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Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in 

artikel 77n van de Elektriciteitswet 1998.  

 

 

I Verloop van de procedure 

 

1. Ambtenaren van de Directie Toezicht Energie van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (hierna: DTe) hebben ambtshalve een onderzoek ingesteld 

naar naleving van artikel 23, eerste lid, en artikel 24, eerste lid, van de Elektriciteitswet 

1998 (hierna: E-wet) door NRE Netwerk B.V. (hierna ook: NRE).1 

 

2. Aanleiding voor het onderzoek was het vermoeden dat NRE een hoger transporttarief 

en een hoger eenmalig aansluittarief in rekening had gebracht dan het toegestane 

maximum zoals vastgesteld in het besluit van de directeur van de Dienst uitvoering en 

toezicht Energie van 13 december 2003 (hierna: Besluit aansluit- en transporttarieven 

2004).2 

 

3. Na afloop van het onderzoek is een rapport in de zin van artikel 77k E-wet (hierna: het 

Rapport) opgemaakt waarin het vermoeden is neergelegd dat NRE artikel 23, eerste lid, 

en artikel 24, eerste lid, E-wet heeft overtreden. Het Rapport is op 2 april 2007 

opgemaakt en diezelfde dag aan NRE toegezonden. 

 

4. Voor overtreding van artikel 23, eerste lid en artikel 24, eerste lid, E-wet kan de Raad 

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

 
1 Krachtens artikel 26 van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2005 (Stcrt. 4 oktober 2005, nr. 

192, p. 10, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 10 april 2007, Stcrt. 12 april  2007, nr. 71, pag. 30) zijn onder meer de 

ambtenaren van de Directie Toezicht Energie aangewezen als ambtenaren als bedoeld in artikel 5, vierde lid, E-wet. 

2 Nummer 101616_9/24, Besluit tot vaststelling van de aansluit- en transporttarieven voor het jaar 2004 zoals bedoeld in 

artikel 41, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 voor ENET Eindhoven B.V. 
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van artikel 77h, eerste lid, en artikel 77i, eerste lid onder b, E-wet, een boete of een last 

onder dwangsom opleggen. 

 

5. In de begeleidende brief bij het Rapport is NRE op de hoogte gesteld van de verdere 

procedure en in de gelegenheid gesteld haar zienswijze te geven op het Rapport. 

Tevens is NRE in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze tijdens een hoorzitting 

toe te lichten. 

 

6. Op 20 april 2007 heeft NRE per e-mailbericht laten weten dat zij geen gebruik maakt 

van de gelegenheid om haar zienswijze tijdens een hoorzitting toe te lichten. 

 

7. Bij brief van 3 mei 2007 heeft NRE een schriftelijke zienswijze naar voren gebracht.3 

 

 

II De betrokken onderneming: NRE 

 

8. In de onderhavige sanctieprocedure is betrokken de besloten vennootschap NRE 

Netwerk B.V., gevestigd te Eindhoven. NRE Netwerk B.V. is een netbeheerder als 

bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub k, van de E-wet en distribueert elektriciteit en gas in 

de regio Eindhoven. 

 

9. NRE Netwerk B.V. is een 100% dochter van NRE Holding B.V. 

 

 

III Het Rapport 

 

10. In het Rapport wordt uiteengezet dat DTe in 2006 heeft onderzocht of 

energiebedrijven correcte facturen versturen aan hun afnemers. DTe heeft ten aanzien 

van een aantal facturen van NRE vastgesteld dat NRE in 2004 tarieven heeft 

gehanteerd die hoger zijn dan de maximumtarieven die in het Besluit aansluit- en 

transporttarieven 2004 voor NRE zijn vastgesteld. DTe heeft hier nader onderzoek 

naar gedaan. 

 

11. DTe heeft waar nodig NRE de facturen laten specificeren en heeft aan de hand van 

deze specificaties een vergelijking gemaakt met de maximumtarieven voor 2004 voor 

NRE zoals neergelegd in het Besluit aansluit- en transporttarieven 2004. 

 

                                                           
3 Dossierstuk 102676/5. 

2                                                  Openbaar 



Openbaar 

 

12. Uit het Rapport volgt dat NRE in 2004 een transport enkeltarief >3*25A in rekening 

heeft gebracht dat EUR 0,0028 per kWh te hoog is. Hiermee is in totaal over 2004 

EUR 143.590 te veel gefactureerd, hetgeen overeenkomt met ongeveer EUR 66.700 

over de periode 14 juli4 tot en met 31 december 2004. Voor het transport dubbeltarief 

laag >3*25A heeft NRE 0,0001 per kWh te veel gefactureerd. Niet is onderzocht welk 

totaalbedrag te veel gefactureerd is. Het in 2004 door NRE gehanteerde periodiek 

aansluittarief voor kleinverbruikers ligt EUR 0,04 op jaarbasis te hoog. Hiermee is in 

totaal over 2004 EUR 3.948 te veel gefactureerd, hetgeen overeenkomt met ongeveer 

EUR 1.800 over de periode 14 juli5 tot en met 31 december 2004. 

 

13. In de conclusie van het Rapport stelt de directeur DTe vast dat NRE het bepaalde in de 

artikelen 23, eerste lid, en 24, eerste lid, van de E-wet meermaals heeft overtreden door 

over de periode 14 juli 20046 tot en met 31 december 2004 voor het transport 

enkeltarief voor aansluitingen >3*25A, voor het transport dubbeltarief laag voor 

aansluitingen >3*25A en voor het periodiek aansluittarief meer in rekening te brengen 

dan is toegestaan op grond van het Besluit aansluit- en transporttarieven 2004. 

 

 

IV Zienswijze NRE 

 

Actieve houding ten aanzien van veranderende wet- en regelgeving 

14. NRE stelt in haar zienswijze dat het Rapport onnodig en disproportioneel 

beschadigend voor haar is. NRE wijst er op dat zij altijd zeer actief geweest is om te 

voldoen aan de veranderende wet- en regelgeving. NRE gaat in dit verband in op een 

aantal maatregelen die zij in het verleden heeft genomen: 

• NRE was in 2002 de eerste netbeheerder die de economische eigendom van de door 

haar beheerde netten verkreeg; 

• NRE heeft als enige netbeheerder een compliance officer aangesteld; 

• In 2005 heeft NRE een volledige eigendomssplitsing tussen het leveringsbedrijf en het 

netwerkbedrijf doorgevoerd en reeds daarvóór was NRE vooruitstrevend bij het 

doorvoeren van een zo groot mogelijke scheiding tussen levering en transport; 

• NRE levert een belangrijke bijdrage aan de vorming van het nieuwe marktmodel; 

• NRE voldoet als eerste netbeheerder aan de ISO 9001 norm. 

 

                                                           
4 Zie het Rapport, randnummer 37. Op 14 juli 2004 trad artikel 77i van de E-wet in werking, waarin de bevoegdheid van 

DTe (thans de Raad) is neergelegd om boetes op te leggen voor overtredingen als die welke in het Rapport worden 

vastgesteld. 

5 Zie voetnoot 4 

6 Zie voetnoot 4 
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15. Verder wijst NRE er op dat DTe in het kader van het DUIN-onderzoek heeft vastgesteld 

dat haar energierekeningen samen met die van ENBU voor de consument het meest 

duidelijk zijn. Daarnaast heeft NRE de Gfk Consumer Energy Award ontvangen voor 

haar duidelijke facturen. Deze prijs is gebaseerd op onderzoek onder consumenten. 

 

Het onderzoek van DTe 

16. NRE benadrukt dat de vaststelling van de overtredingen in het Rapport is gebaseerd op 

een omvangrijk onderzoek van DTe. Volgens NRE mag een dergelijk onderzoek er niet 

toe leiden dat uiteindelijk slechts resterende onvolkomenheden worden belicht. Dat 

het gaat om dergelijke resterende onvolkomenheden zou blijken uit het als Bijlage 5 bij 

de zienswijze gevoegde verslag van het bedrijfsbezoek van DTe aan NRE. In dat 

verslag wordt gesproken van “een aanwijzing […] dat bij elektriciteitsaansluitingen boven 

3*25A een verkeerd tarief is gebruikt voor netwerktransport enkel in het jaar 2004” . Verder 

wordt in het verslag geconstateerd dat er geen aanwijzingen zijn “dat interne controles 

op enig punt tekort schieten”  en wordt in het verslag van bevindingen van het 

bedrijfsbezoek van 11 januari 2007 gesproken van dit “enkele incident” . 

 

Onderzoek NRE naar tekortkomingen en compensatie van de klanten 

17. NRE wijst er op dat DTe nog twee tekortkomingen heeft vastgesteld die een zeer 

beperkt nadelig effect hebben voor de betreffende klanten. In het Rapport wordt echter 

gesuggereerd dat het om grote bedragen gaat, hetgeen NRE misleidend vindt. NRE 

wijst er voorts op dat zij onmiddellijk een diepgravend onderzoek heeft ingesteld naar 

de geconstateerde tekortkomingen en zich van meet af aan heeft ingespannen om de 

getroffen klanten te compenseren. NRE heeft hierover ook contact gehad met DTe. 

Daarom heeft NRE grote moeite met de suggestie in het Rapport dat zij het tarief voor 

slechts twee van de vijf klantengroepen zou hebben gecorrigeerd en met de suggestie 

dat NRE pas na het laatste bedrijfsbezoek van DTe de getroffen klanten zou hebben 

willen compenseren. 

 

Overtreding: transport enkeltarief voor aansluitingen >3*25A 

18. NRE erkent dat zij in het jaar 2004 een tarief in rekening heeft gebracht dat EUR 0,018 

per kWh hoger is dan het in het Besluit aansluit- en transporttarieven 2004 

opgenomen maximumtarief.7 Zij betwist evenwel dat zij daarmee artikel 24, eerste lid, 

van de E-wet ‘bewust’ en ‘meermaals’ heeft overtreden, zoals in het Rapport wordt 

gesteld. 

 

19. NRE verklaart dat de te hoge tarifering het gevolg is van een typefout. Er zijn wel 

controles uitgevoerd bij de invoering van het tarief, maar deze hebben niet gewerkt. Dit 

                                                           
7 Dossierstuk 102676/5, zienswijze NRE, randnummer 37. 
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houdt volgens NRE verband met het feit dat het foutief ingevoerde tarief exact gelijk 

was aan een tarief in een andere categorie, waardoor een en ander bij de controle niet 

is opgevallen. 

 

Overtreding: transport elektriciteit dubbeltarief laag >3*25A 

20. NRE erkent dat zij in het jaar 2004 voor de klantengroep EKD>258 een tarief in 

rekening heeft gebracht dat EUR 0,0001 per kWh hoger is dan het in het Besluit 

aansluit- en transporttarieven 2004 opgenomen maximumtarief.9 NRE geeft aan dat – 

anders dan het Rapport suggereert – alleen voor deze ene klantengroep het te hoge 

tarief is gehanteerd. DTe heeft ook niet het bewijs geleverd dat ook aan andere 

klantengroepen in dezen een te hoog tarief in rekening is gebracht. Verder benadrukt 

NRE dat de klantengroep EKD>25 uit een zeer beperkt aantal klanten bestaat. Ook hier 

betwist NRE dat zij door het hanteren van het te hoge tarief voor deze klantengroep 

artikel 24, eerste lid, van de E-wet ‘bewust’ en ‘meermaals’ heeft overtreden, zoals in 

het Rapport wordt gesteld. 

 

21. Ook hier is de oorzaak van het te hoge tarief volgens NRE een typefout. Hoewel de 

afdeling Asset Management het juiste tarief in de tariefbundel heeft opgenomen, is 

door de afdeling klantenservice het te hoge tarief in MVS ingevoerd. De afdeling Asset 

Management heeft dit vervolgens over het hoofd gezien. 

 

Overtreding: periodiek aansluittarief voor kleinverbruikers 

22. NRE erkent dat zij in het jaar 2004 op jaarbasis voor het periodiek aansluittarief een 

tarief in rekening heeft gebracht dat EUR 0,04 hoger is dan het in het Besluit aansluit- 

en transporttarieven 2004 opgenomen maximumtarief.10 Zij betwist evenwel dat zij 

daarmee artikel 23, eerste lid, van de E-wet ‘bewust’ en ‘meermaals’ heeft overtreden, 

zoals in het Rapport wordt gesteld. 

 

23. Het hanteren van het te hoge tarief is veroorzaakt door een afrondingsverschil. Het in 

het Besluit aansluit- en transporttarieven 2004 opgenomen maximumtarief bedraagt 

EUR 14,36 op jaarbasis. NRE factureert per maand, heeft derhalve het bedrag van EUR 

14,36 gedeeld door 12 en rekenkundig correct naar boven afgerond. Ten gevolge 

hiervan ontstond op jaarbasis het EUR 0,04 te hoge tarief. 

 

Overtredingen niet meermaals en niet bewust begaan 

                                                           
8 De afkorting EKD>25 betekent Elektriciteit Kleinverbruikers Dubbeltarief >3*25A 
9 Dossierstuk 102676/5, zienswijze NRE, randnummer 40. 
10 Dossierstuk 102676/5, zienswijze NRE, randnummer 55. 
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24. Zoals hiervoor aangegeven is NRE van mening dat zij elk van de drie beschreven 

overtredingen van artikel 23, eerste lid, dan wel artikel 24, eerste lid, van de E-wet niet 

meermaals en bewust heeft begaan. Volgens NRE is in alle drie de gevallen sprake van 

één voortdurende overtreding welke steeds het gevolg is van één oorzaak. NRE stelt 

voorts dat zij steeds te goeder trouw heeft gehandeld. Zij wijst er op dat de directeur 

DTe in het Rapport niet heeft gemotiveerd dat NRE zich van de overtredingen bewust 

was. 

 

Boete: verwijtbaarheid en zwaarte van de overtredingen 

25. NRE meent dat de directeur DTe in het Rapport gesteld noch bewezen heeft dat de 

overtredingen haar kunnen worden verweten. Volgens NRE vloeit uit het gegeven dat 

zij te goeder trouw handelde, voort dat de overtredingen haar niet kunnen worden 

verweten. Omdat artikel 77j, eerste lid, van de E-wet bepaalt dat de Raad een 

bestuurlijke boete kan opleggen voor zover de overtreding aan de overtreder kan 

worden verweten, dient volgens NRE te worden afgezien van het opleggen van een 

boete. 

 

26. NRE geeft in haar zienswijze aan dat weliswaar de hoogte van de boete wordt bepaald 

door het gewicht van de overtreden norm binnen het stelsel van de E-wet, maar dat in 

het onderhavige geval de zwaarte van de overtreding in abstracto niet bepalend kan zijn 

voor de hoogte van de boete. Volgens NRE dient naar de zwaarte van de overtreding in 

concreto worden gekeken. Dit vloeit voort uit het in artikel 3:4 Awb neergelegde 

evenredigheidsbeginsel en uit de bepaling in artikel 77i, tweede lid, van de E-wet dat bij 

de vaststelling van de hoogte van de boete rekening gehouden moet worden met de 

ernst en de duur van de overtreding. Daarnaast volgt uit de parlementaire geschiedenis 

dat ook andere factoren een rol spelen, zoals boeteverhogende en boeteverlagende 

omstandigheden. NRE wijst er op dat de overtredingen weliswaar het hele jaar waarop 

het Besluit aansluit- en transporttarieven 2004 van toepassing was hebben geduurd, 

maar dat zij, zodra zij zich bewust was van het feit dat zij te hoge tarieven in rekening 

had gebracht, zich heeft ingezet om de feiten te achterhalen. 

 

Boeteverlagende omstandigheden 

27. NRE stelt dat in haar geval sprake is van een groot aantal boeteverlagende 

omstandigheden. Zij noemt de navolgende boeteverlagende omstandigheden. 

 

28. NRE zou steeds te goeder trouw hebben gehandeld. De materie waarop de 

overtredingen betrekking hebben zou complex zijn, hetgeen de directeur DTe in het 

Rapport ook stelt. De overtredingen zouden NRE niet of slechts in beperkte mate te 

verwijten zijn. NRE heeft de overtredingen niet ontkend. NRE zou vanaf het moment 

dat duidelijk werd dat zij te hoge tarieven in rekening had gebracht, de intentie hebben 
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gehad om alle getroffen klanten te compenseren. NRE heeft maatregelen genomen om 

herhaling van de geconstateerde overtredingen te voorkomen. NRE zou nauwelijks 

voordeel hebben behaald met de overtredingen. Verder zouden de overtredingen geen 

dan wel een zeer beperkt effect hebben op de markt. Omdat NRE de artikelen 23, 

eerste lid, en 24, eerste lid, pas voor de eerste keer heeft overtreden, zou van recidive 

geen sprake zijn. Vanuit het oogpunt van speciale en generale preventie zou er geen 

reden zijn om aan NRE een boete op te leggen. 

 

Boeteverhogende omstandigheden 

29. Volgens NRE is van boeteverhogende omstandigheden geen sprake. NRE wijst er op 

dat in het Rapport wordt gesuggereerd dat de overtredingen als recidive kunnen 

worden aangemerkt in verband met het boetebesluit van 14 februari 2007. Dit 

boetebesluit zag evenwel op overtredingen die hadden plaatsgevonden in 2005 en 

derhalve in een tijdvak gelegen nadat de in het onderhavige Rapport vastgestelde 

overtredingen zijn begaan. Derhalve zou van recidive geen sprake zijn. 

 

30. De stelling in het Rapport dat de tariefinformatie van NRE onvolledig en deels onjuist 

is en dat afnemers daardoor niet in staat zijn de redelijkheid van hun factuur na te 

gaan, vindt NRE suggestief en misplaatst. NRE streeft er naar om zo duidelijk 

mogelijke tariefinformatie te verstrekken. In dit verband wijst NRE nog eens op de 

resultaten van het DUIN-onderzoek en op de Gfk Consumer Energy Award.11 

 

 

V Beoordeling 

 

Inleiding 

31. In het onderhavige besluit staat ter beoordeling of NRE artikel 24, eerste lid, van de E-

wet meermaals heeft overtreden door van 14 juli tot en met 31 december 2004 een 

hoger transport elektriciteit enkeltarief >3*25A en een hoger transport elektriciteit 

dubbeltarief >3*25A vast te stellen dan de toegestane maximumtarieven die bij het 

Besluit aansluit- en transporttarieven 2004 zijn vastgesteld. Voorts staat ter 

beoordeling of NRE artikel 23, eerste lid, van de E-wet meermaals heeft overtreden 

door van 14 juli tot en met 31 december 2004 aan alle kleinverbruikers een hoger 

periodiek aansluittarief in rekening te brengen dan het toegestane maximumtarief dat 

bij het Besluit aansluit- en transporttarieven 2004 is vastgesteld. Indien en voor zover 

NRE de hiervoor omschreven overtredingen heeft begaan, staat ter beoordeling of aan 

NRE een sanctie moet worden opgelegd, en zo ja, welke sanctie. 

 

                                                           
11 Zie randnummer 15 hiervoor. 
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32. In het navolgende wordt eerst ingegaan op het wettelijk kader en de verplichting die 

voortvloeit uit artikel 23, eerste lid, en artikel 24, eerste lid, van de E-wet. Daarna zal 

een beoordeling van de in het Rapport geconstateerde feiten plaatsvinden, mede in het 

licht van de door NRE aangevoerde zienswijze. Voorts vindt een juridische beoordeling 

plaats, waarin wordt nagegaan of de feiten in juridisch opzicht moeten worden 

gekwalificeerd als een overtreding. Ook hierin zal de zienswijze van NRE worden 

betrokken. 

 

Wettelijk kader 

33. Bij artikel 16, eerste lid, aanhef en onderdelen e en f, van de E-wet is bepaald dat de 

netbeheerder in het kader van het beheer van de netten in het voor hem krachtens 

artikel 36 en 37 vastgestelde gebied tot taak heeft op de grondslag van artikel 23 derden 

te voorzien van een aansluiting op de netten en op de grondslag van artikel 24 ten 

behoeve van derden transport van elektriciteit uit te voeren. 

 

34. Ingevolge artikel 23, eerste lid, van de E-wet is de netbeheerder verplicht degene die 

daarom verzoekt te voorzien van een aansluiting op het door hem beheerde net tegen 

een tarief en andere voorwaarden die in overeenstemming zijn met de paragrafen 5 en 

6 van hoofdstuk 3 (“Transport van elektriciteit” ) van de E-wet. Voorts schrijft het eerste 

lid van artikel 23 voor dat de netbeheerder degene die om een aansluiting op het net 

verzoekt een gedetailleerde en volledige opgave verstrekt van de uit te voeren 

werkzaamheden en de te berekenen kosten van de handelingen, onderscheiden in 

artikel 28, eerste lid. 

 

35. Ingevolge artikel 24, eerste lid, van de E-wet is de netbeheerder verplicht aan degene 

die daarom verzoekt een aanbod te doen om met gebruikmaking van het door hem 

beheerde net ten behoeve van de verzoeker transport van elektriciteit uit te voeren 

tegen een tarief en tegen andere voorwaarden die in overeenstemming zijn met de 

paragrafen 5 en 6 van hoofdstuk 3 (“Transport van elektriciteit” ). 

 

36. Volgens artikel 40 van de E-wet worden de tarieven van de diensten ter uitvoering van 

de taken, genoemd in artikel 16, eerste lid, vastgesteld overeenkomstig de artikelen 41 

tot en met 41d. 

 

37. Bij artikel 41c, eerste lid, van de E-wet, (onderdeel van paragraaf 6 “Tarieven en 

boekhouding van de netbeheerder”) is bepaald dat de Raad de tarieven die kunnen 

verschillen voor de verschillende netbeheerders en voor onderscheiden tariefdragers, 

jaarlijks vaststelt. 

 

8                                                  Openbaar 



Openbaar 

 

38. Ingevolge artikel 77i, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de E-wet kan de Raad in 

geval van een overtreding van het bepaalde bij of krachtens onder meer artikel 23 en 

artikel 24, eerste lid, van de E-wet, de overtreder per overtreding een bestuurlijke boete 

opleggen van ten hoogste 10 % van de omzet van de overtreder in het boekjaar 

voorafgaande aan de beschikking. De in artikel 77i neergelegde bevoegdheid geldt 

vanaf de inwerkingtreding van de Implementatie- en interventiewet op 14 juli 2004. 12 

 

Vaststelling van de feiten 

39. De Raad gaat uit van de hiernavolgende feiten die door NRE niet zijn betwist. 

 

40. Bij het Besluit aansluit- en transporttarieven 2004 heeft de directeur DTe de maximum 

nettarieven elektriciteit voor het jaar 2004 voor NRE vastgesteld. Daarbij zijn onder 

andere de navolgende maximum tarieven vastgesteld. Voor de categorie transport 

enkeltarief voor aansluitingen >3*25A EUR 0,0290 per kWh, voor de categorie 

transport elektriciteit dubbeltarief laag voor aansluitingen >3*25A EUR 0,0154 per kWh 

en voor de categorie periodieke aansluitvergoeding voor kleinverbruikers EUR 14,36 op 

jaarbasis. 

 

41. In januari 2006 is DTe een onderzoek gestart naar de facturering door 

energiebedrijven. In het kader van dat onderzoek heeft DTe bij NRE meerdere 

bedrijfsbezoeken afgelegd en heeft DTe facturen opgevraagd alsmede specificaties van 

facturen. 

 

42. DTe heeft op basis van de van het onderzoek afkomstige facturen en de specificaties 

van facturen vastgesteld dat NRE voor de categorie transport elektriciteit enkel >3*25A 

een tarief heeft gehanteerd van EUR 0,0318 per kWh. Tevens is gebleken dat NRE voor 

de categorie transport elektriciteit dubbel >3*25A een tarief van EUR 0,0155 per kWh in 

rekening heeft gebracht voor de tariefgroep EKD>25. NRE heeft voor kleinverbruikers 

een periodiek aansluittarief in rekening gebracht van EUR 14,40 op jaarbasis. NRE 

heeft voornoemde tarieven gehanteerd over het jaar 2004. 

 

43. NRE heeft naar aanleiding van de bevindingen van DTe met betrekking tot het 

transport elektriciteit enkeltarief >3*25A, een Rapportage Facturen13 opgesteld. In deze 

rapportage stelt NRE vast dat zij voor het transport elektriciteit enkel >3*25A in 2004 

                                                           
12 Wet van 1 juli 2004 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, 

(PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003 (PbEG L 176) en richtlijn nr. 2003/55/EG (PbEG L 176), alsmede in verband met 

de aanscherping van het toezicht op het netbeheer (Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Gaswet in verband met 

implementatie en aanscherping toezicht netbeheer). 

13 Dossierstuk 102489/24. 
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een tarief heeft toegepast van EUR 0,0318 per kWh. Voorts wordt in de rapportage 

vastgesteld dat een tarief van EUR 0,0290 per kWh had moeten worden gehanteerd en 

dat aan de desbetreffende klanten in totaal EUR 143.590 exclusief BTW dient te worden 

terugbetaald. De rapportage van NRE bevat ook een analyse van de gang van zaken 

aangaande de totstandkoming van het tarief van EUR 0,0318 per kWh voor transport 

elektriciteit enkel >3*25A. Uit deze analyse blijkt onder meer dat bij de invoer van 

laatstgenoemd tarief wel controle is toegepast, maar dat deze controle niet heeft 

gewerkt. Deze rapportage heeft NRE op 14 februari 2007 aan DTe toegezonden. 

 

Juridische beoordeling van de feiten 

44. In het navolgende vindt de beoordeling en de kwalificatie plaats van de hiervoor onder 

randnummers 42 en 43 vermelde feiten, een en ander met inachtneming van de door 

NRE naar voren gebrachte zienswijze. 

 

45. Op grond van voornoemde feiten stelt de Raad ten aanzien van de in 2004 door NRE 

gehanteerde transporttarieven het volgende vast. NRE heeft een transport elektriciteit 

enkeltarief >3*25A gehanteerd dat EUR 0,0028 per kWh – zijnde 9,7% – hoger is dan 

het maximumtarief 2004 zoals dat bij het Besluit aansluit- en transporttarieven 2004 

voor NRE is vastgesteld. NRE heeft voor de klantgroep EKD>25 een transport 

elektriciteit dubbeltarief laag >3*25A gehanteerd dat EUR 0,0001 per kWh – zijnde 

0,6% – hoger is dan het maximumtarief 2004 zoals dat bij het Besluit aansluit- en 

transporttarieven 2004 voor NRE is vastgesteld. NRE heeft het hanteren van de te 

hoge transporttarieven zoals hier weergegeven, in haar zienswijze erkend. 

 

46. De Raad merkt ten aanzien van de erkenning van NRE dat zij een te hoog transport 

elektriciteit enkeltarief >3*25A heeft gehanteerd nog het volgende op. NRE vermeldt in 

haar zienswijze een bedrag van EUR 0,018 per kWh – in plaats van EUR 0,0028 per 

kWh zoals in het Rapport vastgesteld – dat te veel in rekening is gebracht.14 NRE 

betwist evenwel niet dat het op grond van het Besluit aansluit- en transporttarieven 

2004 te hanteren tarief EUR 0,0290 per kWh bedraagt en zij een tarief van EUR 0,0318 

per kWh heeft gehanteerd. Derhalve stelt de Raad vast dat NRE niet heeft beoogd het 

Rapport op dit onderdeel te betwisten, maar dat in de zienswijze van NRE een 

kennelijke verschrijving heeft plaatsgevonden. De Raad gaat ervan uit dat NRE niet 

heeft beoogd ten aanzien van het transport enkeltarief >3*25A anders of zelfs meer als 

overtreding te erkennen dan in het Rapport is gesteld. 

 

                                                           
14 Dossierstuk 102676/5, randnummer 33 en 37. 
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47. Het hanteren van transporttarieven die hoger zijn dan de op grond van artikel 41c, 

eerste lid, van de E-wet vastgestelde maximumtarieven, is in strijd met en derhalve een 

overtreding van artikel 24, eerste lid, van de E-wet. 

 

48. Ten aanzien van de in 2004 door NRE gehanteerde aansluittarieven stelt de Raad het 

volgende vast. NRE heeft voor kleinverbruikers een periodiek aansluittarief gehanteerd 

dat op jaarbasis EUR 0,04 – zijnde 0,3% – hoger is dan het maximumtarief 2004 zoals 

dat bij het Besluit aansluit- en transporttarieven 2004 voor NRE is vastgesteld. NRE 

heeft het hanteren van dit te hoge periodieke aansluittarief in haar zienswijze erkend. 

 

49. Het hanteren van aansluittarieven die hoger zijn dan de op grond van artikel 41c, 

eerste lid, van de E-wet vastgestelde maximumtarieven, is in strijd met en derhalve een 

overtreding van artikel 23, eerste lid, van de E-wet. 

 

50. De Raad kan NRE volgen in haar standpunt dat het hanteren van het te hoge transport 

elektriciteit enkeltarief >3*25A, het te hoge transport elektriciteit dubbeltarief laag 

>3*25A en het te hoge periodieke aansluittarief kunnen worden aangemerkt als drie 

eenmalige overtredingen. Hierbij heeft de Raad in aanmerking genomen dat door NRE 

voor ieder van voornoemde tarieven één maal een foutief tarief is ingevoerd dat 

vervolgens gedurende een bepaalde periode in rekening is gebracht bij de afnemers. 

Derhalve is ten aanzien van de drie voornoemde door NRE gehanteerde te hoge 

tarieven afzonderlijk, geen sprake van het meermaals overtreden van de E-wet. 

 

51. NRE heeft benadrukt dat de overtredingen van artikel 24, eerste lid, van de E-wet hun 

oorzaak vinden in typefouten en dat de overtreding van artikel 23, eerste lid, van de E-

wet het gevolg is van een rekenkundig correcte afronding naar boven van het op 

maandbasis in rekening gebrachte periodieke aansluittarief. Daarom zou geen sprake 

zijn van het bewust overtreden van de E-wet, zoals in het Rapport wordt vastgesteld. 

De Raad merkt op dat niet is komen vast te staan dat NRE de overtredingen bewust 

heeft begaan. Omstandigheden in de bedrijfsvoering van NRE die er toe leiden dat 

tarieven in rekening worden gebracht die deze maxima overschrijden, moeten echter 

voor rekening en risico van NRE worden gelaten. Of NRE de overtredingen al dan niet 

bewust heeft begaan doet hieraan niet af. Dit geldt ook voor de stelling van NRE dat de 

overtreding haar niet te verwijten zou zijn. Het gegeven dat de hiervoor door NRE 

genoemde omstandigheden voor rekening en risico van NRE moeten worden gelaten, 

brengt met zich dat – anders dan NRE stelt – de overtredingen NRE wel kunnen 

worden verweten. 

 

52. Voor zover al zou kunnen worden geconcludeerd dat NRE zich – zoals zij in haar 

zienswijze betoogt – meer dan andere branchegenoten inspant om te voldoen aan de 
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veranderende wet- en regelgeving in de energiesector, ontslaat dat NRE nog niet van 

haar verantwoordelijkheid om de wet- en regelgeving en op basis daarvan vastgestelde 

maximumtarieven correct en strikt na te leven. Het feit dat uit onderzoek is gebleken 

dat NRE duidelijk factureert doet evenmin aan die verantwoordelijkheid af. 

 

53. De Raad volgt NRE niet in haar betoog dat een onderzoek van DTe er niet toe zou 

mogen leiden dat alleen resterende onvolkomenheden worden belicht. In dit verband 

overweegt de Raad het volgende. 

 

54. NRE is gehouden de besluiten aansluit- en transporttarieven volledig na te leven. 

Immers degene die een aansluiting wenst op een door de netbeheerder beheerd net, 

dient ervan verzekerd te zijn dat de tarieven en andere voorwaarden in 

overeenstemming zijn met de paragrafen 5 en 6 van hoofdstuk 3 van de E-wet. Bezien 

vanuit de achtergrond van de regulering van de aansluit- en transporttarieven, zoals 

deze hierna kort uiteengezet zal worden, moet aan strikte naleving van de besluiten 

aansluit- en transporttarieven groot gewicht worden toegekend. 

 

55. Artikel 23 van de E-wet waarborgt de toegang tot het elektriciteitsnet. Ingevolge artikel 

23, eerste lid, jo. artikel 16, eerste lid onder e, van de E-wet is de netbeheerder verplicht 

degene die daarom verzoekt te voorzien van een aansluiting op het door hem beheerde 

net tegen een tarief en tegen andere voorwaarden die in overeenstemming zijn met de 

paragrafen 5 en 6 van hoofdstuk 3 van de E-wet. Artikel 24 van de E-wet verzekert 

aangeslotenen van transport van elektriciteit. Ingevolge artikel 24, eerste lid, jo. artikel 

16, eerste lid onder f, van de E-wet is de netbeheerder verplicht om degene die daarom 

verzoekt een aanbod te doen om transport van elektriciteit uit te voeren tegen een 

tarief en tegen andere voorwaarden die in overeenstemming zijn met de paragrafen 5 

en 6 van hoofdstuk 3 van de E-wet. Uit de Memorie van Toelichting15 blijkt dat de 

aansluittarieven- en voorwaarden door de directeur DTe (thans de Raad) worden 

vastgesteld om de redelijkheid zoveel mogelijk te waarborgen. Noch door onredelijk 

hoge tarieven, noch door belemmeringen van technische aard mogen onnodige 

hindernissen worden opgeworpen. Het motief om de tarieven en de technische 

voorwaarden te laten vaststellen, is voorkoming van misbruik van de economische 

machtspositie die de netbeheerder heeft met betrekking tot het net dat hij beheert in 

relatie tot degenen die om transport van elektriciteit vragen. 

 

56. Doordat er per net slechts één netbeheerder is, aldus de Memorie van Toelichting, en 

er uit oogpunt van mededinging geen prikkels zijn tot kostenbesparing of 

prijsconcurrentie, dreigt het gevaar dat de tarieven onnodig hoog worden en blijven. 

                                                           
15 TK 1997-1998, 25 621, nr. 3, pag. 35. 
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Met tariefregulering wordt een tarievensystematiek beoogd waarbij de tarieven zo laag 

mogelijk zijn, er prikkels voor verbetering van de doelmatigheid zijn en er voldoende 

financiële ruimte is voor continuïteit voor de betrokken onderneming. Als de tarieven 

eenmaal zijn vastgesteld kan worden overwogen jaarlijks een mutatiepercentage vast 

te stellen dat is gebaseerd op algemene kostenontwikkelingen.16 

 

57. Tegen deze achtergrond bezien acht de Raad de strikte naleving geboden. Hierbij is 

niet van belang of de te hoge tarieven het gevolg zijn van onvolkomenheden dan wel 

fouten aan de zijde van de netbeheerder of dat het gaat om een bewust handelen van 

de netbeheerder ten nadele van afnemers. Ook het gegeven dat sprake is van slechts 

enkele resterende onvolkomenheden bij een overigens correcte uitvoering van 

besluiten van de Raad tot vaststelling van maximumtarieven, kan er niet toe leiden dat 

de netbeheerder in kwestie daarmee van handhavend optreden van de Raad is 

gevrijwaard. 

 

58. Ook het gegeven dat NRE naar aanleiding van de bevindingen van DTe zelf actief 

onderzoek heeft gedaan naar de tarieven die zij heeft gehanteerd en dat zij uit eigen 

beweging heeft aangegeven benadeelde klanten te compenseren, brengt niet met zich 

dat moet worden afgezien van handhavend optreden jegens NRE. Dit doet niet af aan 

de vaststelling dat NRE te hoge tarieven heeft gehanteerd en dat NRE daarvoor de 

volle verantwoordelijkheid dient te dragen. 

 

59. NRE heeft voorts betoogd dat de zwaarte van de overtreding in abstracto in dit geval 

niet bepalend kan zijn voor de hoogte van de boete. In de visie van NRE zou uitgegaan 

moeten worden van de overtreding in concreto en de bijkomende omstandigheden. 

 

60. De Raad volgt NRE niet in haar betoog. Niet valt in te zien waarom de 

omstandigheden van dit geval zich zodanig onderscheiden dat de zwaarte van de 

overtreding in abstracto niet mede bepalend zou kunnen zijn voor het vaststellen van 

de hoogte van de boete en afgeweken zou moeten worden van door de Raad in eerdere 

besluiten tot oplegging van een bestuurlijke boete gehanteerde uitgangspunten. De 

door NRE in haar zienswijze weergegeven omstandigheden van het geval bieden 

daarvoor geen aanknopingspunten. 

 

61. NRE heeft voorts omstandigheden aan de orde gesteld die in haar visie als 

boeteverlagend zouden moeten worden aangemerkt. NRE stelt steeds te goeder trouw 

te hebben gehandeld. De materie waarop de overtredingen betrekking hebben zou 

complex zijn. De overtredingen zouden NRE niet of slechts in beperkte mate zijn te 

                                                           
16 TK 1997-1998, 25 621, nr. 3, pag. 35. 
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verwijten. NRE heeft de overtredingen niet ontkend. NRE stelt vanaf het moment dat 

duidelijk werd dat zij te hoge tarieven in rekening had gebracht, de intentie te hebben 

gehad om alle getroffen klanten te compenseren. NRE stelt maatregelen te hebben 

genomen om herhaling van de geconstateerde overtredingen te voorkomen. NRE zou  

nauwelijks voordeel hebben behaald met de overtredingen. Verder zouden de 

overtredingen geen dan wel een zeer beperkt effect hebben op de markt. Omdat NRE 

de artikelen 23, eerste lid, en 24, eerste lid, pas voor de eerste keer heeft overtreden, 

zou van recidive geen sprake zijn. Vanuit het oogpunt van speciale en generale 

preventie zou er geen reden zijn om aan NRE een boete op te leggen. 

 

62. De Raad is van oordeel dat goede trouw van de zijde van NRE niet afdoet aan het feit 

dat door NRE hogere tarieven in rekening zijn gebracht dan was toegestaan en dat dit 

voor rekening en risico van NRE dient te blijven. Strikte naleving van besluiten tot 

vaststelling van maximumtarieven is van dermate groot gewicht dat een beroep op 

eventuele goede trouw niet kan worden aanvaard, ook niet als boeteverlagende 

omstandigheid. Dit geldt eveneens voor de andere door NRE gestelde 

omstandigheden met uitzondering van de beslissing van NRE om de door aangesloten 

te veel betaalde bedragen uit eigen beweging terug te betalen. Dit zal hierna bij de 

boeteverlagende omstandigheden aan de orde komen. De Raad merkt voorts nog op 

met NRE van mening te zijn dat geen sprake is van recidive. Weliswaar is NRE eerder 

beboet voor overtreding van artikel 23 E-wet bij besluit van 14 februari 2007,17 maar de 

feiten die in dat boetebesluit aan de orde zijn, zijn gepleegd na de feiten die in het 

onderhavige besluit aan de orde zijn. Recidive is echter een omstandigheid die leidt tot 

verhoging van de boete. Het ontbreken van recidive is geen boeteverlagende 

omstandigheid. 

 

 

VI Sanctie 

 

63. De Raad acht op grond van het bovenstaande termen aanwezig voor oplegging van 

een bestuurlijke boete. 

 

 

                                                           
17 Besluit van 14 februari 2007, nummer 102406/26. Bij dit besluit is NRE Netwerk B.V. een boete opgelegd van EUR 

180.000 wegens overtreding van artikel 23, eerste lid, E-wet in de periode 1 januari 2006 tot en met 4 oktober 2006. 
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Beoordelingskader 

 

64. Ingevolge artikel 77i, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de E-wet bedraagt de boete 

voor overtreding van het bepaalde in artikel 23 van de E-wet per overtreding ten 

hoogste 10 % van de omzet van de overtreder in het boekjaar voorafgaande aan de 

beschikking. 

 

65. Ingevolge artikel 77i, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de E-wet bedraagt de boete 

voor overtreding van het bepaalde in artikel 24 van de E-wet per overtreding ten 

hoogste 10 % van de omzet van de overtreder in het boekjaar voorafgaande aan de 

beschikking.  

 

66. Bij de vaststelling van de hoogte van de boete houdt de Raad overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 77i, tweede lid, van de E-wet, in ieder geval rekening met de ernst en 

de duur van de overtreding. Blijkens de Memorie van Toelichting bij dit artikel kunnen 

afhankelijk van het geval ook andere factoren meespelen, zoals mogelijke recidive, de 

bereidheid om mee te werken aan het beëindigen van de overtreding en het behaalde 

voordeel.18 De financiële positie van de onderneming speelt daarentegen geen rol. 

 

67. Bij de vaststelling van de hoogte van de boete heeft de Raad ruime beleidsvrijheid. De 

hoogte van de boete dient te worden afgestemd op de concrete omstandigheden van 

het geval en dient bij te dragen aan een doeltreffende toepassing van de E-wet en de 

daarop gebaseerde regelgeving. Als algemene maatstaf daarbij geldt dat de hoogte van 

de boete in ieder geval zodanig dient te zijn dat deze de overtreder weerhoudt van 

nieuwe overtredingen (speciale preventie) en ook in algemene termen een 

afschrikwekkende werking heeft (generale preventie). 

 

68. Om tot een evenredige boete te komen neemt de Raad het hierna volgende in 

overweging. 

 

Boetegrondslag: de zwaarte van de overtreden bepaling (de overtreding in abstracto) 

 

69. Als uitgangspunt bij de boetetoemeting waardeert de Raad in abstracto de wettelijke 

bepalingen van artikel 23, eerste lid, en artikel 24, eerste lid, van de E-wet. Het gaat 

daarbij om de plaats die de artikel 23, eerste lid, en artikel 24, eerste lid van de E-wet 

binnen het stelsel van de E-wet innemen en de met die wet te dienen doelen.  

 

                                                           
18 TK 2003-2004, 29 372, nr. 3, pag. 48. 
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70. Zoals de Raad heeft opgemerkt in de randnummers 55 en 56, zijn de artikelen 23 en 24 

belangrijke bepalingen uit de E-wet, die dienen ter voorkoming van misbruik van de 

economische machtspositie van een netbeheerder. En waaraan derhalve een groot 

gewicht dient te worden toegekend. 

 

71. De Raad neemt verder in aanmerking dat de artikelen 23, eerste lid, en 24, eerste lid, 

van de E-wet voor wat het maximum van de boete betreft, zijn geplaatst in de 

boetecategorie van artikel 77i, eerste lid, onder aanhef en onderdeel b, van de E-wet. 

Het boetemaximum in deze categorie is per overtreding ten hoogste 10 % van de 

omzet van de overtreder in het boekjaar voorafgaand aan de beschikking van de Raad. 

Hieruit blijkt dat de wetgever overtreding van artikel 23 en 24 van de E-wet tot de zware 

groep overtredingen heeft willen rekenen. 

 

72. Gelet op het voorgaande behoren de bepalingen van artikel 23, eerste lid, en artikel 24, 

eerste lid, van de E-wet tot de zwaarst wegende bepalingen uit de E-wet. Bij het 

bepalen van het uitgangspunt van de boetetoemeting zal hiermee rekening worden 

gehouden. 

 

De ernst en de duur van de overtreding (de overtreding in concreto) 

 

73. Bij de vaststelling van de boete zijn vervolgens bepalend de ernst en de duur van de 

overtreding in concreto (hierna: de overtreding). Dit betekent dat bezien wordt in welke 

mate en hoe langdurig artikel 23, eerste lid, en artikel 24, eerste lid, van de E-wet zijn 

overtreden. 

 

74. Uit het Rapport19 blijkt dat NRE direct na inwerkingtreding van het Besluit aansluit- en 

transporttarieven 2004 te hoge tarieven heeft gehanteerd. Het hanteren van aansluit- 

en transporttarieven die hoger zijn dan de door de Raad vastgestelde maxima is 

evenwel slechts beboetbaar vanaf 14 juli 2004, zijnde de datum waarop artikel 77i E-

wet in werking is getreden. De overtreding heeft voortgeduurd tot aan het einde van de 

onderzoeksperiode, te weten 31 december 2004. De Raad stelt vast dat de 

overtredingen niet lang hebben geduurd. 

 

75. De Raad beoordeelt vervolgens in welke mate met de gedragingen van NRE artikel 23, 

eerste lid, en artikel 24, eerste lid, van de E-wet zijn overtreden. 

 

76. Daarbij neemt de Raad in aanmerking dat met betrekking tot drie tarieven 

overschrijdingen van de door de directeur DTe vastgestelde maximumtarieven hebben 

                                                           
19 Rapport, randnummers 14 tot en met 23. 
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plaatsgevonden. Het gaat daarbij niet om zeer grote overschrijdingen. Voorts neemt 

de Raad in aanmerking dat, zoals hiervoor in randnummer 50 is overwogen, ten 

aanzien van de individuele tariefoverschrijdingen sprake is van één overtreding die 

gedurende de periode van 14 juli 2004 tot en met 31 december 2004 heeft 

voortgeduurd.  

 

77. Het feit dat NRE de teveel in rekening gebrachte bedragen aan de desbetreffende 

aanvragers heeft terugbetaald doet aan het voorgaande niets af. Deze omstandigheid 

kan slechts een rol spelen als een bijkomende omstandigheid, waarop door de Raad 

hierna zal worden ingegaan. 

 

Bijkomende omstandigheden 

 

78. Tenslotte gaat de Raad na of sprake is van omstandigheden in het concrete geval die 

als bijkomende omstandigheden moeten gelden en die zouden moeten leiden tot 

verhoging of verlaging van de boete. 

 

79. De Raad acht een boeteverlagende omstandigheid aanwezig. NRE heeft blijkens het 

Rapport verklaard dat zij heeft toegezegd de teveel in rekening gebrachte bedragen 

terug zal betalen.20 NRE heeft deze onvoorwaardelijke toezegging in de zienswijze 

schriftelijk herhaald.21 NRE heeft daarmee uit eigen beweging zodra duidelijk was dat 

sprake was van een overtreding met voldoende zekerheid schadeloosstelling in het 

vooruitzicht gesteld. De Raad gaat er vanuit dat NRE zo spoedig mogelijk het teveel 

betaalde aan de aangeslotenen zal restitueren, voor zover hiertoe niet reeds is 

overgegaan. Dit zal leiden tot verlaging van de boete. 

 

Conclusie en vaststelling van de boete 

 

80. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat NRE artikel 23, eerste lid, en artikel 24, eerste 

lid, van de E-wet heeft overtreden. Sprake is van drie overtredingen die gedurende de 

periode 14 juli tot en met 31 december 2004 hebben voortgeduurd. 

 

81. De Raad merkt de overtredingen in abstracto aan als behorend tot de zware categorie 

overtredingen. Daarnaast moeten de overtredingen in concreto als ernstig worden 

aangemerkt. De overtredingen hebben aanzienlijk minder dan een jaar en daarmee niet 

lang geduurd. De Raad acht een boeteverlagende omstandigheid aanwezig. De Raad 

zal voorts voor de drie overtredingen tezamen één boete opleggen. 

                                                           
20 Dossierstuk 102489/24, Rapportage factureren van NRE d.d. 7 februari 2007, p. 8. 

21 Dossierstuk 102676/5, Zienswijze NRE, randnummer 4. 
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82. Alvorens een boete op te leggen, dient de Raad zich ingevolge artikel 77i van de E-wet 

rekenschap te geven van het wettelijk maximum van de boete. In plaats van elke 

overtreding afzonderlijk te beboeten, legt de Raad een boete op voor de overtredingen 

gezamenlijk. 

 

83. NRE heeft desgevraagd omzetgegevens in de zin van artikel 3:77, zesde lid, BW over 

het jaar 2006 aan de Raad overgelegd.22 Zij heeft daarbij aangegeven van mening te 

zijn dat de jaaromzet in 2006 EUR 47.147.000 bedraagt, zoals weergegeven in de post 

“Total operating income” op de winst- en verliesrekening 2006. De Raad merkt op dat 

indien uitgegaan wordt van laatstgenoemd bedrag, ten onrechte de kosten gemoeid 

met de aankoop van energie (“Purchase of energy”) in mindering worden gebracht.23 

De Raad hanteert daarom een jaaromzet 2006 bestaande uit de “Turnover from energy 

transport”  à EUR 59.343.000 en de “Other operating income” à EUR 402.000. 

Mitsdien neemt de Raad als uitgangspunt een jaaromzet 2006 van EUR 59.745.000. 

 

84. Het wettelijke maximum van de aan NRE op te leggen boete zou neerkomen op 10 % 

van het in randnummer 85 genoemde bedrag, zijnde een bedrag van EUR 5.974.500. 

 

85. De Raad is van oordeel dat de grootte van de onderneming, zoals blijkt uit de in het 

vorige randnummer vermelde totale omzet, een rol moet spelen bij de beboeting. De 

Raad neemt de hiervoor vermelde (geschatte) omzet als uitgangspunt voor de 

bepaling van de boete. Gelet op de plaats die de norm van artikel 23, eerste lid, en van 

artikel 24, eerste lid, van de E-wet inneemt, is een boete in de orde van grootte van 5-10 

% van het maximum in beginsel geïndiceerd. Om de zwaarte van de overtreden 

bepalingen tot uitdrukking te brengen, hanteert de Raad daartoe een percentage van 

7,5 % van het maximum, zijnde een in grootte beperkt percentage waarmee het 

relatieve gewicht van de bepalingen van artikel 23, eerste lid, en van artikel 24, eerste 

lid van de E-wet, binnen het totale stelsel van de E-wet tot uitdrukking wordt gebracht. 

 

86. In het onderhavige geval leidt dit tot een boetegrondslag van EUR 448.088. 

 

87. Om de ernst van de overtreding in concreto tot uitdrukking te brengen hanteert de 

Raad, evenals in de Richtsnoeren boetetoemeting voor de Mededingingswet het geval 

is, een factor variërend van 0 tot 3. 

 

                                                           
22 Dossierstuk 102676/8, Faxbrief d.d. 18 juni 2007. 

23 Artikel 377, zesde lid, BW noemt als aftrekmogelijkheden slechts kortingen en dergelijke en over de omzet geheven 

belastingen. 
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88. In dit geval wordt de ernst van de overtreding in concreto naar het oordeel van de Raad 

adequaat gereflecteerd met een factor van 0,5. Voor de duur van de overtreding in 

concreto hanteert de Raad eveneens een factor variërend van 0 tot 3. In het 

onderhavige geval acht de Raad een factor 0,5 passend. Dit resulteert in een bedrag 

van EUR 112.022. 

 

89. De Raad acht gezien het overwogene in randnummer 79 het feit dat NRE het verkregen 

voordeel zal terugstorten reden om de boete te verlagen met 15 %. Daarbij neemt de 

Raad in aanmerking dat de aangeslotenen eerst na enige jaren het door hen te veel 

betaalde bedrag terug ontvangen en NRE hiertoe pas is overgegaan na een uitgebreid 

onderzoek van DTe. Het boetebedrag komt daardoor – afgerond – op EUR 95.000. 

 

90. De Raad stelt op basis van voorgaande overwegingen de boete vast op  

EUR 95.000. 
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VII Besluit 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit besluit: 

 

aan NRE Netwerk B.V., gevestigd te Eindhoven, een boete op te leggen van EUR 

95.000 wegens overtreding van artikel 23, eerste lid, en artikel 24, eerste lid, van de 

Elektriciteitswet 1998. 

 

 

Den Haag, 29 juni 2007 

 
 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze, 

 

 

 

 
 
 
 
 
P. Kalbfleisch 
Voorzitter Raad van Bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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