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BESLUIT 

 

 

Nummer: 101905/ 31 

Betreft: Besluit van de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie als bedoeld in 

artikel 77h van de Elektriciteitswet 1998 in samenhang met artikel 95i E-wet 

juncto 32 Algemene wet bestuursrecht juncto het Besluit mandaat, volmacht en 

machtiging Ministerie van Economische Zaken 2004 van 31 augustus 2004 

(Stcrt.166) inzake de overtreding door Durion van de vergunningvoorwaarden van 

de bij het besluit van 4 maart 2004 verleende vergunning in de zin van artikel 95a 

E-wet. 
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1.   Feitelijke achtergrond en procedure 

 

1.1    Verloop van de procedure 

 

1. De directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie (hierna: directeur DTe) heeft 

ambtshalve een onderzoek (hierna: het onderzoek) ingesteld naar een mogelijke overtreding 

van artikel 95m van de Elektriciteitswet (hierna: E-wet) en van de voorschriften van de bij 

besluit van 4 maart 2004 door de directeur DTe aan Durion Energie B.V. (hierna : Durion) 

verleende leveringsvergunning in de zin van artikel 95a E-wet. 

 

2. Aanleiding voor het onderzoek waren klachten over de wervingsmethoden van Durion die bij 

de directeur DTe waren binnengekomen.1 

 

3. Na afloop van het onderzoek heeft de directeur DTe op 14 december 2004 een rapport 

opgemaakt als bedoeld in artikel 77k E-wet (hierna: het rapport). Het rapport is diezelfde 

dag aan Durion verzonden.  

 

4. Gelet op het bepaalde in artikel 4:8 van de Awb is Durion in de gelegenheid gesteld haar 

zienswijze op hetgeen in het rapport is opgenomen met betrekking tot de overtreding van 

de  vergunningvoorschriften naar voren te brengen.  

 

5. Durion heeft op 27 januari 2005 een schriftelijke zienswijze ingediend. Op 1 februari 2005 

heeft een hoorzitting plaatsgevonden. Daarvan heeft Durion gebruik gemaakt om haar 

zienswijze mondeling nader toe te lichten. 

 

                                                           
1 Zie dossierstuk 101854 -1, waarin een overzicht wordt gegeven van de klachten. 
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6. Mede naar aanleiding van de hoorzitting heeft Durion op 8 februari 2005 nadere 

opmerkingen toegezonden.   

 

7. Van de hoorzitting is een verslag gemaakt dat op 18 februari 2005 aan Durion is 

toegezonden. Naar aanleiding van het verslag heeft Durion geen opmerkingen gemaakt. 

 

1.2    De betrokken onderneming 

 

8. In het rapport is als overtreder aangemerkt Durion Energie B.V.. Durion Energie B.V. is een 

in 2002 opgerichte besloten vennootschap. De onderneming is statutair gevestigd te 

Amsterdam en houdt kantoor te Leusden. Durion Energie B.V. heeft statutair als doel het 

verkopen en leveren van stroom en gas aan particulieren en ondernemingen, het werven van 

nieuwe klanten en het verlenen van services aan de klanten.2 

 

1.3    Het onderzoek  

 

9. Uit het rapport en de dossierstukken komen de volgende bevindingen uit het onderzoek 

naar voren. 

 

 Vergunning 

10. Bij besluit van 4 maart 2004 van de directeur DTe is aan Durion Energie B.V. een 

vergunning in de zin van artikel 95a E-wet verleend voor de levering van energie aan 

kleinverbruikers (hierna: de leveringsvergunning).3 

 

11. Aan de leveringsvergunning is een voorschrift verbonden ter bescherming van de positie van 

potentiële afnemers die door of uit naam van Durion telefonisch worden benaderd met de 

bedoeling met deze personen een overeenkomst te sluiten voor de afname van elektriciteit 

van Durion.4 Dit voorschrift beoogt met name te bewerkstelligen dat Durion duidelijke en 

ondubbelzinnige informatie verstrekt aan potentiële afnemers over de aard, duur en 

voorwaarden van de te sluiten overeenkomst. Het voorschrift verplicht Durion om in het 

gedeelte van het telefonische verkoopgesprek bepaalde essentiële onderdelen van de 

overeenkomst expliciet te vermelden. 

 

                                                           
2 Zie het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Gooi- en 

Eemland, Dossierstuk 101811 – 28. 
3 Onder kleinverbruikers worden krachtens artikel 95a E-wet verstaan afnemers die beschikken over een 

aansluiting op een net met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 A. 
4 Zie randnummer 27 van de leveringsvergunning. De vergunning is als bijlage 1 bij het rapport gevoegd en 

aan het dossier toegevoegd als dossierstuk 101854 – 7. Hierna zal van het nummer van het dossierstuk 

worden uitgegaan. 
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12. Aan de leveringsvergunning is tevens een voorschrift verbonden dat tot doel heeft de 

controle door DTe mogelijk te maken.5 In randnummer 28 van de vergunning is het 

volgende voorschrift opgenomen: 

 

“De vergunning wordt, gelet op artikel 95e, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998, en artikel 

7, lid 1, van de Elektriciteitswet 1998, verleend onder het voorschrift dat Durion Energie B.V. 

de geluidsopnamen van de telefonisch gesloten overeenkomsten voor een voldoende lange 

periode bewaart om controle door DTe mogelijk te maken. De geluidsopnamen worden 

bewaard met inachtneming van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.” 

 

13. De geluidsopname van het deel van het telefoongesprek waarin de overeenkomst wordt 

gesloten, wordt voicelog genoemd. 

 

Klachten 

14. Voordat aan Durion een leveringsvergunning werd verleend, was Durion al actief als 

leverancier aan kleinverbruikers.  

 

15. DTe ontving reeds in de periode voorafgaande aan de vergunningverlening klachten over de 

werving van klanten door Durion.6 Dit heeft geleid tot het opnemen in de aan Durion 

verleende vergunning van voorschriften die als oogmerk hebben dat gedragingen die tot 

klachten hebben geleid, worden voorkomen en dat daartoe door DTe controle uitgeoefend 

kan worden. Aan Durion is daartoe onder meer de hiervoor in randnummer 12 genoemde  

verplichting opgelegd de geluidsopnames van telefonisch gesloten overeenkomsten te 

bewaren. 

 

16. Aan de uitvoering van controles met betrekking tot de naleving van de 

vergunningvoorschriften en het onderzoek met betrekking tot de naleving van artikel        

95m E-wet, wordt ernstig afbreuk gedaan wanneer de voicelogs niet worden bewaard 

conform het bepaalde in het hiervoor vermelde vergunningvoorschrift van randnummer 28 

van de leveringsvergunning. Deze voicelogs dienen met het oog op dit doel snel beschikbaar 

te zijn voor toezichthoudend ambtenaren van DTe. 

 

17. De klachten over de wervingsmethoden van Durion hielden ook na de vergunningverlening 

aan Durion aan. Behalve bij DTe werden klachten bij Durion zelf ingediend alsmede bij de 

Consumentenbond, zo is vastgesteld in het Eindverslag onderzoek Durion.7 Ondanks het 

                                                           
5 Zie randnummer 28 van de leveringsvergunning. De vergunning is als bijlage 1 bij het rapport gevoegd en 

aan het dossier toegevoegd als dossierstuk 101854 – 7. 
6 Zie dossierstuk 101854 – 5 met bijlagen. Het betreft voornamelijk klachten  

over de wervingsmethode van Durion waarbij Durion onjuiste informatie zou verstrekken. 
7 Zie Eindverslag onderzoek Durion, dossierstuk 101854 – 56, paragraaf 2.3.3 op p. 20 en 21. 
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aandringen op het naleven van de vergunningvoorschriften bleven er bij DTe klachten 

binnenkomen over de wervingsmethoden van Durion.8 

 

18. Gelet op het inmiddels op 14 juli 2004 in werking getreden artikel 95m E-wet, is het hiervoor 

vermelde voor DTe aanleiding geweest om na de naleving van dit artikel een onderzoek in te 

stellen. Ook daarbij is het bewaren van de voicelogs, zoals in de vergunning is 

voorgeschreven, van essentieel belang. 

 

Bedrijfsbezoeken  

19. Reeds in juni 20049 is door toezichthoudend ambtenaren van DTe een audit uitgevoerd naar 

aanleiding van klachten die bij DTe zijn binnengekomen aangaande de verkoopgesprekken 

van Durion. De bevindingen van die audit zijn neergelegd in het conceptrapport van 5 juli 

2004.10 Bij deze audit werd reeds vastgesteld dat Durion zich niet volledig aan het 

vergunningvoorschrift 28 heeft gehouden inzake het bewaren van geluidsopnames van 

telefonisch afgesloten overeenkomsten.11 

 

20. In de brief van 21 juli 2004 van de directeur DTe is Durion nog eens expliciet gewezen op 

het voornoemde vergunningvoorschrift met betrekking tot het bewaren van de voicelogs.12 

 

21. Op 8 september 2004 waren toezichthoudend ambtenaren van DTe, in het kader van het 

onderzoek dat is uitgevoerd ter controle op de naleving van het bepaalde in artikel           

95m E-wet, alsmede de vergunningvoorschriften, door middel van een bezoek aan Durion te 

Leusden voornemens opnieuw een controle uit te voeren met betrekking tot de voicelogs. 

Durion heeft de betrokken toezichthoudend ambtenaren echter geen gelegenheid geboden 

tot het afluisteren van bij Durion aanwezige voicelogs op die dag.13 

 

22. Op 29 september 2004 hebben onaangekondigde bedrijfsbezoeken plaatsgevonden bij de 

vestiging van Durion te Leusden en de vestiging van het door Durion ingeschakelde         

call-center Transcom te Groningen, beide in het kader van het in randnummer 21 vermelde 

onderzoek. Dat bezoek heeft geleid tot het opmaken van het Rapport van bevindingen van 

                                                           
8 Zie document kenmerk 101854 – 1 met name de statistiek over het derde kwartaal van 2004. 
9 Op 2 en 3 juni 2004 zijn door toezichthoudend ambtenaren van DTe vragen gesteld aan medewerkers van 

Durion en zijn er voicelogs van verkoopgesprekken afgeluisterd. 
10 Conceptrapport van 5 juli 2004, zie dossierstuk 101811 – 8. 
11 Conceptrapport van 5 juli 2004, zie dossierstuk 101811 – 8, p. 14. 
12 Zie bijlage 2 bij het rapport, de brief van 21 juli 2004, p. 2. 
13 Zie dossierstuk 101811 – 23, Verslag Bedrijfsbezoek Durion te Leusden dd 8 september 2004. 
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19 oktober 2004.14 Tenslotte heeft nog een bedrijfsbezoek plaatsgevonden op 18 november 

2004, waarbij medewerkers van Durion om inlichtingen zijn gevraagd.15 

 

 Bevindingen 

23. Uit de audit uitgevoerd in juni 2004 kon door het ontbreken van (enkele) voicelogs geen 

volledige uitvoering gegeven worden aan de controle op de naleving van de 

vergunningvoorschriften door DTe. Onder meer is bij die audit komen vast te staan dat  

enkele voicelogs niet beluisterd konden worden als gevolg van het verloren gaan van de 

voicelog, het opsturen van de verkeerde voicelog door het call center of doordat de kwaliteit 

dusdanig was dat deze niet kon worden afgeluisterd.16 

 

24. Op 21 juli 200417 heeft de directeur DTe naar aanleiding van de uitkomsten van de audit naar 

de naleving van de vergunningvoorschriften, in een brief aan Durion onder meer opnieuw 

gewezen op de verplichting in het vergunningbesluit dat de geluidsopnamen van telefonisch 

gesloten overeenkomsten bewaard moeten worden. 

 

25. Op 8 september 2004 waren toezichthoudend ambtenaren van DTe door middel van een 

bezoek aan Durion te Leusden voornemens opnieuw controle uit te voeren op de voicelogs. 

Aangekomen bij Durion heeft deze de betrokken ambtenaren geen gelegenheid geboden tot 

het afluisteren van bij Durion aanwezige voicelogs op die dag.18 De controle op de naleving 

van de vergunningvoorschriften, in het bijzonder de verplichting tot het bewaren van 

geluidsopnames, kon derhalve niet worden uitgevoerd. 

  

26. Naar aanleiding van het bedrijfsbezoek van 29 september 2004 is in het kader van het 

onderzoek evenwel opnieuw vastgesteld dat Durion niet in staat is gebleken een 

substantieel aantal van de door DTe in het kader van het toezicht op de naleving van de 

vergunningvoorschriften opgevraagde voicelogs beschikbaar te stellen.19 

 

27. De voicelogs hebben een belangrijke rol gespeeld in het in het vorige randnummer 

genoemde onderzoek. Langs vier sporen is onderzoek gedaan naar de wervingsmethoden 

van Durion. Spoor 2 is uitsluitend gebaseerd op het beluisteren van voicelogs. In spoor drie 

                                                           
14 Rapport van bevindingen 19 oktober 2004, Bedrijfsbezoek te Leusden, als bijlage 9 bij het rapport gevoegd. 

In het dossier aanwezig onder nummer 101854 – 28. Hierna zal van het nummer van het dossierstuk worden 

uitgegaan. 
15 Rapport van bevindingen 18 november 2004, Bedrijfsbezoek Leusden, als bijlage 10 bij het rapport 

gevoegd. In het dossier aanwezig onder nummer 101854 – 45. Hierna zal van het nummer van het 

dossierstuk worden uitgegaan. 
16 Rapport van bevindingen 21-07-2004, p. 14 (bijlage 2 bij het Rapport van 14 december 2004). 
17 Bijlage 2 van het rapport, p2, 4 alinea. 
18 Brief van Durion van 10 september 2004, aankondiging audit (101811/15). 
19 Zie het rapport randnummer 77 t/m 79, alsmede eindverslag onderzoek Durion paragraaf 2.3.1. 
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worden voicelogs bestudeerd in samenhang met klachten. In spoor 4 worden voicelogs 

bestudeerd in samenhang met opzeggingen. 

 

28. In het kader van het onderzoek hebben toezichthoudend ambtenaren van DTe 50 voicelogs 

geselecteerd voor beluistering. Dit betreft voicelogs die zich bevinden op 69 disks die 

Durion tijdens het bedrijfsbezoek van 29 september 2004 aan de toezichthoudend 

ambtenaren van DTe ter beschikking heeft gesteld.20 Dit is het in het Eindverslag als Spoor 2 

aangeduide deel van het onderzoek. Vier voicelogs bleken niet compleet.21 Een van de 

voicelogs bleek vanwege de slechte geluidskwaliteit niet te beluisteren.22 

 

29. In het kader van de analyse met de bijbehorende voicelogs (het zogenoemde Spoor 3 van 

het onderzoek) zijn door de toezichthoudend ambtenaren van DTe 42 klachten over de 

werving door Durion geselecteerd die bij de consumentenbond waren binnengekomen.23 De 

daarbij behorende voicelogs zijn bij Durion opgevraagd. Slechts 22 van deze opgevraagde 

voicelogs heeft Durion kunnen leveren aan de toezichthoudend ambtenaren van DTe. Twee 

weken later heeft Durion nog twee voicelogs ter beschikking kunnen stellen. In totaal bleken 

11 voicelogs onvindbaar. In zeven gevallen bleek de klacht betrekking te hebben op een 

periode van voor de introductie van de voicelogprocedure, zodat daarvan geen voicelog 

bestond. 

 

30. Met betrekking tot de in het vorige randnummer genoemde klachten had Durion derhalve in 

staat moeten zijn volgens vergunningvoorschrift 28 om 35 voicelogs te leveren. Durion heeft 

11 van deze 35 voicelogs niet ter beschikking kunnen stellen. 

 

31. Verder heeft DTe 15 klachten geselecteerd over de werving door Durion die rechtstreeks bij 

DTe waren binnengekomen. Daarvan bleek Durion slechts zeven voicelogs te kunnen 

traceren; acht voicelogs waren onvindbaar.24 

 

32. Daarnaast zijn door Durion, naar aanleiding van het daartoe strekkend verzoek van DTe25, 

acht klachtendossiers met betrekking tot de periode augustus en september 2004 later aan 

DTe toegezonden. De daarbij behorende voicelogs zijn door DTe bij Durion opgevraagd. 

Van deze acht voicelogs bleek Durion er slechts vijf te kunnen traceren.26 

 

 

                                                           
20 Zie dossierstuk 101854 – 56, Eindverslag onderzoek Durion, p. 6. 
21 Zie dossierstuk 101854 – 56, Eindverslag Onderzoek Durion, p. 15. 
22 Zie dossierstuk 101854 – 56, Eindverslag Onderzoek Durion, p. 15. 
23 Zie dossierstuk 101854 – 56, Eindverslag onderzoek Durion, p. 18. 
24 Zie dossierstuk 101854 – 56, Eindverslag onderzoek Durion, p. 18. 
25 Zie dossierstuk 101854 – 56, Eindverslag onderzoek Durion p. 20, eerste alinea. 
26 Zie dossierstuk 101854 – 56, Eindverslag onderzoek Durion, p. 18. 
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33. Voor het onderzoek dat vanaf september 2004 is uitgevoerd heeft DTe bovendien 

28 opzeggingen geselecteerd die binnen de onderzoeksperiode van 2 augustus tot 

18 oktober 2004 vielen. Dit deel van het onderzoek is in het Eindverslag aangeduid als 

Spoor 4. Van de geluidsopnamen van de 28 opzeggingen zijn er 19 op CD door Durion 

aangeleverd, vijf voicelogs had Durion aangevraagd bij de call centers maar nog niet 

ontvangen, drie voicelogs waren niet te vinden in het systeem en één voicelog was niet te 

verstaan.27  

 

1.4   Conclusies van het onderzoek en het rapport 

 

34. In het rapport is onder meer vastgesteld dat door Durion niet is voldaan aan de 

vergunningvoorwaarde dat de geluidsopnamen van telefonisch gesloten overeenkomsten 

bewaard moeten worden met als doel om controle door DTe mogelijk te maken. Nu Durion 

niet in staat is gebleken een substantieel aantal van de opgevraagde voicelogs beschikbaar 

te stellen en er verder is gebleken dat een aantal voicelogs niet compleet was en dat van 

weer een aantal andere voicelogs de geluidskwaliteit zo slecht was dat de controle door DTe 

niet mogelijk was, staat vast dat het hierop betrekking hebbende vergunningvoorschrift is 

overtreden. 28 

 

35. In het rapport wordt als overtreder aangemerkt Durion Energie B.V.  

 

1.5    Zienswijzen van Durion 

 

36. Op 27 januari 2005 heeft Durion haar zienswijze ingediend ten aanzien van hetgeen in het 

rapport wordt gesteld. Op de hoorzitting van 1 februari 2005 heeft Durion deze zienswijze 

mondeling nader toegelicht. De zienswijze van Durion ten aanzien van het hier aan de orde 

zijnde vergunningvoorschrift komt –voor zover van belang– op het volgende neer.   

 

37. Durion stelt na het bezoek door medewerkers van DTe alsnog de meeste geluidopnamen te 

hebben teruggevonden. Voorts heeft Durion de overtuiging dat, indien haar daarvoor de tijd 

wordt gegund, uiteindelijk alle ontbrekende geluidsopnamen teruggevonden zullen worden. 

Deze voicelogs zijn overigens nimmer alsnog door Durion overhandigd aan DTe. 

 

38. Verder stelt Durion dat slechts een voicelog wordt opgenomen indien een potentiële klant 

een overeenkomst sluit met Durion. Alleen dan bestaat deze verplichting. Het is derhalve 

mogelijk dat DTe naar aanleiding van een klacht een voicelog heeft opgevraagd bij Durion, 

terwijl de klager weliswaar een klacht heeft ingediend over de klantenwerving door Durion 

maar geen overeenkomst is aangegaan. In dat geval bestaat derhalve geen voicelog. 

 

                                                           
27 Zie dossierstuk 101854 – 56, Eindverslag onderzoek Durion, p. 22. 
28 Zie het rapport randnummer 97. 
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39. Voorts stelt Durion dat DTe de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de betrokken 

klanten ter beschikking zou moeten stellen om het voor Durion mogelijk te maken om de 

voicelogs terug te vinden. Zonder deze gegevens is dit voor Durion niet goed mogelijk. 

 

 

2.   Juridische beoordeling van de feiten en de zienswijzen 

 

40. De feiten zoals die hierboven zijn vermeld acht de directeur DTe als vaststaand. Deze zullen 

als basis dienen voor de overwegingen die hierna volgen en het daarop gebaseerde besluit. 

 

41. Zoals hierboven uiteen gezet, is tijdens het onderzoek aan het licht gekomen dat niet alle 

voicelogs compleet waren alsmede dat Durion niet in staat is gebleken een substantieel 

aantal van de door DTe in het kader van het toezicht op de naleving van de 

vergunningvoorschriften opgevraagde voicelogs beschikbaar te stellen. Bovendien waren  

enkele voicelogs door de slechte kwaliteit van de opname niet bruikbaar voor de uitoefening 

van controle door DTe. 

 

42. Durion dient op grond van het in randnummer 28 van de leveringsvergunning opgenomen 

voorschrift ervoor zorg te dragen dat de voicelogs, die essentieel zijn voor controle door DTe 

van de aan de vergunning verbonden voorwaarden, alsmede het bepaalde in de 

Elektriciteitswet, zoals bijvoorbeeld artikel 95m E-wet, op een deugdelijke wijze te bewaren. 

Wanneer toezichthoudend ambtenaren Durion verzoeken om inzage in bepaalde voicelogs 

dienen deze binnen een redelijke termijn ter beschikking van deze ambtenaren te kunnen 

worden gesteld. 

 

43. Gelet op de technische mogelijkheden die Durion daarvoor ten dienste staan, zoals met 

name de geautomatiseerde opslag van gegevens, mag in zijn algemeenheid worden 

verwacht dat Durion binnen een zeer korte termijn in staat is de door DTe opgevraagde 

voicelogs ook daadwerkelijk ter beschikking te stellen. 

 

44. De stelling van Durion dat zij, mits daarvoor ruime tijd wordt gegund, in staat zal zijn de 

meeste voicelogs alsnog te traceren, doet aan de bevinding dat niet is voldaan aan de 

desbetreffende vergunningvoorwaarde – gelet op het expliciet vermelde doel van die 

voorwaarde – niet af. Immers, om effectief toezicht te kunnen uitoefenen - waarvoor het 

betreffende vergunningvoorschrift in het leven is geroepen - is van belang dat DTe binnen 

een redelijke termijn kan beschikken over door haar opgevraagde voicelogs. 

 

45. Ook de stelling van Durion dat mogelijk voicelogs met betrekking tot klachten zijn 

opgevraagd, terwijl die klager nimmer een overeenkomst met Durion was aangegaan, kan de 

directeur DTe niet aanvaarden. Bij het opvragen van de voicelogs is daaraan door de 

toezichthoudend ambtenaren voldoende aandacht besteed. 
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46. Bij het opvragen van de voicelogs hebben de toezichthoudend ambtenaren Durion voorzien 

van voldoende gegevens, zoals bijvoorbeeld naam, adres en woonplaats. Van Durion kon 

redelijkerwijs worden verwacht dat zij op basis van deze gegevens de voicelogs binnen een 

redelijke termijn kon traceren. 

 

47. Gelet op het voorgaande is Durion in het onderhavige onderzoek evident tekort geschoten 

in de naleving van het in randnummer 28 van de leveringsvergunning opgenomen 

voorschrift.  

 

48. Gelet op de hierboven geconstateerde overtredingen van het vergunningvoorschrift inzake 

het bewaren van geluidsopnamen en het aandringen door de directeur DTe op naleving van 

de betreffende vergunningsvoorwaarde, zijn thans termen aanwezig voor de oplegging van 

een sanctie.  

 

 

3.   Last onder dwangsom 

 

3.1  Inleiding 

 

49. Krachtens artikel 95i E-wet is de Minister van Economische Zaken bevoegd tot toepassing 

van bestuursdwang ter handhaving van de bij of krachtens hoofdstuk 8, paragraaf 1a 

gestelde verplichtingen. De voorwaarden die aan een leveringsvergunning zijn verbonden 

behoren tot zodanige verplichtingen. 

 

50. Krachtens artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan een 

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het toepassen van bestuursdwang in plaats daarvan een 

last onder dwangsom opleggen. 

 

3.2   De last 

 

51. Overeenkomstig het handhavingsplan29 gaat de directeur DTe over tot het opleggen van een 

last als dat nodig is om een overtreding ongedaan te maken of verdere overtreding dan wel 

herhaling hiervan te voorkomen.  

 

52. In het onderhavige geval is de verplichting tot het bewaren van geluidsopnamen van 

telefonisch afgesloten overeenkomsten neergelegd in het vergunningvoorschrift zoals 

hierboven omschreven. 

 

53. Uit het voorgaande vloeit voort dat Durion evident tekort is geschoten in de naleving van het 

in randnummer 28 van de leveringsvergunning gestelde voorschrift met betrekking tot het 

bewaren van de voicelogs. Daarbij bestaat het klaarblijkelijk gevaar dat Durion, door de wijze 

                                                           
29 www.dte.nl, Handhavingsplan 2004, 6-7-2004/NL protocollen. 
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waarop de voicelogs kennelijk worden bewaard, ook in de toekomst in onvoldoende mate in 

staat zal zijn DTe die in het kader van toezichthoudende taak worden opgevraagd, te 

leveren.  

 

54. Om er voor te zorgen dat deze verplichting ook daadwerkelijk wordt nageleefd, legt de 

directeur DTe een last onder dwangsom op.  

 

55. In dit geval is Durion Energie B.V. als de overtreder van het vergunningvoorschrift 

aangemerkt. Durion is in staat om de overtreding daadwerkelijk te beëindigen, dan wel 

herhaling daarvan te voorkomen. Mitsdien zal de last aan Durion Energie B.V. worden 

opgelegd. 

 

3.2   Uitwerking van de last en hoogte van de dwangsom 

 

56. De directeur DTe legt Durion Energie B.V. de volgende last op. 

 

57. Durion draagt er zorg voor dat binnen twee maanden na datum van dit besluit een 

toegankelijk systeem is opgezet voor het bewaren van voicelogs op een zodanige wijze dat 

DTe op zijn verzoek - onder vermelding van voldoende gegevens - de beschikking kan 

krijgen over de gevraagde voicelogs. Bij een schriftelijk verzoek overhandigt Durion de 

gevraagde voicelogs binnen twee werkdagen aan DTe. 

 

58. De opnamekwaliteit van de voicelogs is zodanig dat de inhoud van het gesprek goed 

verstaanbaar is. 

 

59. Gelet op het belang van de controle op de naleving door Durion van de 

vergunningvoorschriften en de bepalingen van de E-wet, dient de omvang van de dwangsom 

zodanig te zijn dat zij voor Durion een prikkel vormt om uitvoering te geven aan de last. 

Voorts dient de dwangsom en het daaraan verbonden maximum in een evenredige 

verhouding te staan tot de ernst van de overtreding. 

 

60. Gelet op het feit dat het juist bewaren van de voicelogs essentieel is voor het mogelijk 

maken van toezicht door DTe, is daarmee een zwaarwegend belang gemoeid. Derhalve is 

een hoge dwangsom met een hoog maximum gerechtvaardigd. 

 

61. Het komt de directeur DTe gerede voor een dwangsom op te leggen van EUR 1000 per 

voicelog waarvan Durion in gebreke blijft deze te verstrekken, met een maximum van 

EUR 200.000. 
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4.   Besluit 

 

De directeur DTe legt de volgende last op:  

(i) Durion draagt zorg voor een toegankelijk bewaarsysteem van haar voicelogs waarbij DTe 

desgevraagd de beschikking kan krijgen over voicelogs door vermelding van voldoende 

gegevens door DTe om de voicelog te traceren. 

(ii) De opgevraagde gesprekken dienen binnen twee werkdagen nadat het verzoek Durion 

heeft bereikt, aan DTe te kunnen worden overhandigd. 

(iii) De opnamekwaliteit van de voicelog dient zodanig te zijn dat de inhoud van het gesprek 

goed verstaanbaar is.  

 

Ingeval niet aan de last is voldaan verbeurt Durion een bedrag van EUR 1.000 per voicelog  

waarvan Durion in gebreke blijft deze te verstrekken met een maximum van EUR 200.000. 

 

 

 

 

Datum: 9 maart 2005 

 
 
 
 
De Minister van Economische Zaken, 
voor deze:  
 
 
 
 
W.g.  
Ir. G.J.L. Zijl 
De directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Minister van Economische Zaken, 

Postbus 20101, 2500 EC, DEN HAAG. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste 

lid, van de Algemene wet bestuursrecht de Minister van Economische Zaken verzoeken in te stemmen met rechtstreeks 
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beroep bij de administratieve rechter. 

 


