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Nederlandse Mededingingsautoriteit 
 

    

Aan   

  

  

  

 

 

 

de heer [ ] 

Adres 

Postcode / Woonplaats 

 

 

 

 

 

 

  

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 

3 augustus 2012  104157/7  

 

Onderwerp 

Zaaknummer 104157; de heer [ ] - Enexis; besluit op aanvraag geschilbeslechting 

 

 

Postbus 16326 Muzenstraat 81  T: [070] 330 33 30 E-mail: info@nma.nl 

2500 BH  Den Haag 2511 WB  Den Haag  F: [070] 330 33 70 Website: www.nma.nl 

     

 

Geachte heer [ ],  

 

Op 23 mei 2012 heeft u een aanvraag geschilbeslechting ingediend op grond van artikel 51 van de 

Elektriciteitswet 1998 (hierna: de E-wet) en artikel 19 van de Gaswet. Hieronder treft u het besluit 

van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) op uw 

aanvraag. 

 

Aard van het geschil 

De klacht ziet op de kosten die Enexis B.V. (hierna: Enexis) bij de heer [ ] in rekening wenst te 

brengen voor het verplaatsen van zijn gas- en elektriciteitsaansluiting. Naar het oordeel van de 

heer [ ] weerspiegelen deze kosten niet de werkelijke marktconforme kosten die Enexis hiervoor 

maakt. Daarnaast bestaan er bij de heer [ ], mede in het licht van het kostenaspect, bezwaren 

tegen het feit dat Enexis de werkzaamheden niet zelf uitvoert, maar deze laat uitbesteden.  

 

Zienswijze Enexis 

Bij brief van 7 juni 2012 heeft Enexis haar schriftelijke zienswijze gegeven. In deze zienswijze stelt 

zij zich kort gezegd op het standpunt dat zij de kosten in rekening brengt conform de op de E-wet 

en Gaswet gebaseerde regelgeving. Daarnaast stelt Enexis dat het haar op grond van de E-wet en 

Gaswet toegestaan is bepaalde werkzaamheden, waaronder de werkzaamheden zoals bedoeld in 

de geschilaanvraag van de heer [ ], uit te besteden. 
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Beoordeling 

De onderhavige aanvraag geschilbeslechting wordt behandeld via de vereenvoudigde procedure, 

als bedoeld in artikel 13 van de Werkwijze geschilbeslechting Energie. 

 

In het onderhavige geschil staat de vraag centraal of de offerte die Enexis heeft verstrekt aan de 

heer [ ] in verband met het verplaatsen van zijn gas- en elektriciteitsaansluiting voldoet aan de 

relevante bepalingen op grond van de E-wet en Gaswet. Daarnaast dient te worden beoordeeld of 

het Enexis op grond van de E-wet en Gaswet is toegestaan deze werkzaamheden uit te besteden. 

 

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

 

Ten aanzien van de wijziging van de elektriciteitsaansluiting bepaalt artikel 2.4.4 van de 

Tarievencode Elektriciteit als volgt: 

“Bij wijziging van een aansluiting op verzoek van aangeslotenen geldt een tarief gebaseerd 

op de voorcalculatorische projectkosten met betrekking tot een dergelijke wijziging tot een 

maximum van het aansluittarief dat geldt voor de nieuwe aansluiting volgens de tabel 

genoemd onder 2.3.3.C plus eventueel de éénmalige bijdrage conform artikel 2.4.1 voor het 

verwijderen van de oude aansluiting.” 

 

Ten aanzien van de wijziging van de gasaansluiting bepaalt artikel 2.5.1.11 van de Tarievencode 

Gas als volgt: 

“Bij wijziging van een aansluiting op verzoek van de aangeslotene wordt een eenmalige bijdrage in 

rekening gebracht tot een maximum van de eenmalige aansluitvergoeding zoals genoemd in artikel 

2.5.1.8 onderdeel a plus eventueel en met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals 

beschreven in artikel 2.5.1.15 een eenmalige bijdrage voor het verwijderen dan wel fysiek afschakelen 

van de bestaande aansluiting.” 

 

Vervolgens volgt uit artikel 2.5.1.15 en uit artikel 2.5.1.16 van de Tarievencode Gas en artikel 2.3.3.A 

van de Tarievencode Elektriciteit dat de netbeheerder bij het in rekening brengen van eenmalige 

kosten, zoals een wijziging van de aansluiting, de kosten volgens de systematiek van 

voorcalculatie dient op te nemen in een standaardfactuur.1 

 

Bovenstaande betekent dat Enexis bij het verzoek tot wijziging van de aansluiting met behulp van  

deze standaardfactuur een opgave van de uit te voeren werkzaamheden en de hiervoor te 

berekenen kosten dient te verstrekken. Daarnaast geldt dat Enexis de volgende eenmalige kosten 

voor het wijzigen van de aansluiting in rekening mag brengen bij een afnemer: 

- De kosten voor het wijzigen van de aansluiting, tot een maximum van het aansluittarief 

dat geldt voor een nieuwe aansluiting; 

                                                           
1 De sjablonen van de standaardfacturen, alsmede de kostenposten die in de standaardfactuur moeten 

worden vermeld, zijn terug te vinden in de genoemde artikelen van de Tarievencode Gas en de Tarievencode 

Elektriciteit. 
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- Een éénmalige bijdrage voor het verwijderen van de oude aansluiting. 

 

De kostenopgave die Enexis, blijkens de bijlagen bij de aanvraag tot geschilbeslechting, heeft 

gepresenteerd aan de heer [ ] in de offerte voldoet niet aan het voorgeschreven model van de 

standaardfactuur, zoals hiervoor genoemd. Als gevolg hiervan voldoet Enexis in dit geval niet aan 

haar verplichtingen die de Elektriciteitswet en de Gaswet haar oplegt voor wat betreft de 

voorgeschreven wijze waarop de opgave van de kosten in verband met de wijziging van 

aansluitingen voor gas en elektriciteit dienen te worden verstrekt. Zij handelt hiermee in strijd 

met de artikelen 2.4.4 en 2.3.3.A van de Tarievencode Elektriciteit en de artikelen 2.5.1.11, 2.5.1.15 

en 2.5.1.16 van de Tarievencode Gas.    

 

Voor wat betreft de klacht dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door een ander bedrijf dan 

Enexis, geldt het volgende. Op grond van artikel 16Aa, tweede en derde lid, van de E-wet en artikel 

7A, tweede en derde lid, van de Gaswet is het de netbeheerder toegestaan bepaalde 

werkzaamheden uit te besteden. De werkzaamheden zoals hier aan de orde vallen daar ook 

onder. De netbeheerder blijft echter ook bij de uitbesteding van de werkzaamheden zelf 

verantwoordelijk voor een volledige en juiste uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden.  

Artikel 16A, tweede en derde lid, van de E-wet en artikel 7A, tweede en derde lid, van de Gaswet 

zijn derhalve niet geschonden door Enexis.  

 

Besluit 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit stelt vast dat: 

- Enexis B.V. in strijd heeft gehandeld met de artikelen 2.4.4 en 2.3.3.A van de Tarievencode  

Elektriciteit en de artikelen 2.5.1.11, 2.5.1.15 en 2.5.1.16 van de Tarievencode Gas.  

- Enexis B.V. niet in strijd heeft gehandeld met artikel 16A, tweede en derde lid, van de E-wet noch 

met artikel 7A, tweede en derde lid, van de Gaswet.  

 

Een afschrift van dit besluit wordt aan Enexis gestuurd. 

 

Hoogachtend, 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze: 

 

 

 

W.g. 

Monique van Oers 

Directeur Juridische Dienst 
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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. 

 

 

 

 


