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Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit in beslissing 

op het bezwaar tegen de besluiten van 16 december 2009 en 22 december 2011 als bedoeld 

in artikel 41c, eerste lid en artikel 41a, tweede lid van de Elektriciteitswet, nummer 

103310_1/43 en nummer 103310/83.  

 

 

I. Verloop van de procedure  

 

1. Bij besluit van 16 december 2009, met kenmerk 103310_1/43, heeft de Raad van Bestuur van 

de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: ‘de Raad) de tarieven die de netbeheerder 

van het landelijk hoogspanningsnet ten hoogste zal berekenen voor de uitvoering van de 

taken genoemd in artikel 16, eerste en tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: 

‘E-wet’), voor het jaar 2010 vastgesteld. Het besluit van 16 december 2009 wordt hierna 

aangeduid als ‘het oorspronkelijke besluit’.  

 

2. Tegen het oorspronkelijke besluit zijn bezwaarschriften ingediend door TenneT TSO B.V. 

(hierna: ‘TenneT’), Delta Netwerkbedrijf B.V. (hierna: ‘DNWB’), de vereniging Netbeheer 

Nederland (hierna: ‘NN’), de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (hierna: ‘VEMW’) en 

Westland Infra Netbeheer B.V. (hierna: ‘Westland). Liander N.V. had aanvankelijk ook 

bezwaar ingediend, maar heeft dit ingetrokken. 

 

3. Bij besluit van 22 december 2011, met kenmerk 103310/83, heeft de Raad op grond van artikel 

6:18, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: ‘Awb’) het oorspronkelijke 

besluit gewijzigd ten aanzien van de zogenoemde ‘ingroeiregeling’, te weten het onderscheid 

in tarieven voor eindverbruikers en netbeheerders HS (110-150 kV). Het besluit van 22 

december 2011 wordt hierna aangeduid als ‘het wijzigingsbesluit’. 

 

4. Naar aanleiding van het wijzigingsbesluit hebben TenneT, DNWB, NN en Westland hun 

bezwaren ingetrokken. TenneT en DNWB zijn als derde-belanghebbende bij de procedure 

betrokken.  
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5. Op 6 april 2012 heeft ten kantore van de Nederlandse Mededingingsautoriteit een 

hoorzitting plaatsgevonden. Tijdens de hoorzitting zijn de volgende partijen verschenen: 

VEMW als bezwaarmaker en TenneT als derde-belanghebbende. DNWB is niet verschenen. 

Het verslag van de hoorzitting is op 24 april 2012 toegezonden aan partijen. Naar aanleiding 

van het verslag zijn geen opmerkingen gemaakt.  

 

II. Wettelijk kader 

 

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

 

Elektriciteitswet 1998 

Artikel 29, tweede lid: 

“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.”  

 

Artikel 41c, tweede lid: 

“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.”  
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III. Gronden van bezwaar 

 

7. Tegen het oorspronkelijke besluit heeft VEMW de volgende gronden van bezwaar 

aangevoerd. De Raad is bij bepaling van de tarieven die TenneT voor 2010 bij afnemers in 

rekening mag brengen, uitgegaan van de zogenaamde ‘eindinkomsten’ die TenneT in 2009 

mocht ontvangen. Die ‘eindinkomsten’ zijn volgens VEMW te hoog vastgesteld, omdat ten 

onrechte rekening is gehouden met een wijziging van de totale inkomsten als gevolg van de 

overdracht van de HS-netten aan TenneT. VEMW stelt dat nu de ‘eindinkomsten’ voor het 

jaar 2009 ten grondslag liggen aan de vastgestelde tarieven voor 2010, ook deze tarieven 

onjuist zijn vastgesteld.  

 

8. VEMW verzoekt op grond van artikel 7:15, tweede lid, van de Awb om een vergoeding van de 

door haar gemaakte kosten in verband met deze procedure.  

 

9. Naar aanleiding van het wijzigingsbesluit heeft VEMW op 2 februari 2012 nadere aanvullende 

gronden van bezwaar ingediend. VEMW voert aan dat zij de gronden van bezwaar ten 

aanzien van de eindinkomsten handhaaft. Voorts stelt zij dat het in het wijzigingsbesluit 

schrappen van de, in het besluit in primo opgenomen, ‘ingroeiregeling’ geen recht doet aan 

de belangen van de eindverbruikers. Voorts hadden belanghebbenden hierover moeten 

worden gehoord.  

 

10. VEMW acht het wijzigingsbesluit in strijd met de wet, in het bijzonder met artikel 3:4, eerste 

en tweede lid, van de Awb en in strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur, het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel, 

alsmede met het door de NMa gevoerde beleid van gematigde tariefontwikkeling. Tijdens de 

hoorzitting heeft VEMW aangegeven dat TenneT door het schrappen van de ingroeiregeling 

mogelijk minder inkomsten ontvangt en de Raad hiervoor nadeelcompensatie voor TenneT 

op grond van artikel 3:4, tweede lid, van de Awb had moeten vaststellen.  

 

IV. Overwegingen ten aanzien van de bezwaargronden 

 

‘Eindinkomsten’ 2009 

11. VEMW is van mening dat de totale ‘eindinkomsten’ 2009 (waarop de totale inkomsten van 

het tariefbesluit 2010 is gebaseerd) onjuist zijn vastgesteld en dat de toegestane inkomsten 

voor het jaar 2010 derhalve naar beneden dienen te worden bijgesteld.  

 

12. Het tariefbesluit 2010 is gebaseerd op de ‘eindinkomsten’ die TenneT in 2009 mocht 

ontvangen (dit betreft de ‘totale inkomsten’ bedoeld in artikel 41b, eerste lid, onderdeel d, 

van de E-wet). De Raad merkt hierover op dat tegen het tariefbesluit 2009 door VEMW 
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beroep is ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: ‘het College’).1 

Het tariefbesluit 2009 is niet geschorst en is op dit moment van kracht. Zolang het College 

nog geen uitspraak heeft gedaan over het tariefbesluit 2009 dient van de juistheid van dit 

besluit te worden uitgegaan. In onderhavige procedure gaat de Raad derhalve uit van de 

rechtmatigheid van het tariefbesluit 2009 en dus ook van de juistheid van de voor 2010 

vastgestelde hoogte van de totale (toegestane) inkomsten. 

 

13. De Raad wijst erop dat zij in deze bezwaarprocedure geen oordeel kan vellen over de 

stellingname van VEMW ten aanzien van de hoogte van de totale inkomsten voor 2010, 

zolang de beroepsprocedure aangaande de tarieven voor 2009 niet is beslecht. In wezen 

vraagt VEMW de Raad te anticiperen op een onbekende uitkomst in een andere procedure, 

waarin de Raad zich verweert tegen de stellingname van VEMW. In het kader van deze 

bezwaarprocedure kan de Raad dan ook niet ingaan op beroepsgronden die in een procedure 

die aangaande een ander tariefbesluit zijn ingediend bij het College. Een ordelijk verloop van 

beide procedures zou hierdoor worden geschaad. 

 

14. Voorts beoogt VEMW met deze bezwaargrond te bewerkstelligen dat indien haar 

beroepsgrond aangaande de vaststelling van de hoogte van de totale inkomsten voor 2009 

door het College wordt toegewezen, het onderhavige tariefbesluit voor 2010 wordt 

aangepast. Bij voorbaat stelt de Raad vast dat het tariefbesluit voor 2010 ten aanzien van de 

hoogte van de voor dat jaar toegestane inkomsten niet geraakt wordt door de uitkomst van 

de procedure omtrent de tarieven voor 2009. De systematiek van tariefregulering voorziet er 

immers in dat wijzigingen ten aanzien van tariefbesluiten achteraf niet worden verwerkt in 

een tariefbesluit van een lopend of voorbij jaar. Dat heeft mede praktische redenen, 

aangezien het onwenselijk (zo niet onuitvoerbaar) is om afnemers met terugwerkende kracht 

andere tarieven in rekening te brengen. Correcties worden daarom met gebruikmaking van de 

zogenaamde ‘nacalculatiebevoegdheid’ van artikel 41c, tweede lid, van de E-wet verwerkt in 

een toekomstig vast te stellen tariefbesluit voor de betreffende netbeheerder. Gezien de 

wettelijke correctiesystematiek kan het met deze bezwaargrond beoogde doel van aanpassing 

van de totale inkomsten in onderhavig tariefbesluit voor 2010 dan ook niet worden bereikt. 

 

15. Mocht het College in de beroepsprocedure tegen het tariefbesluit 2009 oordelen dat de 

inkomsten voor TenneT voor dat jaar onjuist zijn vastgesteld, dan zal naar de gevolgen 

daarvan voor de tarieven 2010 worden gekeken. De totale inkomsten voor TenneT over 2009 

en 2010 (en de jaren daarna waarvoor dit relevant is) worden alsdan herberekend en met 

                                                           
1 CBb zaak AWB 10/269, inzake het beroep van VEMW tegen het besluit maximum tarieven TenneT 2009 

van 5 februari 2010 (met kenmerk 103161_1/31 e.a.) en het wijzigingsbesluit tarieven TenneT 2009 van 

29 november 2011 (met kenmerk 103161_1/55 e.a.). 
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gebruikmaking van de nacalculatiebevoegdheid verwerkt in een toekomstig vast te stellen 

tariefbesluit.  

 

16. Resumerend, dient op grond van het bovenstaande uit te worden gegaan van de 

rechtmatigheid van het tariefbesluit 2009 en kan de Raad de gevolgen van een eventuele 

aanpassing van de tarieven voor 2009 bij een rechterlijke uitspraak niet verwerken door 

middel van een dienovereenkomstige aanpassing van het in deze bezwaarprocedure 

bestreden besluit. Als laatstgenoemde zich voordoet zal de Raad dit meenemen in een latere 

correctie van de tarieven. Dit bezwaar dient daarom ongegrond te worden verklaard. 

 

Belang van de ‘ingroeiregeling’ HS-tarieven voor eindverbruikers 

17. VEMW geeft aan dat het schrappen van de ‘ingroeiregeling’, welke onderscheid maakt in 

tarieven voor eindverbruikers en netbeheerders op HS (110-150 kV), geen recht doet aan de 

belangen van de eindverbruikers, waarvoor de overgangsregeling was ingevoerd. Hierdoor is 

het wijzigingsbesluit volgens VEMW in strijd met de wet, in het bijzonder artikel 3:4, eerste 

en tweede lid, van de Awb, met algemene beginselen van behoorlijk bestuur, het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel, 

evenals met het door de Raad gevoerde beleid van gematigde tariefontwikkeling. 

 

18. Allereerst wijst de Raad erop dat hij bevoegd was om het oorspronkelijke besluit te wijzigen. 

De Raad is in het algemeen bevoegd een eerder genomen besluit dat naar haar opvatting 

onjuist is, alsnog in te trekken of te wijzigen, naar welke bevoegdheid wordt verwezen door 

artikel 41c, tweede lid, onderdeel a, van de E-wet. Van deze bevoegdheid is hier gebruik 

gemaakt. Op basis van artikel 6:18, eerste lid, van de Awb staat het aanhangig zijn van 

bezwaar aan deze bevoegdheid niet in de weg. Voorts heeft de Raad belanghebbenden in de 

gelegenheid gesteld naar aanleiding van het wijzigingsbesluit (nadere) bezwaargronden in te 

dienen en deze tijdens een hoorzitting nader mondeling toe te lichten. 

 

19. In het wijzigingsbesluit is reeds aangegeven dat een nieuw inzicht van de Raad ertoe heeft 

geleid dat de ingroeiregeling diende te vervallen. De Raad heeft zijn mening omtrent de 

wettigheid van de ingroeiregeling herzien naar aanleiding van ontwikkelingen in de 

jurisprudentie – de uitspraak van het CBb van 27 april 20112 – en de naar aanleiding daarvan 

doorgevoerde wijziging van de regelgeving. 

 

20. In voornoemde uitspraak van het College van 27 april 2011 wordt overwogen: “Het College is 

voorts van oordeel dat artikel 29, tweede lid, van de Wet zich 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, verzet.” Dit maakt dat er geen ruimte is voor 

                                                           
2 AWB 08/997, LJN: BQ3069. 
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een onderscheid tussen tarieven voor eindverbruikers en netbeheerders binnen hetzelfde 

spanningsniveau. In die zaak ging het eveneens om het spanningsniveau HS (110-150 kV). 

Met deze uitspraak werd duidelijk dat een onderscheid binnen hetzelfde spanningsniveau 

slechts in overeenstemming met artikel 29 van de E-wet is, indien op de voet van het vierde 

lid van dat artikel bij algemene maatregel van bestuur regels in aanvulling op het tweede lid 

worden gesteld. 

 

21. Dat laatste is gebeurd bij het Besluit differentiatie tarieven transport elektriciteit (hierna: 

‘Besluit tariefdifferentiatie’), dat op 1 november 2011 in werking is getreden.3 In dat besluit 

werd evenwel niet voorzien in een onderscheid tussen eindverbruikers en netbeheerders op 

het spanningsniveau HS (110-150 kV). 

 

22. Toen de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bij de totstandkoming 

van het Besluit tariefdifferentiatie uitdrukkelijk overwoog dat een onderscheid tussen 

eindverbruikers en netbeheerders op hetzelfde spanningsniveau niet gemaakt zou worden4, 

kwam de Raad tot het oordeel dat de rechtvaardiging van de ingroeiregeling niet langer 

houdbaar was. Voordat is besloten tot het laten vervallen van de ingroeiregeling in het 

wijzigingsbesluit heeft de Raad zich van de betrokken belangen op de hoogte gesteld en deze 

afgewogen. 

 

23. Tijdens de hoorzitting en in haar pleitnota heeft VEMW een aantal citaten aangehaald uit de 

beslissing op bezwaar ten aanzien van het tariefbesluit 2009. Uit deze citaten volgt volgens 

VEMW dat de NMa van mening is dat zonder de ingroeiregeling er sprake is van een 

onevenredige tariefstijging.  

 

24. Zoals reeds aangegeven in het oorspronkelijke besluit past de ‘ingroeiregeling’ niet binnen 

het wettelijk kader. Niettemin had de Raad in het oorspronkelijke besluit de ingroeiregeling 

opgenomen met het oog op het belang van gematigde tariefontwikkeling. De Raad achtte het 

treffen van de maatregel tot tariefingroei verspreid over drie jaren (2009-2011) 

gerechtvaardigd omdat de bijzondere omstandigheid zich voordeed dat kosten die 

samenhingen met het beheer van de hoogspanningsnetten van 110 en 150 kV (HS) vóór 

2008 onjuist waren toegerekend door de regionale netbeheerders die deze netten destijds in 

beheer hadden. De Raad heeft het destijds – met het oog op evenredigheid – rechtvaardig 

geacht dat de regionale netbeheerders de daarmee gepaard gaande tariefstijging een groter 

deel voor hun rekening zouden nemen dan eindverbruikers op HS. Het ging hierbij niet om 

de vraag of de tariefstijging op zichzelf bovenmatig of onevenredig zou zijn, maar om de 

                                                           
3 Stb. 2011, 439. 

4 Zie Kamerstukken II 2010/11, 29 023, nr. 89, p. 2 (beantwoording vraag 2 in het kader van de parlementaire 

voorhang van het concept-besluit tariefdifferentiatie). 
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vraag hoe de tariefstijging op een rechtvaardige wijze doorberekend zou moeten worden naar 

de verschillende verbruikers op HS-niveau. 

 

25. De totale tariefstijging bedraagt bijna 23% ten opzichte van 2008. Zonder een soepele 

toepassing van artikel 29, tweede lid, van de E-wet bleek het niet mogelijk te zijn deze stijging 

te verdelen over eindverbruikers en netbeheerders op HS-niveau. Met andere woorden: de 

Raad was de opvatting toegedaan dat hij met het oog op een gematigde tariefontwikkeling 

voor eindverbruikers zou kunnen afwijken van de letterlijke lezing van artikel 29, tweede lid, 

van de E-wet. Destijds bestond in de rechtspraak nog geen uitspraak over het feit dat een 

tariefonderscheid binnen een en hetzelfde spanningsniveau slechts op basis van een 

expliciete wettelijke grondslag zou kunnen worden toegestaan. Zoals aangegeven in het 

wijzigingsbesluit, oordeelt de Raad dat het maken van onderscheid in tarieven voor 

eindverbruikers en netbeheerders op hetzelfde spanningsniveau nadien niet langer te 

rechtvaardigen viel. 

 

26. Om de tariefontwikkeling te matigen beschikt de Raad over de mogelijkheid om de stijging 

van een ongedifferentieerd tarief Afnemers HS (110-150 kV) te spreiden over meerdere jaren. 5 

Dat heeft de Raad gedaan door deze uniforme tarieven geleidelijk te laten stijgen bij de 

vaststelling van de tariefbesluiten voor 2009, 2010 en 2011.  

 

27. Nu niet anders geconcludeerd kan worden dan dat de ingroei van de HS-tarieven voor 

eindverbruikers op die van netbeheerders niet in overeenstemming is met artikel 29 van E-

wet, kan de Raad de ingroeiregeling niet handhaven. Het tegendeel van wat VEMW stelt is 

immers het geval: indien de Raad het oorspronkelijke besluit niet zou hebben gewijzigd, laat 

de uitspraak van het College over de onwettigheid van een tariefdifferentiatie waarin niet op 

de voet van artikel 29, eerste of vierde lid, van de E-wet wordt voorzien, geen twijfel dat het 

besluit zou worden vernietigd. Op grond van het bovenstaande wordt dit bezwaar van VEMW 

afgewezen. 

 

Hoorplicht 

28. De Raad zou belanghebbenden bij het voortbestaan van de ingroeiregeling ten onrechte niet 

daarover hebben gehoord. 

 

29. Zoals aangegeven in het wijzigingsbesluit is de ingroeiregeling al volledig in de 

voorbereidingsprocedure voor het vaststellen van het oorspronkelijke besluit aan de orde 

gekomen. Derhalve had de Raad bij het wijzigingsbesluit voldoende inzicht in de 

stellingname van de toen nog meerdere bezwaarmakers ten aanzien van onderhavig punt 

                                                           
5 Hetgeen ook is toegepast bij de vaststelling van de tariefcategorie Afnemers HS (110-150 kV) maximaal 600 

uur per jaar. 
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verkregen. Het (afzonderlijk) horen van partijen zou hieraan niets hebben toegevoegd. De 

standpunten van VEMW waren de Raad bekend. Voorts is hier geen sprake van een 

zienswijzeprocedure, waardoor VEMW niet voorafgaande aan het vaststellen van het primaire 

besluit – op de voet van artikel 40 van de E-wet – hoefde te worden gehoord. 

 

30. Daarnaast is VEMW in de bezwaarprocedure in de gelegenheid gesteld haar bezwaren 

mondeling tijdens de hoorzitting op 6 april 2012 toe te lichten. Hiermee is een eventueel 

gebrek hersteld. Op grond van het voorgaande wordt dit bezwaar afgewezen. 

Volledigheidshalve merkt de Raad op dat tijdens de hoorzitting door VEMW geen nieuwe 

gronden van bezwaar naar voren zijn gebracht. 

 

Belangenafweging bij het schrappen van de ingroeiregeling 

31. Tijdens de hoorzitting heeft VEMW in verband met het voorgaande aangevoerd dat door het 

schrappen van de ingroeiregeling TenneT mogelijk minder inkomsten ontvangt dan waarop 

zij op grond van de E-wet recht heeft. De Raad had dit belang van TenneT moeten 

meewegen. Artikel 3:4, tweede lid, van de Awb biedt in de vorm van nadeelcompensatie een 

mogelijkheid om aan dit belang van TenneT tegemoet te komen.  

 

32. Vooropgesteld begrijpt de Raad niet wat het procesbelang van VEMW is bij deze 

bezwaargrond. VEMW lijkt hier op te komen voor de belangen van TenneT, terwijl 

laatstgenoemde haar bezwaren heeft ingetrokken en deelneemt als derde-belanghebbende 

aan de procedure. Om de reden dat VEMW hiermee niet opkomt voor een eigen belang, wijst 

de Raad deze grond af. 

 

33. Ten overvloede merkt de Raad op dat nadeelcompensatie voor TenneT in verband met de 

door VEMW gestelde gederfde toegestane inkomsten niet aan de orde is. Er bestaat geen 

recht op nadeelcompensatie omdat de overgang naar een uniform tarief voor eindverbruikers 

en netbeheerders op HS niet leidt tot verandering in de inkomsten van TenneT met 

terugwerkende kracht. De totale inkomsten van TenneT over 2010 blijven gelijk. Daar komt 

bij dat er alleen sprake kan zijn van nadeelcompensatie indien een (rechts)persoon als 

gevolg van een overheidsbesluit of –handeling onevenredig zwaar wordt getroffen ten 

opzichte van (rechts)personen die in een vergelijkbare positie verkeren en indien de nadelige 

gevolgen buiten de normale maatschappelijke risico’s vallen. Hier is per definitie geen sprake 

van (rechts)personen die in een vergelijkbare positie verkeren en bovendien vallen de – 

overigens niet aanwezige – nadelige gevolgen voor TenneT niet buiten het normale 

maatschappelijke risico. Daarnaast overweegt de Raad dat het aangaan van een regeling van 

nadeelcompensatie überhaupt niet passend is naast het stelsel van omzetregulering zoals 

dat van toepassing is op TenneT. Het recht van TenneT op de voor 2010 vastgestelde 

inkomsten staat hier niet ter discussie. De Raad ziet niet in dat er sprake is van een situatie 
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die in strijd is met de wet of die dusdanig onevenredig is dat de Raad niet in redelijkheid met 

afweging van alle belangen tot het wijzigingsbesluit heeft kunnen komen. 

 

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

34. Volgens VEMW is het wijzigingsbesluit in strijd met de wet, in het bijzonder artikel 3:4, eerste 

en tweede lid, van de Awb en met algemene beginselen van behoorlijk bestuur, het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en het rechtszekerheidbeginsel, evenals 

met het door de NMa gevoerde beleid van gematigde tariefontwikkeling. Deze stellingen zijn 

door VEMW niet nader onderbouwd en worden enkel op deze grond reeds afgewezen.   

 

35. Overigens blijkt uit het voorgaande genoegzaam dat de Raad bij de gebruikmaking van zijn 

bevoegdheid om het oorspronkelijke besluit te wijzigen de betrokken belangen heeft 

afgewogen. Het wijzigingsbesluit is niet in strijd met de wet, in het bijzonder niet in strijd 

met artikel 3:4 van de Awb, en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Het 

beleid van de Raad van een gematigde tariefontwikkeling komt nog altijd tot uitdrukking 

doordat de tariefstijging in het uniforme tarief wordt uitgesmeerd over meerdere jaren. 

Hieruit volgt dat de gronden die zien op strijdigheid van het besluit met de wet of de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur dienen te worden afgewezen. 

 

Conclusie 

36. Het vorenstaande leidt ertoe dat de bezwaren van VEMW ongegrond worden verklaard. 

 

Vergoeding kosten bezwaar 

37. De Raad heeft de bezwaren van VEMW ongegrond verklaard. Als gevolg daarvan wordt het 

verzoek van VEMW om een vergoeding van de proceskosten ex artikel 7:15, tweede lid, van de 

Awb, afgewezen. 

 



Openbaar 

 

10                                                  Openbaar 

V. Besluit 

 

38. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

 

I. verklaart de bezwaren van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water ongegrond; 

 

II. wijst het verzoek voor vergoeding van de kosten op de voet van artikel 7:15, tweede 

lid, van de Algemene wet bestuursrecht af; 

 

 

 

Den Haag 

Datum:  25 mei 2012 

 

 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze,  

 

 

W.g. 

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.  

 


