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I.   Juridisch kader 

 

 

1. Op grond van artikel 95a van de Elektriciteitswet 1998 is het verboden om zonder 

vergunning elektriciteit te leveren aan kleinverbruikers. Op grond van artikel 95d, eerste lid, 

van de Elektriciteitswet verleent de Minister van Economische Zaken op aanvraag een 

vergunning indien de aanvrager genoegzaam aantoont dat hij (a) beschikt over de 

benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede 

uitvoering van zijn taak en hij (b) aantoont dat hij redelijkerwijs in staat kan worden geacht 

de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 8 van de Elektriciteitswet te vervullen.  

 

2. Ingevolge artikel 95d, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 worden bij algemene 

maatregel van bestuur nadere regels gesteld met betrekking tot de inhoud van en de 

procedure voor aanvraag van een vergunning, en de criteria voor het verkrijgen van een 

vergunning, bedoeld in het eerste lid. Deze nadere regelgeving is neergelegd in het Besluit 

vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers (hierna: het Besluit) dat op 23 mei 

2003 in werking is getreden.1 Het Besluit vervangt de Beleidsregel vergunningen voor 

leveranciers van elektriciteit aan kleinverbruikers die per 14 juli 2003 is ingetrokken.2 Het 

Besluit regelt de inhoud van en de procedure voor de aanvraag van een vergunning voor 

de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers.  

 

3. De in het Besluit uitgewerkte criteria voor vergunningverlening hebben betrekking op de 

organisatorische, financiële en technische kwaliteiten die de aanvrager nodig heeft voor 

                                                           
1  Besluit van 8 mei 2003, Stb. 207. 
2  Besluit van 2 juli 2003, Stcrt. 2003, nr. 130. 
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een goede uitvoering van zijn taak zoals bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de 

Elektriciteitswet. Deze taak betreft het op betrouwbare wijze en tegen redelijke 

voorwaarden zorgdragen voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Doordat 

aanvragers moeten voldoen aan de criteria zoals die in het Besluit zijn gesteld, wordt 

gewaarborgd dat slechts leveranciers op de Nederlandse markt actief zijn die 

daadwerkelijk een goede uitvoering kunnen geven aan hun taak als bedoeld in artikel 95d, 

eerste lid, van de Elektriciteitswet. 

 

4. Bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ van 23 augustus 2004,3 heeft de 

Minister van Economische Zaken mandaat, volmacht en machtiging verleend aan de 

directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie (hierna: directeur DTe) tot onder 

andere het nemen van besluiten die verband houden met artikel 95d, eerste lid, van de 

Elektriciteitswet.  

 

II. Procedure 

 

5. Op 4 maart 2004 heeft de directeur DTe bij besluit nummer 101165-55 aan Durion Energie 

B.V.  een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van 

artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 verleend. 

 

6. Op 17 mei 2002 heeft de Directeur DTe, bij besluit nummer 100756-24 aan 

Energiebedrijf.com B.V. een vergunning van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van 

artikel 95c (het huidige artikel 95d), eerste lid, van de Elektriciteitswet verleend. Bij 

schrijven van 18 november 2003, kenmerk 3067052, heeft DTe de houders van een 

leveringsvergunning elektriciteit aan kleinverbruikers verzocht opnieuw een aanvraag in te 

dienen, zodat de reeds verleende vergunning getoetst kan worden aan het Besluit, en de 

vergunninghouder na 1 juli 2004 ook niet duurzaam opgewekte elektriciteit mag leveren. 

Op 20 februari 2004 ontving de directeur DTe van Energiebedrijf.com een aanvraag voor 

een vergunning voor de levering van elektriciteit zoals bedoeld in het Besluit.  

 

7. Op 18 juni 2004 heeft de Directeur DTe bij besluit nummer 101758_4-5 aan 

Energiebedrijf.com B.V.  een vergunning voor de levering van elektriciteit aan 

kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 verleend. 

Het besluit nummer 100756-24 van 17 mei 2002 op naam van Energiebedrijf.com B.V. is 

bij de inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken. 

 

8. Op 26 mei 2003 heeft de Directeur DTe, bij besluit nummer 101505-8 aan Evolta B.V.  een 

vergunning van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95c (het huidige 

artikel 95d), eerste lid, van de Elektriciteitswet verleend. Bij schrijven van 18 november 

2003, kenmerk 3067052, heeft DTe de houders van een leveringsvergunning elektriciteit 

aan kleinverbruikers verzocht opnieuw een aanvraag in te dienen, zodat de reeds verleende 

                                                           
3  Besluit van 23 augustus 2004, Stcrt. 2004, nr. 166. 
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vergunning getoetst kan worden aan het Besluit, en de vergunninghouder na 1 juli 2004 

ook niet duurzaam opgewekte elektriciteit mag leveren. Op 11 maart 2004 ontving de 

directeur DTe van Evolta B.V. een aanvraag voor een vergunning voor de levering van 

elektriciteit zoals bedoeld in het Besluit.  

 

9. Op 25 juni 2004 heeft de directeur DTe bij besluit nummer 101758_18-4 aan Evolta B.V.  

een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 

95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 verleend. Het besluit nummer 101505-8 van 26 

mei 2003 op naam van Evolta B.V. is bij de inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken. 

 

III. Fusie van vergunninghouders Durion Energie B.V., Energiebedrijf.com 

      B.V., Evolta B.V. en naamswijziging. 

 

10. Oxxio Nederland B.V. heeft DTe op 6 april 2005 schriftelijk geïnformeerd dat op 5 april 

2005 Energiebedrijf.com B.V.  is gefuseerd met haar dochteronderneming Durion Energie 

B.V., Energy Invest Holding B.V. en Durion Marketing B.V.  

Energiebedrijf.com heeft als rechtsopvolger onder algemene titel met ingang van de 

fusiedatum het vermogen in de verdwijnende vennootschappen Durion Energie B.V., 

Energy Invest Holding B.V. en Durion Marketing B.V. verkregen. Ook is op 5 april 2005 

Energy Invest Holding B.V. gefuseerd met haar dochterondernemingen Evolta B.V. en 

Energiewereld B.V., waarbij Energy Invest Holding B.V. als rechtsopvolger onder algemene 

titel met ingang van de fusiedatum het vermogen in de verdwijnende vennootschappen 

Evolta B.V. en Energiewereld B.V. heeft verkregen. Oxxio Nederland B.V. heeft kopieën van 

de fusieakten toegevoegd. 

 

11. In de brief van Oxxio Nederland B.V. van 6 april 2005 wordt tevens vermeld dat 

Energiebedrijf.com B.V. op 5 april 2005 haar statutaire naam heeft gewijzigd in Oxxio 

Nederland B.V. Oxxio Nederland B.V. heeft een kopie van de akte tot statutenwijziging 

toegevoegd. 

 

12. Door de fusie zijn Durion Energie B.V. en Evolta B.V. opgehouden te bestaan. Als 

rechtsopvolger onder algemene titel heeft Oxxio Nederland B.V. verzocht de 

leveringsvergunningen welke door de directeur DTe zijn verstrekt in te trekken. Oxxio 

Nederland B.V. geeft aan dat dit voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers de 

volgende vergunningen betreft: 

1.) Vergunning tot levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, 

eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, bij besluit van 4 maart 2004, nummer 101165-

55 door de directeur DTe verleend aan Durion Energie B.V. 

2.) Vergunning tot levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, 

eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, bij besluit van 26 mei 2003, nummer 101505-8 

door de directeur DTe verleend aan Evolta B.V. 

  



 

4 

13. De directeur DTe zal dit verzoek aanmerken als een verzoek om wijziging in de 

tenaamstelling van de verleende vergunning aan Energiebedrijf.com en om een verzoek tot 

intrekking van de vergunningen verstrekt aan Evolta B.V. en Durion Energie B.V. 

 

14. Oxxio Nederland B.V. heeft verzocht om intrekking van de vergunning tot levering van 

elektriciteit aan kleinverbruikers bij besluit van 26 mei 2003, nummer 101505-8 door de 

directeur DTe verleend aan Evolta B.V. Deze vergunning is reeds ingetrokken. Dit is 

gebeurd bij de inwerkingtreding van het besluit van 25 juni 2004, nummer 101758_18-4 

waarbij de directeur DTe aan Evolta B.V. een nieuwe vergunning voor de levering van 

elektriciteit aan kleinverbruikers heeft verleend. DTe zal onder het verzoek van Oxxio 

Nederland B.V. tot intrekking van de vergunning voor de levering van elektriciteit verleend 

aan Evolta B.V., dan ook de vergunning van 25 juni 2004, nummer 101758_18-4, begrijpen. 

 

15. De in het kader van de vergunningaanvraag van Energiebedrijf.com B.V. van 20 februari 

2004 meegezonden en beoordeelde gegevens zijn bij de directeur DTe bekend. Derhalve 

zal waar mogelijk worden volstaan met een toetsing van de thans door Oxxio Nederland 

B.V. overgelegde gegevens aan de in paragraaf III van besluit nummer 101758_4-6 van 18 

juni 2004 gemaakte beoordeling van de vergunningsaanvraag van Energiebedrijf.com.  

 

16. Daarnaast zal worden bekeken waar de besluiten waarbij aan Durion B.V. en Evolta B.V 

een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers is verleend, met 

respectievelijk besluitnummer 101165-55 en 101758_18-4, afwijken van het besluit nummer 

101758_4-5 van 18 juni 2004 waarbij aan Energiebedrijf.com B.V.  een vergunning voor de 

levering van elektriciteit aan kleinverbruikers is verleend. Dit nu deze vergunningen zijn 

overgegaan op Energiebedrijf.com als rechtsopvolger onder algemene titel en Oxxio 

Nederland B.V. heeft verzocht om intrekking van deze vergunningen. Beoordeeld moet 

worden of afwijkende vergunningvoorschriften moeten worden opgenomen in de 

vergunning op naam van Oxxio Nederland B.V.  

 

17. DTe heeft door middel van een brief van 7 april 2005, met kenmerk 101758_35/2.B572 aan 

Oxxio Nederland B.V. verzocht een aanvullende verklaring toe te zenden. Per brief van 7 

april 2005, met kenmerk 101758_35 is deze aanvullende verklaring met een aantal stukken 

door Oxxio Nederland B.V. toegezonden.   

 

18. In de brief van 7 april 2005 verklaart Oxxio Nederland B.V. dat ten aanzien van eerder 

verstrekte gegevens, onverminderd de eerder beschreven fusie, alle omstandigheden gelijk 

zijn gebleven en de fusie geen wijzing tot gevolg heeft in de wijze waarop de onderneming 

wordt gevoerd. De werkzaamheden welke voor datum fusie door de vergunninghouders 

Durion Energie B.V. en Evolta B.V. werden verricht worden onveranderd voortgezet door 

Oxxio Nederland B.V. 
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IV. Beoordeling naamswijziging  

 

19. Op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en het Besluit heeft de 

directeur DTe de aanvraag voor een vergunning voor de levering van elektriciteit aan 

kleinverbruikers op naam van Oxxio Nederland B.V. als volgt beoordeeld: 

 

           Volledige programmaverantwoordelijkheid 

20. Energiebedrijf.com B.V. voldeed reeds aan dit vereiste. Oxxio Nederland B.V. heeft op 7 

april 2005 verklaard dat deze gegevens niet zijn gewijzigd. De naamswijziging in Oxxio 

Nederland B.V. heeft derhalve geen verandering in de erkenning van Oxxio Nederland B.V. 

als volledig programmaverantwoordelijke. 

Daarmee voldoet  Oxxio Nederland B.V. aan het vereiste van artikel 3, lid 1 sub a juncto 

artikel 2, lid 2 sub a van het Besluit. 

        

     Jaarrekening of openingsbalans  

21. Energiebedrijf.com B.V. voldeed reeds aan dit vereiste. Oxxio Nederland B.V. heeft op 7 

april 2005 verklaard dat deze gegevens niet zijn gewijzigd. De naamswijziging in Oxxio 

Nederland B.V. heeft derhalve geen veranderingen ten aanzien van de door 

Energiebedrijf.com B.V. overgelegde gegevens over de jaarrekening met zich meegebracht.  

Daarmee voldoet Oxxio Nederland B.V. aan het vereiste van artikel 2, tweede lid sub b, van 

het Besluit.  

 

    Verklaring rechtbank  

22. Energiebedrijf.com B.V. voldeed reeds aan dit vereiste. Oxxio Nederland B.V. heeft op 7 

april 2005 verklaard dat deze gegevens niet zijn gewijzigd. De naamswijziging in Oxxio 

Nederland B.V. heeft derhalve geen veranderingen ten aanzien van de door 

Energiebedrijf.com B.V. overgelegde gegevens met betrekking tot de door de rechtbank 

afgegeven verklaring met zich meegebracht.  

Daarmee voldoet Oxxio Nederland B.V. aan het vereiste van artikel 3, eerste lid sub c en d 

juncto artikel 2, tweede lid sub c, van het Besluit. 

 

    Beschrijving organisatie   

23. Energiebedrijf.com B.V. voldeed reeds aan dit vereiste. Oxxio Nederland B.V. heeft op 7 

april 2005 verklaard dat deze gegevens niet zijn gewijzigd. De naamswijziging in Oxxio 

Nederland B.V. heeft derhalve geen veranderingen ten aanzien van de door 

Energiebedrijf.com B.V. overgelegde gegevens met betrekking tot de organisatie (anders 

dan de fusie) met zich meegebracht.  

Daarmee voldoet Oxxio Nederland B.V. aan het vereiste van artikel 3, eerste lid sub b 

juncto artikel 2, tweede lid sub d, van het Besluit. 
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            Offerte en overeenkomst  

24. Energiebedrijf.com B.V. voldeed reeds aan dit vereiste. Oxxio Nederland B.V. heeft op 7 

april 2005 de offertes en overeenkomsten gehanteerd door Oxxio Nederland B.V. 

toegezonden. Hieruit is gebleken dat Oxxio Nederland B.V. duidelijke offertes en 

overeenkomsten hanteert waarin de hoogte van de tarieven en de opbouw hiervan is 

aangegeven. Uit de door Oxxio Nederland B.V. te hanteren overeenkomsten is gebleken 

dat Oxxio Nederland B.V. beschikt over een transparante en redelijke betalingsregeling en 

over een transparante en redelijke regeling voor het opzeggen en ontbinden van de 

overeenkomsten.  

Daarmee voldoet Oxxio Nederland B.V. aan het vereiste van artikel 3, lid 2 sub a, b en c 

juncto artikel 2, lid 2 sub e van het Besluit. 

 

           Klachten- en Geschillenregeling  

25. Energiebedrijf.com B.V. voldeed reeds aan dit vereiste. Oxxio Nederland B.V. heeft op 7 

april 2005 verklaard dat deze gegevens niet zijn gewijzigd. De naamswijziging in Oxxio 

Nederland B.V. heeft derhalve geen veranderingen ten aanzien van de door 

Energiebedrijf.com B.V. overgelegde gegevens met betrekking tot de door 

Energiebedrijf.com B.V. gehanteerde klachten- en geschillenregeling met zich 

meegebracht.  

Daarmee voldoet Oxxio Nederland B.V. aan het vereiste van artikel 3 tweede lid sub d 

juncto artikel 2, tweede lid sub f, van het Besluit.  

 

IV. Beoordeling intrekking van de vergunnningen van Evolta B.V. en 

     Durion Energie B.V. en het opnemen van aanvullende  

     vergunningvoorschriften 

 

26. Oxxio Nederland B.V. heeft verzocht om intrekking van de vergunningen voor de levering 

van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid, van de 

Elektriciteitswet 1998, door de directeur DTe verleend aan Durion Energie B.V. op 4 maart 

2004 bij besluit nummer 101165-55 en aan Evolta B.V. op 25 juni 2004 bij besluit nummer 

101758_18-4.  

 

27. De voorschriften waaronder Evolta B.V. op 25 juni 2004 bij besluit nummer 101758_18-4 

een vergunning is verleend zijn gelijk aan die waaronder Energiebedrijf.com een 

vergunning is verleend. DTe ziet dan ook geen bezwaar om deze vergunning op grond van 

artikel 95f, eerste lid, sub a, van de Elektriciteitswet 1998 in te trekken. 

 

28. De voorschriften waaronder Durion Energie B.V. op 4 maart 2004 bij besluit nummer 

101165-55 een vergunning is verleend wijken af van de voorwaarden waaronder 

Energiebedrijf.com een vergunning is verleend. Beoordeeld moet worden of deze 

vergunningvoorschriften nog relevant zijn en moeten worden opgenomen in de 

vergunning op naam van Oxxio Nederland B.V. 
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29. De directeur DTe heeft in het besluit van 4 maart, nummer 101165-55, gezien de wijze 

waarop Durion Energie B.V. klanten werft, besloten tot het opnemen van nadere 

voorschriften waaraan Durion Energie B.V. moet voldoen.   

 

30. Durion Energie B.V. en Evolta zijn als gevolg van de fusie op 5 april 2005 opgehouden te 

bestaan. Oxxio Nederland B.V. is rechtsopvolger onder algemene titel. 

 

31. Oxxio Nederland B.V. heeft op 7 april 2005 schriftelijk verklaard dat, onverminderd de fusie 

van 5 april 2005 alle omstandigheden gelijk zijn gebleven en dat deze fusie geen gevolgen 

heeft voor de wijze waarop Oxxio Nederland B.V. haar onderneming voert en de 

werkzaamheden welke voor datum fusie door de vergunninghouders Durion Energie B.V. 

en Evolta B.V. werden verricht, onveranderd worden voortgezet door Oxxio Nederland B.V. 

 

32. Krachtens artikel 95e, eerste lid, Elektriciteitswet kunnen aan een vergunning voorschriften 

en beperkingen worden verbonden. De directeur DTe ziet aanleiding om ook in de aan 

Oxxio Nederland B.V.  te verlenen leveringsvergunning voorschriften op te nemen ter 

bescherming van de positie van consumenten met het oog op de werving van klanten door 

Oxxio Nederland B.V. Daarvoor neemt de directeur DTe het volgende in overweging. 

 

33. Op 14 juli 2004 is artikel 95m ingevoegd in paragraaf 1a van hoofdstuk 8 van de 

Elektricteitswet. In dit hoofdstuk worden bepalingen gegeven met betrekking tot de 

verplichtingen van vergunninghouders in de zin van artikel 95a Elektriciteitswet 1998. 

Tevens is op diezelfde datum de op artikel 95m, twaalfde lid, Elektriciteitswet 1998 

gebaseerde Ministeriële Regeling afnemers en monitoring Elektriciteitswet 1998 en Gaswet 

(Stcrt. 14 juli 2004, nr. 132, pag. 14) (hierna: MR afnemers) van kracht geworden. Artikel 

95m Elektriciteitswet 1998 en de MR afnemers geven bepalingen ter bescherming van 

consumenten. Bescherming van consumenten heeft derhalve in het hoofdstuk met 

betrekking tot de leveringsvergunning een belangrijke plaats gekregen. Het belang van 

consumenten dient daarom ook in de vergunningverlening te worden betrokken. 

 

34. Oxxio Nederland B.V. is rechtsopvolger van Durion Energie B.V. Bij besluit van 9 maart 

2005 heeft de directeur DTe een boete en een last onder dwangsom opgelegd aan Durion 

Energie B.V. wegens overtreding van het hiervoor genoemde artikel 95m Elektriciteitswet 

1998. Oxxio Nederland B.V. heeft verklaard dat de bedrijfsvoering op dezelfde wijze zal 

geschieden als bij de rechtsvoorgangers, waaronder Durion Energie B.V., gebruikelijk was. 

Daaruit leidt de directeur DTe af dat ook Oxxio Nederland B.V. gebruik zal maken van 

telefonische klantenwerving. Derhalve acht de directeur DTe het opnemen van 

voorwaarden ten aanzien van de telefonische werving van klanten noodzakelijk. 

 

35. De directeur DTe overweegt daarbij dat met name in de telefonische contacten met 

potentiële klanten onduidelijkheden kunnen ontstaan. In aanvulling op het bepaalde in 

artikel 95m Elektriciteitswet 1998 en de MR afnemers zijn voorschriften noodzakelijk om 

deze onduidelijkheden te voorkomen. Gelet op de belangen van aldus benaderde 
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potentiële klanten – die, wanneer onduidelijkheden ontstaan, mogelijk een overeenkomst 

zullen aangaan die zij anders niet of niet onder die voorwaarden zouden zijn aangegaan – 

brengt een evenredige belangenafweging met zich dat Oxxio Nederland B.V. wordt 

verplicht in haar telefonische werving in ieder geval de mededelingen te doen die in de 

hierna te vermelden voorschriften zijn opgenomen. 

 

36. Met het oog op een effectieve controle door DTe zijn tevens voorschriften met betrekking 

tot het bewaren van geluidsopnamen van telefonisch gesloten overeenkomsten 

noodzakelijk. 

 

37. DTe ziet met het opnemen van deze voorschriften geen bezwaar om het besluit waaronder 

Durion Energie B.V. op 4 maart 2004 bij besluit nummer 101165-55 een vergunning is 

verleend op grond van artikel 95f, eerste lid, sub a, van de Elektriciteitswet 1998 in te 

trekken. 

 

V. Besluit 

 

38. Gelet op artikel 95d, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998, het Besluit en het 

bovenstaande, besluit de directeur DTe aan Oxxio Nederland B.V. een vergunning als 

bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 te verlenen.  

 

39. De directeur DTe verbindt de volgende voorschriften aan deze vergunning. 

 

40. Oxxio Nederland B.V. maakt een geluidsopname (hierna: de voicelog) van tenminste het 

deel van het telefonische wervingsgesprek, waarin de overeenkomst tot stand komt. 

 

41. Oxxio Nederland B.V. vangt de door haar gebruikte voicelog aan met de ondubbelzinnige 

vermelding dat het telefoongesprek een commercieel oogmerk heeft, en vermeldt verder: 

dat een overeenkomst tot levering van elektriciteit wordt aangegaan met Oxxio; 

dat Oxxio een andere aanbieder van elektriciteit is dan de potentiële klant tot op 

dat moment heeft gehad; 

het leveringstarief dat Oxxio hanteert en de belastingen op dit leveringstarief. 

Oxxio dient te vermelden dat de klant hiernaast ook tarieven voor transport, 

aansluiting en/of meterhuur betaalt en dient te vermelden wie deze tarieven in 

rekening zal brengen; 

de hoogte van eventuele administratiekosten; 

de verschillende wijzen van betaling en de betalingstermijn; 

de duur van de overeenkomst, de wijze van verlenging, de mogelijkheid van 

tussentijdse opzegging en de wijze van opzegging; 

de mogelijkheid om binnen 7 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke 

bevestiging het contract te ontbinden; 

Alvorens de overeenkomst telefonisch af te sluiten, vraagt Oxxio Nederland B.V. de klant 

of deze nog vragen heeft en of de procedure duidelijk is. 
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42. Oxxio Nederland B.V. stuurt klanten met wie telefonisch een overeenkomst is aangegaan 

een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. In de schriftelijke bevestiging van de 

overeenkomst vermeldt Oxxio Nederland B.V. de mogelijkheid om de overeenkomst 

binnen 7 werkdagen te ontbinden na ontvangst van die schriftelijke bevestiging en 

vermeldt hierbij de wijze waarop dit dient te geschieden. 

 

43. Oxxio Nederland B.V. bewaart de voicelog van de telefonisch gesloten overeenkomsten 

gedurende zes maanden om controle door DTe mogelijk te maken. Het bewaren van 

voicelogs geschiedt 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 Oxxio Nederland B.V. de gevraagde voicelogs binnen twee 

werkdagen aan DTe. De opnamekwaliteit van de voicelogs is zodanig dat de inhoud van 

het gesprek goed verstaanbaar is. 

 

44. De vergunning wordt, gelet op artikel 95e, eerste lid van de Elektriciteitswet, verleend 

onder het voorschrift dat Oxxio Nederland B.V. wijzigingen ten aanzien van de bij de 

aanvraag verstrekte gegevens als bedoeld in artikel 2, tweede lid, sub a, d, e en f, van het 

Besluit alsmede wijzigingen ten aanzien van de naam en het adres van Oxxio Nederland 

B.V. onverwijld aan de directeur DTe doorgeeft.  

 

45. De vergunning wordt, gelet op artikel 95e, eerste lid, en artikel 7, eerste lid, van de 

Elektriciteitswet, verleend onder het voorschrift dat Oxxio Nederland  B.V. jaarlijks binnen 

één maand na vaststelling zijn jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 e.v. Burgerlijk 

Wetboek aan de directeur DTe toezendt. 

 

46. De vergunning wordt, gelet op artikel 95e, eerste lid, juncto artikel 95b, tweede lid, en 

artikel 7, eerste lid, van de Elektriciteitswet, verleend onder het voorschrift dat Oxxio 

Nederland  B.V. aan de directeur DTe op diens verzoek de door hem voor dat kwartaal 

vastgestelde tarieven voor de levering van elektriciteit aan haar afnemers kenbaar maakt. 

 

47. Indien Oxxio Nederland  B.V. niet voldoet aan de bij of krachtens wet, Besluit vergunning 

levering elektriciteit aan kleinverbruikers of bij dit besluit gestelde voorschriften, of indien 

Oxxio Nederland B.V. naar het oordeel van de directeur DTe om andere reden niet langer 

in staat moet worden geacht de vergunde activiteit na te komen, kan de directeur DTe 

conform artikel 95f, eerste lid, van de Elektriciteitswet, de verleende vergunning aan Oxxio 

Nederland  B.V. intrekken. 

 

48. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Het besluit zal tevens 

gepubliceerd worden op de internetpagina van de DTe. 

 

49. De vergunning tot levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, 

eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, bij besluit van 4 maart 2004, nummer 101165-55 
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door de directeur DTe verleend aan Durion Energie B.V. wordt ingetrokken op moment 

van inwerkingtreding van onderhavig besluit. 

 

50. De vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 

95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, bij besluit van 25 juni 2004, nummer 

101758_18-4 door de directeur DTe verleend aan Evolta B.V. wordt ingetrokken op moment 

van inwerkingtrekking van onderhavig besluit. 

 

51. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening ervan. 

 

 

 

Den Haag, 

Datum: 28 april 2005 

 

 

De Minister van Economische Zaken, 

namens deze: 

 

w.g. 

 

 

 

Ir. G.J.L. Zijl 

De directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie 

 

 

 

 

 

 

Tegen dit besluit kan degene, die rechtstreeks door dit besluit in zijn belang wordt getroffen, binnen zes weken na de dag 

van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Juridische Dienst van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit, Postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. 

 


