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1                                                  Openbaar 

Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot wijziging van het 

besluit van 5 februari 2010, met kenmerk 103161_1/31; 103161_2/26; 103161_3/36; 103161_4/26; 

103161_5/22; 103161_6/28; 103161_7/14, houdende de beslissing op de bezwaren tegen het besluit 

als bedoeld in artikel 41c, eerste lid, en artikel 41e, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, van 

31 december 2008, nr. 103062-24.  

 

 

I. Verloop van de procedure 
 

1. Bij besluit van 5 februari 2010 1 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (hierna: ‘de Raad’) beslist op de bezwaren tegen het besluit van 

31 december 2008 (hierna: ‘besluit in primo’).2 De beslissing van 5 februari 2010 wordt 

hierna aangeduid als de ‘beslissing op bezwaar’.  

 

2. De bezwaren tegen het besluit in primo zijn ingediend door TenneT TSO B.V. (hierna: 

‘TenneT’), Liander N.V. (hierna: ‘Liander’), Delta Netwerkbedrijf B.V. (hierna: ‘DNWB’), de 

vereniging Netbeheer Nederland (hierna: ‘Netbeheer Nederland’), Zeeland Aluminium 

Company N.V. (hierna: ‘Zalco’), de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (hierna: 

‘VEMW’) en de Vereniging ondernemingsorganisatie Glastuinbouw LTO Noord Glaskracht 

(hierna: ‘LTO Noord Glaskracht’). 

 

3. De beslissing op bezwaar ziet op de behandeling van de bezwaren tegen de vaststelling van 

de maximumtarieven die de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet TenneT ten 

hoogste berekent voor de uitvoering van de taken genoemd in artikel 16, eerste en tweede 

lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: ‘E-wet’) voor het jaar 2009. 

 

                                                           
1 Met kenmerk 103161_1/31; 103161_2/26; 103161_3/36; 103161_4/26; 103161_5/22; 103161_6/28; 103161_7/14. 
2 103062-24.  
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4. De Raad heeft in de beslissing op bezwaar Zalco niet ontvankelijk verklaard. Voorts heeft de 

Raad het bezwaar van Liander voor zover dat is gericht tegen het ontbreken van een 

methode voor het systeemdienstentarief niet ontvankelijk verklaard. Tevens heeft de Raad de 

(overige) bezwaren van TenneT, Liander, DNWB, Netbeheer Nederland, VEMW en LTO 

Noord Glaskracht ongegrond verklaard. De Raad heeft de verzoeken om vergoeding van de 

kosten op de voet van artikel 7:15, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: 

‘Awb’) afgewezen. Ten slotte heeft de Raad het besluit in primo in stand gelaten.  

 

5. Tegen de beslissing op bezwaar is door TenneT, VEMW, Netbeheer Nederland en door 

DNWB beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: het 

‘College’). Liander had aanvankelijk ook beroep ingesteld, maar heeft dit ingetrokken.  

 

6. Het aanhangig zijn van bezwaar of beroep tegen een besluit brengt in overeenstemming met 

artikel 6:18, eerste lid, Awb geen verandering in een los van het bezwaar of beroep reeds 

bestaande bevoegdheid tot intrekking of wijziging van dat besluit. De Raad ziet aanleiding 

van diens bevoegdheid gebruik te maken de beslissing op bezwaar te wijzigen. Op grond 

van artikel 6:19 van de Awb worden de ingestelde beroepen geacht mede te zijn gericht 

tegen dit wijzigingsbesluit. De Raad ziet geen aanleiding bezwaarmakers opnieuw te horen.  

 

 

II. Wettelijk kader 
 

7. Het wettelijk kader luidt, voor zover hier van belang:  

 

Elektriciteitswet 1998 

Artikel 29: 

“1.  Het tarief waarvoor transport van elektriciteit zal worden uitgevoerd ten behoeve van 

afnemers, heeft betrekking op de ontvangst van elektriciteit door een afnemer, ongeacht 

de plaats van opwekking van de elektriciteit en van de aansluiting waar de elektriciteit op 

het Nederlandse net is gebracht, of op het invoeden van elektriciteit door een afnemer, 

ongeacht de plaats van ontvangst van de elektriciteit. 

2. Het tarief, bedoeld in het eerste lid, wordt in rekening gebracht bij iedere afnemer die een 

aansluiting heeft op een net dat wordt beheerd door een netbeheerder. De tarieven voor 

de ontvangst van elektriciteit kunnen verschillen voor verschillende afnemers, afhankelijk 

van het spanningsniveau van het net waarop de elektriciteit wordt ontvangen, en de 

tarieven voor het invoeden van elektriciteit kunnen verschillen voor verschillende 

afnemers, afhankelijk van het spanningsniveau van het net waarop de elektriciteit wordt 

ingevoed. 
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3. […] 

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.” 

 

Artikel 41c, eerste lid en tweede lid: 

“1. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt de tarieven, die kunnen 

verschillen voor de verschillende netbeheerders en voor de onderscheiden tariefdragers 

jaarlijks vast. 

2. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit kan de tarieven die zullen gelden in 

het jaar t corrigeren indien de tarieven die golden in dat jaar of de jaren voorafgaande 

aan het jaar t: 

a. bij rechterlijke uitspraak of met toepassing van artikel 6:18 van de Algemene wet 

bestuursrecht zijn gewijzigd; 

b. zijn vastgesteld met inachtneming van onjuiste of onvolledige gegevens en de raad 

van bestuur van de mededingingsautoriteit, indien hij de beschikking had over juiste 

of volledige gegevens, tarieven zou hebben vastgesteld die in aanmerkelijke mate 

zouden afwijken van de vastgestelde tarieven; 

c. zijn vastgesteld met gebruikmaking van geschatte gegevens en de feitelijke gegevens 

daarvan afwijken; 

d. zijn vastgesteld met gebruikmaking van gegevens omtrent kosten voor bepaalde 

diensten, terwijl netbeheerders die diensten in het jaar t of een gedeelte van jaar t niet 

hebben geleverd of voor die diensten geen of minder kosten hebben gemaakt.” 

 

 

III. Aanleiding 
 

8. In zijn uitspraak van 27 april 2011 (hierna: ‘de Uitspraak’)3 heeft het College geoordeeld dat 

ook netbeheerders moeten worden aangemerkt als afnemers in de zin van E-wet, die een 

door de Raad vastgesteld transporttarief in rekening gebracht dienen te krijgen (zie 

rechtsoverweging 6.3.1). Ook heeft het College overwogen dat artikel 29, tweede lid, van de 

E-wet zich verzet tegen het maken van onderscheid in tarieven voor afnemers voor de 

ontvangst van elektriciteit anders dan naar spanningsniveau van het net waarop de 

elektriciteit wordt ontvangen (zie rechtsoverweging 6.4). De Raad concludeert dat deze 

overweging ook van toepassing is op het onderscheid tussen eindverbruikers en 

                                                           
3 LJN: BQ3069. 
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netbeheerders in de tarieven voor Afnemers HS (110-150 kV), zoals aangebracht in het 

besluit in primo. 

 

9. Tegen het onderscheid in de tarieven voor eindverbruikers en netbeheerders hebben 

Liander, Netbeheer Nederland, DNWB en TenneT bezwaar gemaakt. Deze bezwaren zijn in 

de beslissing op bezwaar ongegrond verklaard. De Uitspraak geeft aanleiding deze bezwaren 

opnieuw te beoordelen. De volgende bezwaren zijn aangevoerd ten aanzien van het 

onderscheid in de tarieven voor eindverbruikers en netbeheerders.  

 

 

IV. Bezwaren van partijen, voor zover hier relevant 
 

10. TenneT heeft in bezwaar aangevoerd dat netbeheerders op grond van artikel 29, tweede lid, 

van de E-wet gelijk behandeld moeten worden met eindverbruikers. In het besluit in primo 

heeft de Raad daarom ten onrechte tarieven vastgesteld waarin meer kosten die 

samenhangen met het beheer van de hoogspanningsnetten van 110 en 150 kV (‘HS-net’) aan 

aangesloten netbeheerders worden toegerekend dan aan aangesloten eindverbruikers. 

 

11. Liander heeft in bezwaar aangegeven dat de Raad er ten onrechte toe heeft besloten om de 

tarieven van de afnemers die zijn aangesloten op het HS-net, en niet die van netbeheerder, 

naar beneden bij te stellen. Een dergelijk onderscheid tussen eindverbruikers en 

netbeheerders acht Liander in strijd met de E-wet, de TarievenCode Elektriciteit, het non-

discriminatiebeginsel, het kostenveroorzakingsbeginsel en de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur.  

 

12. DNWB heeft in bezwaar opgemerkt dat verschillende transporttarieven worden vastgesteld 

voor enerzijds eindverbruikers en anderzijds netbeheerders en dat voor dit onderscheid 

geen grondslag in de E-wet en de TarievenCode Elektriciteit is te vinden. De wet, noch de 

TarievenCode Elektriciteit, biedt grondslag om bij de vaststelling van de transporttarieven op 

basis van bijzondere omstandigheden, met het oog op een gematigde tariefontwikkeling 

en/of met het oog op het beginsel van evenredigheid, een onderscheid te maken tussen 

deze groepen afnemers.  

 

13. Netbeheer Nederland heeft zich op het standpunt gesteld dat het door de Raad 

aangebrachte onderscheid in tarieven voor eindverbruikers en netbeheerders in strijd is met 

de wet. De E-wet, noch de TarievenCode Elektriciteit, biedt ruimte om het ontbreken van een 

wettelijke grond voor het maken van onderscheid tussen soorten afnemers te omzeilen op 

grond van bijzondere omstandigheden die zich mogelijk kunnen voordoen. 
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14. Gelet op deze bezwaren en de Uitspraak ziet de Raad aanleiding om de door partijen 

aangevoerde bezwaren ten aanzien van het onderscheid in tarieven voor eindgebruikers en 

netbeheerders te heroverwegen. 

 

 

V. Aanvullende overweging van de Raad 
 

15. In heroverweging van de beslissing op bezwaar, overweegt de Raad het volgende. 

 

16. In de Uitspraak is geoordeeld dat ook netbeheerders door de Raad vastgestelde tarieven in 

rekening gebracht dienen te krijgen en dat voor een tariefonderscheid tussen 

eindverbruikers en netbeheerders op hetzelfde spanningsniveau geen grondslag bestaat in 

artikel 29, tweede lid, van de E-wet. Een grondslag voor dit tariefonderscheid wordt ook niet 

gegeven door het Besluit differentiatie tarieven transport elektriciteit. In dit licht concludeert 

de Raad dat het maken van onderscheid in tarieven voor eindverbruikers en netbeheerders 

op HS-niveau niet langer te rechtvaardigen is.  

 

17. De Raad is daarom van oordeel dat het in de beslissing op bezwaar gehanteerde 

onderscheid in tarieven voor eindverbruikers en netbeheerders dient te vervallen. De Raad 

voorziet in dit besluit in een eenduidig tarief zonder onderscheid tussen eindverbruikers en 

netbeheerders.  

 

18. Op basis van de rekenvolumina en toegestane tariefinkomsten stelt de Raad opnieuw de 

transporttarieven voor 2009 voor Afnemers HS (110-150 kV) vast, met inachtneming van de 

TarievenCode Elektriciteit, zoals weergegeven in de bijlage bij dit besluit. De in de bijlage 

genoemde HS-tarieven zijn gelijk aan de tarieven zoals genoemd in randnummer 60 van het 

besluit in primo.  

 

19. Gelet op artikel 41c, tweede lid, van de E-wet kan een wijziging van een tariefbesluit voor de 

Raad reden zijn om de gewijzigde tarieven te corrigeren in een toekomstig tarief. De 

wijziging van de onderscheiden HS-tarieven naar het uniforme HS-tarief leidt echter niet tot 

verandering in de inkomsten van TenneT met terugwerkende kracht, omdat de totale 

inkomsten van TenneT voor 2009 gelijk blijven. De Raad ziet door deze wijziging dan ook 

geen aanleiding om de tarieven in een toekomstig tarief op basis van artikel 41c, tweede lid, 

van de E-wet te corrigeren. 

 

20. Nu er geen andere elementen van de beslissing op bezwaar met deze wijziging 

samenhangen, blijft de beslissing op bezwaar voor het overige ongewijzigd in stand. 
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21. Bovenstaande heroverweging vloeit voort uit nieuwe inzichten ingegeven door 

jurisprudentie van het College en de huidige stand van de wet- en regelgeving. De bezwaren 

tegen het onderscheid tussen eindverbruikers en netbeheerders zijn reeds volledig in een 

hoorzitting aan bod gekomen. Derhalve heeft de Raad in de bezwaarprocedure voldoende 

inzicht in de stellingname van partijen ten aanzien van onderhavig punt van bezwaar 

opgedaan en in het kader van het vaststellen van dit besluit afgezien van het nader horen 

van partijen. 

 

Conclusie 

22. De Raad beslist opnieuw op de bezwaren ten aanzien van het onderscheid in tarieven voor 

eindverbruikers en netbeheerders. De Raad verklaart de door Liander, TenneT, DNWB en 

Netbeheer Nederland aangevoerde bezwaren ten aanzien van het onderscheid in tarieven 

voor eindverbruikers en netbeheerders gegrond en wijzigt de beslissing op bezwaar in de zin 

dat het onderscheid in tarieven voor eindverbruikers en netbeheerders komt te vervallen. 

Dientengevolge stelt de Raad de tarieven voor Afnemers HS (110-150 kV) opnieuw vast. 

 

Vergoeding kosten bezwaar 

23. Liander, DNWB, Netbeheer Nederland en VEMW hebben op de voet van artikel 7:15, tweede 

lid, van de Awb verzocht om vergoeding van de kosten die zij in verband met de 

behandeling van het bezwaar redelijkerwijs hebben moeten maken. Ten aanzien van het 

onderscheid in tarieven voor eindverbruikers en netbeheerders hebben Liander, 

Netbeheerder Nederland, DNWB en TenneT bezwaar gemaakt. VEMW heeft geen bezwaar 

gemaakt tegen het onderscheid in tarieven voor eindverbruikers en netbeheerders. 

 

24. Nu Liander, DNWB en Netbeheer Nederland terecht bezwaar hebben gemaakt tegen het 

onderscheid in de tarieven en hebben verzocht om vergoeding van de kosten in bezwaar, 

komen zij voor deze vergoeding in aanmerking. 

 

25. De vergoeding van de kosten in bezwaar wordt op grond van het Besluit proceskosten 

bestuursrecht (hierna: ‘het Besluit’) bepaald door het aan de verrichte proceshandelingen 

toegekende aantal punten te vermenigvuldigen met de waarde per punt (€ 437,-) en met de 

toepasselijke wegingsfactoren. In dit geval stelt de Raad het aantal punten op 2,5 

(bezwaarschrift; hoorzitting; nadere hoorzitting) en de wegingsfactor op 1 (gemiddeld). Dit 

leidt tot een vergoeding van € 1.092,50 per partij die voor vergoeding in aanmerking komt. 
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VI. Besluit 
 

26. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

 

I. verklaart de bezwaren van TenneT TSO B.V., de vereniging Netbeheer Nederland, Delta 

Netwerkbedrijf B.V. en Liander N.V. tegen het besluit van 31 december 2008, met 

kenmerk 103062-24, gegrond voor zover deze betrekking hebben op het onderscheid 

tussen eindverbruikers en netbeheerders in de tarieven voor Afnemers HS (110-150 kV), 

en voor het overige ongegrond; 

 

II. herroept de beslissing op bezwaar van 5 februari 2010 ten aanzien van vaststelling de 

tarieven voor Afnemers HS (110-150 kV) en stelt de tarieven voor TenneT TSO B.V. voor 

2009 op grond van artikel 41c, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 opnieuw vast 

overeenkomstig de bijlage bij dit besluit en laat het besluit van 5 februari 2010 voor het 

overige in stand;  

 

III. wijst de verzoeken van Liander N.V., de vereniging Netbeheer Nederland en Delta 

Netwerkbedrijf B.V. voor vergoeding van de kosten in bezwaar op de voet van artikel 

7:15, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht toe en verstaat dat hij aan ieder 

van deze bezwaarmakers een bedrag van € 1.092,50 vergoedt in verband met de kosten 

die zij in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs hebben moeten 

maken. 

 

 

Datum:  

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze, 

 

 

 

 

Chris Fonteijn 

Voorzitter van de Raad van Bestuur 
 
 
 

Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na 

bekendmaking beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA ’s-

Gravenhage. 
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BIJLAGE 
 
behorend bij besluit 103161_1/55; 103161_2/37; 103161_3/62; 103161_4/47 tot wijziging van de 
tarieven voor Afnemers HS (110-150 kV) 
 

Afnemerscategorie 

   Tariefdrager 

Tarief

(EUR)

Rekenvolume 

  

Afnemers EHS (220-380 kV)  

-  Vastrecht transportdienst 12.478,96 22 

-  kW gecontracteerd per jaar 5,54 821.452 

-  kW max per maand  0,51 8.761.560 

  

Afnemers EHS (220-380 kV) maximaal 600 uur per jaar  

-  kW gecontracteerd per jaar  2,77 77.840 

-  kW max per week 0,18 1.872.176 

  

Afnemers HS (110-150 kV)  

-  Vastrecht transportdienst 2.760,00 172 

-  kW gecontracteerd per jaar 10,13 15.080.739 

-  kW max per maand  1,02 150.638.868 

  

 

Afnemers HS (110-150 kV) maximaal 600 uur per jaar 

 

-  kW gecontracteerd per jaar 5,07 298.976 

-  kW max per week 0,35 2.956.958 

  

Tarief systeemdiensten per kWh 

 

0,0013 110.000.000.000 

 
 

 


