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Besluit tot wijziging van de voorschriften die verbonden zijn aan de vergunning

I. Aanvraag en procedure
Bij besluit van 6 december 2005 heeft de directeur van de Energiekamer van de Nederlandse

Mededigingsautoriteit (voorheen: Directie toezicht energie) namens de (toenmalig) Minister
van Economische Zaken op aanvraag van de Nederlandse Energie Maatschappij B.V. een
vergunning verleend voor de levering van gas aan kleinverbruikers, als bedoeld in artikel 45,
eerste lid van de Gaswet (hierna: vergunning).'

2.

Aan deze vergunning heeft de directeur van de Energiekamer van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit voorschriften verbonden, in de zin van artikel 46, eerste lid van de
Gaswet.

3.

Deze voorschriften omvatten enerzijds 'algemene voorschriften', opgenomen onder de
randnummers 39 tot en met 42 van de vergunning, welke standaard aan elke vergunning
verbonden worden en anderzijds 'specifieke voorschriften', die betrekking hebben op (de
wervingsactiviteiten van) de Nederlandse Energiemaatschappij, welke opgenomen zijn onder
de randnummers 32 tot en met 38. Een toelichting op deze laatstgenoemde specifieke
voorschriften is opgenomen onder de randnummers 20 tot en met 29.

4.

De Nederlandse Energie Maatschappij B.V. (hierna: NL ENERGIE) heeft op
26 september 2011 een met redenen omkleed verzoek gedaan om voornoemde specifieke
voorschriften, alsmede de toelichting hierop, to laten vervallen.

5.

Kortgezegd motiveert de NEM het verzoek onder verwijzing naar de 'signiflcante daling' van
het aantal klachten van consumenten inzake de wervingsactiviteiten van de NEM ten opzichte
van 2005, het jaar waarin de specifieke voorschriften zijn verbonden aan de vergunning. De
NEM schetst hierbij dat de klachten momenteel op Consuwijzer worden vermeld als
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'gemiddeld' ten opzichte van andere energieleveranciers en uit hierbij de verwachting dat het
aantal klachten in

2011

zal dalen naar een `laag' niveau.

6. Ni_ ENERGIE wijst er daarnaast op dat voornoemde specifieke voorschriften tot stand zijn
gekomen voor de inwerkingtreding van (consumentenbeschermende) wet- en regelgeving,
zoals de Colportagewet, de Wet Oneerlijke Handelspraktijken en het bel-me-niet-register.
7. Gelet op het vorenstaande is NL ENERGIE van oordeel dat er thans geen noodzaak bestaat
tot het onverminderd behouden van de specifieke vergunningvoorschriften. NL ENERGIE
maakt in het verzoek tevens kenbaar dat het laten vervallen van de specifieke voorschriften
gewenst is, omdat de vergunningvoorschriften vragen oproepen over de betrouwbaarheid van
NL ENERGIE. Het wegnemen van de voorschriften zou bijdragen aan het creeren van een
'level-playing field'.

II. Juridisch Kader
8. Op grond van artikel 43, eerste lid van de Gaswet is het verboden am zonder vergunning gas
te leveren aan afnemers die naar een op het verbruik in voorafgaande jaren gegronde
verwachting minder dan 170.000 m3 gas per jaar verbruiken.
9. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (hierna: de Minister) verleent
op grond van artikel 45 van de Gaswet op aanvraag een vergunning indien de aanvrager
genoegzaam aantoont dat hij:
(a) beschikt over de benodigde organisatorische, financiele en technische kwaliteiten voor
een goede uitvoering van zijn taak;
(b) redelijkerwijs in staat kan warden geacht de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 5
van de Gaswet na te komen.
10. Op grond van 46, eerste lid van de Gaswet kan de Minister voorschriften en beperkingen
verbinden aan een vergunning. De Minster kan de aan een vergunning verbonden
voorschriften op grond van artikel 46, tweede lid van de Gaswet wijzigen.
11. Bij 'Besluit mandaat, volmacht en machtiging raad van bestuur van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit' 2 heeft de Minister mandaat, volmacht en machtiging verleend aan de
Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) tot onder
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andere het nemen van besluiten die verband houden met artikel 46, tweede lid van de
Gaswet.
12. Bij Itesluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa zoo9 3 heeft de Raad op zijn
beurt mandaat en machtiging verleend aan de (plaatsvervangend) directeur en de
clustermanagers van de Directie Regulering Energie en Vervoer van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige
handelingen die verband houden met de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. De
(plaatsvervangend) directeur en de clustermanagers van de Directie Regulering Energie en
Vervoer (hierna: Energiekamer N Ma) zijn aldus bevoegd om het onderhavige besluit (in
ondermandaat) te nemen.

III. Beoordeling
13. De Energiekamer N Ma beoordeelt de aanvraag tot het laten vervallen van de specifieke
voorschriften, alsmede de toelichting daarop, opgenomen onder randnummers 20 tot en met
29

en 32 tot en met 39 als volgt:

14. De Energiekamer NMa is met NL ENERGIE van oordeel dat de noodzaak tot het aanhouden
van de onderhavige specifieke voorschriften grotendeels is komen te vervallen door de na
2005 inwerking getreden (consumentenbeschermende) wet- en regelgeving, waarnaar NL
ENERGIE verwijst.
15. In het kader van de beoordeling van het onderhavige verzoek heeft de Energiekamer NMa in
aanvulling hierop getoetst of de motivering van de NL ENERGIE overeenkomt met de
informatie waarover de Energiekamer NMa thans via Consuwijzer beschikt. De Energiekamer
NMa heeft op basis hiervan geconstateerd dat de klachten van consumenten inzake
wervingsactiviteiten van NL ENERGIE geen aanleiding geven tot het stellen van extra
voorsch riften.
16. Gelet op het vorenstaande is de Energiekamer NMa van oordeel dat het belang tot het
behouden van de specifieke voorschriften, die in 2005 aan de vergunning zijn verbonden,
gelet op de nadien inwerking getreden (consumentenbeschermende) wet- en regelgeving,
alsmede de nu beschikbare informatie over de wervingsactiviteiten van NL ENERGIE, niet
opweegt tegen het belang van NL ENERGIE tot het laten vervallen van die voorschriften.
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IV. Besluit
17. Gelet op artikel 46, tweede lid van de Gaswet, het Besluit en het
bovenstaande, besluit de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie dat de
voorschriften, opgenomen onder de randnummers 32 tot en met 38, alsmede de toelichting
hierop in de randnummers

20

tot en met 29, die verbonden zijn aan de vergunning die bij

besluit van 6 december 2005 met kenmerk 102192-8 aan de Nederlandse Energie
Maatschappij B.V. is verleend, door dit besluit komen to vervallen.
18. Ten overvloede merkt de Energiekamer NMa op dat indien hiertoe aanleiding is,
opnieuw specifieke voorschriften kunnen worden verbonden aan de vergunning.
19. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Een versie van dit besluit zal
tevens - als addendum - gepubliceerd worden op de internetpagina van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit.
2o. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop het conform artikel 3:41 van de
Algemene wet bestuursrecht is bekend gemaakt.
Den Haag,

21 DEC 2011

Datum:

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en I nnovatie
namens deze:
De Raad van Bestuur van deyderlandse Mededingingsautoriteit,
namens deze:

Janine

eij

CI ustermanager Cons umentenmarkt
Directie Regulering Energie en Vervoer

Tegen dit besluit kan degene, wiens belong rechtstreeks

by 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, uridische Dienst, Postbus 16326, zsoo BH Den
Haag.

