onbeschikbaarheid gedurende een zekere periode niet openbaar is gemaakt. Rond 12:30 uur heeft 
de Sloecentrale PZEM geüpdatet over het eindtijdstip van de volledige onbeschikbaarheid van 
Sloe 20. PZEM publiceert om 12:42 uur dat de onbeschikbaarheid van de capaciteit van Sloe 20 
eindigt om 13:30 uur. De informatie over de beperkte beschikbaarheid van Sloe 20 is nimmer 
openbaar gemaakt. Aan stap 3 van het stappenschema wordt derhalve voldaan. 
 
Stap 4 

46. Over de vraag of gedraging 3B voldoet aan stap 4 van het stappenschema merkt de ACM het 
volgende op. 
 

47. Op grond van artikel 2, eerste lid, laatste alinea, REMIT wordt informatie beschouwd als concreet, 
indien 

a. de informatie een gebeurtenis aanduidt die heeft plaatsgevonden of die redelijkerwijs verwacht 
kan worden plaats te vinden, en 

b. indien de informatie concreet genoeg is om een conclusie te kunnen trekken ten aanzien van 
het mogelijke effect van die gebeurtenis op de prijzen van voor de groothandel bestemde 
energieproducten. 

Op basis van de jurisprudentie met betrekking tot de gelijkluidende criteria in de financiële 
regelgeving, moet ervan worden uitgegaan dat om aan deze criteria te voldoen, voldoende is dat de 
informatie concreet of specifiek genoeg is om een grondslag te vormen voor de beoordeling of de 
situatie of gebeurtenis die er het voorwerp van is, van invloed kan zijn op de prijzen. Dit betekent 
volgens deze jurisprudentie dat enkel vage of algemene informatie waaruit geen conclusies kunnen 
worden getrokken over de mogelijke invloed ervan op de prijzen, is uitgesloten van het begrip 
voorwetenschap. 
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48. Op 10 januari 2019 om 12:26:14 uur is er een telefoongesprek tussen de Sloecentrale en de shift 
trader van PZEM. Dat gesprek gaat als volgt: 
 
 [PZEM] [naam shift trader], PZEM. 
 [Sloecentrale] Hé, goeiedag, met [naam medewerker Sloecentrale] van de Sloecentrale. 
 [PZEM] Hai. 
 [Sloecentrale] Hé. We zijn eruit. Dan gaan we kijken dat we om één uur gaan starten. 
 [PZEM] OK. 
 [Sloecentrale] En dan verwachten we rond een uur of kwart voor vijf op baseload te staan, als 
 alles meezit. 
 [PZEM] Ja, OK. Dus één uur starten, kwart voor vijf baseload? 
 [Sloecentrale] Ja, dus ik denk dat je, ja om iets over enen wat megawattjes gaat krijgen. Het zal 
 nog niet zo heel  veel zijn, want we kunnen niet zo snel starten als gewoonlijk, zeg maar. 
 [PZEM] Nee, dat snap ik, ja, ja. 
 [Sloecentrale] Dus dan weet je even hoe het zit. 
 [PZEM] Ja, prima. 
 [Sloecentrale] Ja? OK. 
 [PZEM] Hartstikke bedankt. 
 [Sloecentrale] Jo, hoei. 
 [PZEM] Hoi.12 

 
49. Op 10 januari 2019 om 12:33:20 uur is er een telefoongesprek tussen de Sloecentrale en de shift 

trader van PZEM. Dit gesprek gaat als volgt. 
 
[PZEM] [naam shift trader], PZEM. 
[Sloecentrale] Hé, met [naam medewerker Sloecentrale], Sloecentrale nog een keer. 
[PZEM] Hai. 

  [Sloecentrale] Ik heb even een, ja, een draaiplannetje erin gezet. 
[PZEM] Ja. 
[Sloecentrale] En dan zitten we naar verwachting om kwart over vier op MSG. 
[PZEM] Ja. 
[Sloecentrale] En tot die tijd moet je even rekenen dat we op 100 MW blijven hangen, want we 
moeten gewoon wat meer tijd nemen om de ketel op orde te krijgen, het water en alles. 
[PZEM] OK. Dus kwart over vier MSG. 
[Sloecentrale] Als het goed is zie je het … ja, ik heb hem erin geschoten, het plan. 
[PZEM] Ja, declaratie, ik zag iets voorbij komen. 
Ja, ja. 
[Sloecentrale] Dus kwart over vier 220, half vijf 350, kwart voor vijf 410 en daarna 425, hopelijk. 
[PZEM] OK. Ja, super. 
[Sloecentrale] Ja? 
[PZEM] Ja. 
[Sloecentrale] OK. 
[PZEM] Bedankt weer. 
[Sloecentrale] Hoi.13 
 

50.  Om 12:41:24 uur spreken de shift trader en de Sloecentrale elkaar weer. Dat gesprek gaat als volgt: 
 
 [Sloecentrale:] Sloecentrale, [voornaam]. 
 [PZEM:] Ja centrale, [achternaam shift trader], PZEM. 
 [Sloecentrale:] Goeiedag. 
 [PZEM:] Hé, ik ga de REMIT-melding aanpassen naar half twee, dat íe … want rond die tijd gaan 

 
12 ACM/UIT/526888, VvA verbeterde transcripts voicelogs, transcript met volgnummer 108. 
13 Idem volgnummer 114. 
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 jullie ook weer wat megawattjes produceren hè? 
 [Sloecentrale:] Ja, eerder al hoor, denk ik. 
 [PZEM:] Eerder al, OK. 
 [Sloecentrale:] Ja, pak ‘m beet, tussen één en kwart over één. 
 [PZEM:] OK. Ja, wij hebben hier even overleg gehad en zodra er wat geproduceerd wordt, kan 
 die REMIT-melding eindigen. 
 [Sloecentrale:] Ja, dan kan ‘ie eruit. Dat was ik vergeten te zeggen, ja. 
 [PZEM:] Nee, dat geeft niks, dan sluiten we hier even af. Bedankt hè? 
 [Sloecentrale:] OK. 
 [PZEM:] Hoi. 
 [Sloecentrale:] Hoi.14 

 
51. De ACM is van oordeel dat de informatie over het eindtijdstip van onbeschikbaarheid van Sloe 20 

voldoet aan de bovenomschreven criteria a. en b. Uit de hiervoor weergegeven gesprekken volgt dat 
PZEM specifieke informatie heeft gekregen van de Sloecentrale over het eindtijdstip van de volledige 
onbeschikbaarheid van Sloe 20. De informatie van de Sloecentrale wijst erop dat de 
onbeschikbaarheid van Sloe 20 tussen 13:00 en 13:15 zou eindigen en daarmee op een gebeurtenis 
die redelijkerwijs verwacht kan worden plaatst te zullen vinden (criterium a). De informatie is 
bovendien voldoende concreet om een grondslag te kunnen vormen voor de beoordeling of de 
situatie of gebeurtenis die er het voorwerp van is, van invloed kan zijn op de prijzen (criterium b). 
Overigens beschouwt PZEM de informatie over het eindtijdstip van de onbeschikbaarheid van Sloe 
20 zelf ook als concreet getuige het feit dat zij om 12:42 uur is overgegaan tot een geüpdatete 
publicatie over het eindtijdstip van de onbeschikbaarheid van Sloe 20.    

 
52. Verder is de ACM is van oordeel dat de informatie over de beperkte beschikbaarheid van Sloe 20 na 

de opstart voldoet aan voornoemde criteria a. en b. Uit de hiervoor weergegeven gesprekken volgt 
dat de Sloe Centrale een draaiplan heeft gedeeld met PZEM. Volgens dit draaiplan – dat ook in het 
gezamenlijke informatiesysteem TAMS is opgenomen – zou Sloe 20 in de middag van 10 januari 
2019 beperkt beschikbaar zou zijn. Daarmee wijst de informatie op een gebeurtenis die redelijkerwijs 
verwacht kan worden plaatst te zullen vinden (criterium a). Anders dan PZEM in haar zienswijze heeft 
aangevoerd, is dit draaiplan te onderscheiden van een mogelijke (willekeurige) opstartcurve voor de 
centrale. In algemene zin zijn er verschillende opstartcurven voor de centrale. Duur en verloop van 
zo’n opstartcurve hangen af van verschillende omstandigheden. Zo is bijvoorbeeld relevant hoe lang 
de productie-eenheid uit heeft gestaan. De door Sloecentrale gedeelde informatie is echter 
specifieker. De Sloecentrale wijst niet op een mogelijke opstartcurve die op Sloe 20 van toepassing 
zou kunnen zijn, maar zij heeft informatie aan PZEM gegeven over productiehoeveelheden op 
specifieke tijdstippen, gerelateerd aan het op orde brengen van deze productie-eenheid na een 
eerdere mislukte opstart op 10 januari 2019. Het gaat derhalve om duidelijk omschreven en precieze 
informatie. 

 
53. De informatie over de beperkte beschikbaarheid van Sloe 20 is tevens voldoende concreet om een 

grondslag te kunnen vormen voor de beoordeling of de situatie of gebeurtenis die er het voorwerp van 
is, van invloed kan zijn op de prijzen (criterium b). De verwachte verminderde beschikbaarheid van 
Sloe 20 op 10 januari 2019 was substantieel en kon daarmee van invloed zijn op de vraag naar en 
het aanbod van de elektriciteit en de prijzen daarvan. 
 
Stap 5 

54. Er is discussie over de vraag of bij gedraging 3B wordt voldaan aan stap 5 van het stappenschema. 
Wat betreft de informatie over het eindtijdstip van de onbeschikbaarheid van Sloe 20 voert PZEM in 
haar zienswijze aan dat zij is uitgegaan van de redelijke aanname dat tot 13:30 uur Sloe 20 nog geen 
significante hoeveelheid elektriciteit zal produceren. De ACM begrijpt deze zienswijze aldus dat 
PZEM stelt dat de betreffende informatie tot 13:30 uur geen aanzienlijke invloed kan hebben op de 

 
14 Idem volgnummer 116. 
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prijzen van de voor de groothandel bestemde energieproducten. 
 

55. Informatie kan een aanzienlijke invloed hebben op de prijzen als het informatie betreft die een redelijk 
handelend marktdeelnemer waarschijnlijk zal gebruiken om er zijn handelsbeslissingen met 
betrekking tot voor de groothandel bestemde energieproducten ten dele op te baseren. Deze ‘redelijk 
handelend marktdeelnemer-toets’ ontleent de ACM aan de financiële regelgeving15 en 
jurisprudentie16. De toets brengt tot uitdrukking dat het er niet om gaat of een bepaalde, individuele 
marktdeelnemer informatie zou gebruiken, maar dat het gaat om een objectief criterium, waarbij wordt 
uitgegaan van een rationeel handelende marktdeelnemer. Er dient a priori en op basis van de context 
waarin de informatie past te worden bepaald of de betreffende informatie een significante invloed kan 
hebben. Daarbij is het niet noodzakelijk om te onderzoeken of bekendmaking ervan daadwerkelijk 
aanzienlijke invloed heeft gehad op de prijzen.17  
 

56. Gelet op de hiervoor beschreven ‘redelijk handelend marktdeelnemer-toets’ is relevant of de 
desbetreffende informatie, indien openbaar, a priori een aanzienlijke invloed zou kunnen hebben op 
de prijzen van de voor de groothandel bestemde energieproducten. De ACM stelt in de eerste plaats 
vast dat de informatie van de Sloecentrale over het eindtijdstip van de onbeschikbaarheid van Sloe 20 
een update betreft. PZEM had eerder gepubliceerd dat Sloe 20 tot 14:00 uur volledig onbeschikbaar 
zou zijn. Daarnaast stelt de ACM vast dat deze geüpdatete informatie die de Sloecentrale met PZEM 
heeft gedeeld over het eindtijdstip van de onbeschikbaarheid van Sloe 20 geen aanknopingspunt 
bevat voor de aanname dat Sloe 20 tot 13:30 uur nog geen significante hoeveelheid elektriciteit zou 
produceren. Integendeel. Uit het verslag van het gesprek om 12:41:24 uur volgt dat PZEM de eindtijd 
van de REMIT-publicatie wilde aanpassen naar 13:30 uur, maar dat de Sloecentrale daarop 
reageerde dat al eerder dan 13:30 uur energie zou worden geproduceerd. Toen PZEM doorvroeg, 
meldde de Sloecentrale dat die energie tussen 13:00 en 13:15 zou worden geproduceerd. 
 

57. Daarnaast volgt uit de stukken niet dat productie van Sloe 20 tot 13:30 uur niet significant was. 
Blijkens de onder stap 4 opgenomen telefoongesprekken gaat om een productie van circa 100 MW. 
Een productie van een dergelijke omvang is doorgaans, gelet op hetgeen uiteengezet in 
randnummers 31 en 32, informatie die een redelijk handelende marktdeelnemer waarschijnlijk zal 
gebruiken om er ten dele zijn beslissing op te baseren om over te gaan tot een transactie inzake of 
een order te plaatsen voor de handel in een voor de groothandel bestemd energieproduct . 
 

58. Wat betreft de informatie over de beperkte beschikbaarheid van Sloe 20 merkt de ACM het volgende 
op. Uit de hiervoor onder stap 4 opgenomen telefoongesprekken kan PZEM opmaken dat de 
beschikbaarheid tussen 13:00 en 16:15 uur circa 100 MW is en daarna oploopt naar volledige 
beschikbaarheid rond 17:00 uur. Volgens de publicatie van PZEM van 12:42 uur is Sloe 20 volledig 
beschikbaar vanaf 13:30 uur. Tussen deze gepubliceerde beschikbaarheid en de daadwerkelijke 
geplande beschikbaarheid van Sloe 20 zit een substantieel verschil. Tussen 13:30 en 16:15 gaat het 
om circa 330 MW. Na 16:15 uur loopt het verschil af naar nul. Een verschil in de beschikbaarheid van 
dergelijke omvang is doorgaans informatie die een redelijk handelende marktdeelnemer waarschijnlijk 
zal gebruiken om er ten dele zijn beslissing op te baseren om over te gaan tot een transactie inzake 
of een order te plaatsen voor de handel in een voor de groothandel bestemd energieproduct .  
 

59. Gezien het voorgaande is de slotsom dat dat zowel de informatie over het eindtijdstip van de 
volledige onbeschikbaarheid van Sloe 20 als de informatie over de beperkte beschikbaarheid van 
Sloe 20 kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 2, eerste lid, REMIT. 

4.2.2 Is de voorwetenschap tijdig en doeltreffend openbaar gemaakt? 

 
15 Vergelijk artikel 7, vierde lid, MAR. 
16 Vergelijk bijvoorbeeld HvJ EU, 23 december 2009, case C-45/08 (Spector Photo). 
17 Vergelijk r.o. 67 t/m 69 van case C-45/08 (Spector Photo). 
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60. Op grond van artikel 4, eerste lid, REMIT – voor zover hier van belang – maken marktdeelnemers 
tijdig en op een doeltreffende manier voorwetenschap publiekelijk openbaar, waarover zij beschikken 
met betrekking tot bedrijfsactiviteiten of faciliteiten die de betrokken marktdeelnemer bezit of 
controleert, of voor wiens operationele aangelegenheden deze marktdeelnemer of onderneming 
geheel dan wel gedeeltelijk verantwoordelijk is. Een dergelijke openbaarmaking omvat informatie 
aangaande de capaciteit en de benutting van de productiefaciliteiten voor elektriciteit, met inbegrip 
van de geplande of ongeplande niet-beschikbaarheid van deze installaties. 

 
61. De ACM stelt op basis van het rapport vast dat PZEM kwalificeert als marktdeelnemer. De ACM stelt 

verder vast dat de voorwetenschap waarover PZEM beschikte betrekking had op een 
productiefaciliteit – de Sloecentrale – die zij gedeeltelijk bezit en controleert en voor wiens 
operationele aangelegenheden PZEM ten minste gedeeltelijke verantwoordelijk is. Deze 
verantwoordelijkheid van PZEM heeft betrekking op beide productie-eenheden van de Sloecentrale. 

 
62. Artikel 4, eerste lid, REMIT eist dat marktdeelnemers tijdig en op een doeltreffende manier 

voorwetenschap openbaar maken. Tijdig is volgens de ACER Guidance on REMIT zo spoedig als 
mogelijk en uiterlijk binnen een uur, tenzij uit specifieke wetgeving een later tijdstip van publicatie 
volgt. In elk geval moet de voorwetenschap worden gepubliceerd voordat wordt gehandeld in voor de 
groothandel bestemde energieproducten, waarvoor die informatie relevant is. Doeltreffend houdt 
volgens de ACER Guidance on REMIT in dat voorwetenschap juist en volledig wordt gepubliceerd. 

 
63. De ACM is van oordeel dat PZEM de voorwetenschap over het eindtijdstip van de onbeschikbaarheid 

van Sloe 20 niet doeltreffend openbaar heeft gemaakt. Uit de in paragraaf 3.2.1 opgenomen 
telefoongesprekken volgt dat PZEM wist dat de onbeschikbaarheid van de Sloecentrale eerder dan 
13:30 uur zou eindigen. Bovendien volgt uit het telefoongesprek van 12:41:24 uur dat PZEM wist dat 
een aanpassing in de REMIT-melding van de eindtijd van de onbeschikbaarheid van de Sloecentrale 
van 14:00 uur naar 13:30 uur onjuist zou zijn. Immers, PZEM meldde dat zij de eindtijd gaat 
aanpassen naar 13:30 uur, maar daarop reageerde de Sloecentrale dat al eerder dan 13:30 uur 
energie zou worden geproduceerd. Toen PZEM doorvroeg, meldde de Sloecentrale dat die energie 
tussen 13:00 en 13:15 zou worden geproduceerd. Desondanks heeft PZEM om 12:42 de REMIT-
melding aangepast door de eindtijd van de onbeschikbaarheid te wijzigen naar 13:30 uur. PZEM heeft 
daarmee de eindtijd niet doeltreffend gepubliceerd, omdat zij een onjuiste eindtijd heeft gepubliceerd. 

 
64. Verder is de ACM van oordeel dat PZEM de voorwetenschap over de beperkte beschikbaarheid van 

Sloe 20 na opstart niet doeltreffend openbaar heeft gemaakt. De aanpassing van de REMIT-melding 
om 12:42 uur door PZEM bevatte geen informatie over de beperkte beschikbaarheid van de 
Sloecentrale in de middag van 10 januari 2019. Ook in zoverre was deze publicatie onjuist en 
onvolledig en daarmee niet doeltreffend. 

 
65. Ten slotte is de ACM van oordeel dat PZEM de voorwetenschap over de beperkte beschikbaarheid 

van Sloe 20 na opstart niet tijdig openbaar heeft gemaakt. De ACM wijst er daarbij op dat PZEM op 
10 januari 2019 tussen 12:59:47 uur en 15:12:19 uur handelde in voor de groothandel bestemde 
producten gerelateerd aan de voorwetenschap over de beperkte beschikbaarheid van de 
Sloecentrale, door het plaatsten van kooporders en het aangaan van transacties voor verschillende 
uurproducten en kwartierproducten met levering op het Nederlandse net op diezelfde dag tussen 
14:00 uur en 16:15 uur.  

5 Overtreder 

66. De ACM stelt op basis van het rapport vast dat PZEM Energy B.V. de overtredingen 1A en 3B heeft 
begaan. PZEM Energy B.V. is een marktdeelnemer als bedoeld in artikel 4, eerste lid, REMIT. 
Tevens is PZEM Energy B.V. een persoon als bedoeld in artikel 3 REMIT. De ACM merkt hierbij ten 
overvloede op dat voor zover de overtredingen die zijn vastgesteld in paragraaf 4 van dit besluit zijn 
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begaan door het handelen dan wel nalaten van individuele werknemers van PZEM Energy B.V., die 
gedragingen in redelijkheid kunnen worden toegerekend aan PZEM Energy B.V. De gedragingen 
vonden plaats in de sfeer van de normale werkzaamheden van deze werknemers voor PZEM Energy 
B.V., waren dienstig aan PZEM Energy B.V. en PZEM Energy B.V. heeft onvoldoende ondernomen 
om te waarborgen dat de vastgestelde overtredingen niet zouden kunnen plaatsvinden. 

6 Boete 

67. In deze paragraaf motiveert de ACM welke boete zij PZEM voor de overtredingen 1A en 3B oplegt. 
 

68. De ACM dient bij de vaststelling van de hoogte van een op te leggen boete op grond van de artikelen 
5:41 en 5:46 Algemene wet bestuursrecht (Awb) de verwijtbaarheid van de overtreder te betrekken. 
Verder dient de ACM rekening te houden met de ernst van de overtreding en de omstandigheden 
waaronder de overtreding is begaan. Daarnaast dient het evenredigheidsbeginsel dat is neergelegd in 
artikel 3:4 van de Awb, in acht te worden genomen. 

 
69. De overtredingen 1A en 3B betreffen overtredingen van artikel 4 REMIT. Uit artikel 77i, eerste lid, 

aanhef en onder b, Elektriciteitswet volgt dat de ACM voor een overtreding van artikel 4 REMIT de 
overtreder per overtreding een bestuurlijke boete kan opleggen van ten hoogste € 900.000 of, indien 
dat meer is, 10% van de omzet van de overtreder. Voor het bepalen van de hoogte van de boetes die 
de ACM oplegt, hanteert zij beleid dat is neergelegd in de Boetebeleidsregel ACM 2014. In die 
beleidsregel is evenwel niet vastgelegd op welke wijze de ACM de hoogte van de boete bepaalt voor 
overtredingen van REMIT. Daarom beziet de ACM welke boetehoogte zij in dit geval passend en 
geboden acht op grond van de hiervoor genoemde artikelen. Daartoe overweegt de ACM het 
volgende.   
 

70. De overtredingen kunnen PZEM volledig worden verweten. Wat betreft de ernst van de overtredingen 
wijst de ACM erop dat REMIT beoogt meer integriteit en transparantie van de energiemarkten te 
bewerkstellingen, met als uiteindelijke doel open en eerlijke concurrentie op de groothandelsmarkten 
voor energie te bevorderen ten voordele van de eindverbruikers van energie.18 Als een marktpartij zijn 
publicatieverplichting onder REMIT niet nakomt, kan het goed functioneren van groothandelsmarkt 
voor energie in gevaar komen. De overtredingen van artikel 4 REMIT wegen daarom zwaar en zijn 
naar hun aard ernstig. Anderzijds is niet gebleken van boeteverhogende of boeteverlagende 
omstandigheden. Daarnaast heeft PZEM de ACM laten weten inmiddels een aantal 
compliancemaatregelen te hebben genomen om herhaling van overtredingen van artikel 4 REMIT te 
voorkomen. Deze compliancemaatregelen heeft PZEM genomen nadat de ACM een onderzoek was 
gestart naar de verschillende gedragingen. 

 
71. Gelet op het vorenstaande acht de ACM in dit specifieke geval een boete van € 75.000 per 

overtreding van artikel 4 REMIT passend en geboden. Nu PZEM tweemaal die bepaling heeft 
overtreden, legt de ACM PZEM een boete op van in totaal € 150.000.  

 
18 Punt 2 van de overwegingen van REMIT. 
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7 Besluit 

De Autoriteit Consument en Markt legt PZEM Energy B.V. een boete op van € 150.000. 
 

 
Den Haag, 29 april 2022 
 
Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze: 
 
w.g.  
 
 
drs. M.R. Leijten 
bestuurslid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde 
bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den 
Haag. Graag ontvangen wij uw bezwaarschrift binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is 
gemaakt. In uw bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met 
rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. 




