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Geachte heer Het Lam,  

 

Op 14 juni 2012 heeft u namens Dobbestroom v.o.f. (hierna: ‘Dobbestroom’) een aanvraag 

geschilbeslechting ingediend op grond van artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 (hierna:  

‘E-wet’).  

 

Aard van het geschil 

De klacht van Dobbestroom betreft de vraag of het Enexis B.V. (hierna: Enexis) is toegestaan bij 

Dobbestroom een financiële vergoeding voor het transport van elektriciteit in rekening te 

brengen. De vergoeding die Enexis in rekening brengt bij Dobbestroom bedraagt 150% ten 

opzichte van het op grond van de E-wet gereguleerde tarief.  

 

Zienswijze Enexis 

Bij brief van 19 juli 2012 heeft Enexis haar schriftelijke zienswijze gegeven. In deze zienswijze stelt 

zij zich kort gezegd op het standpunt dat de aansluiting van Dobbestroom geen door de E-wet 

gereguleerde aansluiting betreft. Zij verwijst hierbij naar de uitspraak van het College van Beroep 

voor het bedrijfsleven van 1 februari 2012 (hierna: CBb).1 Nu er geen sprake is van een aansluiting 

als bedoeld in de E-wet, is er voor Enexis geen verplichting de verbinding in kwestie in stand te 

laten.  

 

                                                           
1 Uitspraak van genoemde datum, LJN BV3169. 
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Enexis heeft op basis van vrijwilligheid, gelet op de belangen van Dobbestroom en gelet op de 

aanstaande wetswijziging waarmee de definitie van ‘aansluiting’ wordt gewijzigd, een tweetal 

opties voorgelegd om het transport van elektriciteit te continueren. Het kan echter niet van 

Enexis worden verlangd het transport van elektriciteit te verzorgen zonder dat daar enige 

vergoeding voor wordt gevraagd. De vergoeding zoals die thans met Dobbestroom overeen is 

gekomen, betreft een vergoeding op commerciële basis.   

 

De onderhavige aanvraag geschilbeslechting wordt behandeld via de vereenvoudigde procedure, 

als bedoeld in artikel 13 van de Werkwijze geschilbeslechting Energie. 

 

Beoordeling 

In het onderhavige geschil staat de vraag centraal of Enexis gerechtigd is aan Dobbestroom een 

financiële vergoeding voor transport van elektriciteit in rekening te brengen.  

 

De Raad overweegt als volgt ter zake van het onderhavige geschil.  

Het CBb heeft bij zijn uitspraak van 1 februari 2012 beslist dat de verbinding van Dobbestroom op 

het net van Enexis geen aansluiting is in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet. 

Het CBb oordeelt in deze uitspraak tevens dat, aangezien er geen sprake is van een aansluiting, 

door Enexis ook geen transporttarief op grond van artikel 29, tweede lid, van de E-wet bij 

Dobbestroom in rekening kan worden gebracht. De Raad onderschrijft in de onderhavige zaak dit 

oordeel. 

 

De vraag die in het onderhavige geschil voorligt is echter niet of een transporttarief op grond van 

artikel 29, tweede lid, van de E-wet in rekening mag worden gebracht bij Dobbestroom. Dit is 

immers door het CBb reeds beantwoord. De vraag in dit geschil is derhalve of een vergoeding in 

rekening mag worden gebracht anders dan een vergoeding op grond van artikel 29, tweede lid, 

van de E-wet.  

 

Naar het oordeel van de Raad betekent bovenstaand uitspraak van het CBb niet dat uitgesloten is 

dat Enexis bedragen bij Dobbestroom in rekening kan brengen voor het transport van elektriciteit. 

Het CBb heeft immers alleen geoordeeld dat in casu niet het gereguleerde transporttarief in 

rekening kan worden gebracht door Enexis bij Dobbestroom. De vraag of het Enexis toegestaan is 

buiten het gereguleerde tarief een financiële vergoeding bij Dobbestroom in rekening te brengen 

voor het transport van elektriciteit is een vraag van burgerrechtelijke aard waarover uitsluitend de 

civiele rechter kan oordelen.  

 

Met betrekking tot de hoogte van deze mogelijk in rekening te brengen vergoedingen, geldt de 

bescherming van de E-wet niet nu immers geen sprake is van een aansluiting, als bedoeld in 

artikel 1 van de E-wet. Zo gelden hier de op grond van de E-wet gereguleerde tarieven niet, is 
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artikel 29, tweede lid, van de E-wet niet van toepassing en is er ook op grond van de E-wet geen 

verplichting voor de netbeheerder om deze verbinding in stand te houden.  

 

De Raad is gelet op het voorgaande niet bevoegd op grond van artikel 51 van de E-wet een oordeel 

te geven over de vraag of een vergoeding anders dan de transportvergoeding op grond van artikel 

29, tweede lid, van de E-wet door Enexis in rekening mag worden gebracht aan Dobbestroom en 

daarmee over het geschil.  
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Besluit 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verklaart dat hij niet bevoegd is 

om op grond van artikel 51 van de E-wet een oordeel te geven omtrent het geschil.  

 

Een afschrift van dit besluit wordt aan Enexis gestuurd. 

 

Openbaarmaking van dit besluit 

Zoals u bekend, maakt de NMa de besluiten die zij neemt in beginsel openbaar. Slechts in 

uitzonderingsgevallen worden delen van een besluit als vertrouwelijk aangemerkt in de openbare 

versie. Wij verzoeken u om, binnen vijf werkdagen na dagtekening van deze brief, gemotiveerd per 

onderdeel van het besluit de reden voor of het belang bij vertrouwelijke behandeling te 

vermelden. Daarbij vragen wij u uw verzoek tot vertrouwelijke behandeling zoveel mogelijk in te 

perken, bijvoorbeeld door aan te geven welke woorden of zinsdelen volgens u als vertrouwelijk 

zouden moeten worden beschouwd. Indien u geen motivering aandraagt, zullen wij tot een 

ambtshalve toetsing van de vertrouwelijkheid overgaan. 

 

Wij wijzen erop dat een verzoek om vertrouwelijke behandeling van gegevens niet zonder meer 

wordt gehonoreerd. De NMa beoordeelt uw verzoek in het licht van de aangevoerde motivering.  

 

Een verzoek om vertrouwelijke behandeling kan in ieder geval niet worden gehonoreerd voor 

zover op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de verplichting zou bestaan een verzoek 

om informatie in te willigen. 

 

Hoogachtend, 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze: 

 

 

 

W.g. 

Monique van Oers 

Directeur Juridische Dienst 

 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes 

weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 

de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst,  

Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van 

artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Raad van Bestuur van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de 

administratieve rechter. 


