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Beslissing op bezwaar tegen het besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit van 31 januari 2007, nummer 102323-13, tot vaststelling van de 

maximumtarieven voor TenneT TSO B.V. voor het jaar 2007 voor het transport op het extra 

hoogspanningsnetwerk (220 / 380 kV), voor het verrichten van systeemdiensten en voor de 

regeling uitgespaarde netverliezen.  

 

 

I. Loop van de procedure 

 

1. Bij besluit van 31 januari 2007, kenmerk 102323-13, (hierna ook: het bestreden besluit) 

heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) 

onder andere de maximumtarieven voor transport van elektriciteit over het extra 

hoogspanningsnetwerk (220 / 380 kV) voor TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) 

vastgesteld.  

 

2. Bij schrijven van 12 maart 2007 heeft Delta Netwerkbedrijf B.V. (hierna: Delta) een 

bezwaarschrift ingediend tegen het bestreden besluit. Bij brief van 6 april 2007 heeft 

Delta de gronden van haar bezwaar aangevuld. 

 

3. Op 15 juni 2007 is ten kantore van de Nederlandse Mededingingsautoriteit een 

hoorzitting gehouden. Delta heeft zich laten vertegenwoordigen door haar gemachtigde. 

Voorts zijn TenneT en de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (hierna: VEMW) als 

derdebelanghebbende ter zitting verschenen en hebben hun zienswijze naar voren 

gebracht. In verband met de completering van het dossier is de hoorzitting na een 

schorsing voortgezet op 19 oktober 2007. De verslagen van de hoorzitting zijn op 

2 januari 2008 aan partijen verzonden. Delta heeft bij schrijven van 14 januari 2008 op 

de verslagen van de hoorzitting gereageerd. 
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II.  Feiten en omstandigheden 

 

4. De Raad gaat bij de beoordeling uit van de navolgende feiten en omstandigheden.  

 

5. In het bestreden besluit zijn drie tariefcategorieën opgenomen, te weten “Verbruikers op 

EHS (220-380 kV) met bedrijfstijd van meer dan 600 uur per jaar”, “Verbruikers EHS (220-

380 kV) met bedrijfstijd maximaal 600 uur per jaar” en “Netbeheerders aangesloten op EHS 

(220-380 kV)”. Voor “Verbruikers EHS (220-380 kV) met bedrijfstijd maximaal 600 uur per 

jaar” geldt een lager transporttarief dan voor “Netbeheerders aangesloten op EHS  

(220-380 kV)”. 

 

6. In de besluiten van de Raad tot vaststelling van de maximumtarieven voor TenneT voor 

de jaren 2001 tot en met 2006 voor het transport op het extra hoogspanningsnet 

(220 / 380 kV) zijn twee tariefcategorieën opgenomen, te weten “Afnemers EHS  

(220-380 kV)” en “Afnemers EHS (220-380 kV) maximaal 600 uur per jaar”. 

 

7. Delta is de netbeheerder in de zin van artikel 10, derde lid, Elektriciteitswet (hierna: E-

wet) van de transport- en distributienetten in de provincie Zeeland. Het transportnet van 

Delta is onder meer aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet (hierna: EHS-net) 

van TenneT. 

 

8. Delta heeft gesteld dat het door het netwerk van Delta bestreken gebied een per saldo 

elektriciteit exporterend gebied is, vanwege het in dat gebied voorhanden zijnde 

productievermogen.1 Slechts in uitzonderlijke omstandigheden neemt het netwerk van 

Delta per saldo elektriciteit af van het EHS-net. Doorgaans neemt Delta op jaarbasis 

gedurende minder dan 600 uur bedrijfstijd elektriciteit van het EHS-net af. 

 

 

III. Relevante regelgeving 

 

9. Ingevolge artikel 1, eerste lid aanhef en onder b, E-wet2 wordt onder aansluiting verstaan 

één of meerdere verbindingen tussen een net en een onroerende zaak, dan wel tussen 

een net en een ander net op een ander spanningsniveau.  

 

10. Ingevolge artikel 1, eerste lid aanhef en onder c, E-wet wordt onder afnemer verstaan een 

ieder die beschikt over een aansluiting op een net. 

                                                           
1 Zie “Capaciteitsplan elektriciteits-transportnet van DELTA Netwerkbedrijf B.V. voor de jaren 2003 t/m 2009” van  

7 november 2002, http://www.energiekamer.nl/images/12_7612_tcm7-5685.pdf, p 9. 

2 Wet van 2 juli 1998, Stb. 427.  
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11. In artikel 29, tweede lid, E-wet is bepaald dat het tarief, waarvoor transport van 

elektriciteit zal worden uitgevoerd ten behoeve van afnemers, in rekening gebracht wordt 

bij iedere afnemer die een aansluiting heeft op een net dat wordt beheerd door een 

netbeheerder. De tarieven voor de ontvangst van elektriciteit kunnen verschillen voor 

verschillende afnemers, afhankelijk van het spanningsniveau van het net waarop de 

elektriciteit wordt ontvangen, en de tarieven voor het invoeden van elektriciteit kunnen 

verschillen voor verschillende afnemers, afhankelijk van het spanningsniveau van het net 

waarop de elektriciteit wordt ingevoed. 

 

12. In artikel 41c, eerste lid, E-wet is bepaald dat de Raad de tarieven vaststelt. 

 

13. In de Begrippenlijst van 4 september 2007, als bedoeld in de voorwaarden ex artikel 31, 

eerste lid, onderdelen a, b en c van de E-wet3 (hierna: de Begrippenlijst), zijn de volgende 

definities gegeven van de begrippen aangeslotene, afnemer en verbruiker: 

Aangeslotene: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die beschikt over een aansluiting 

op een net, dan wel degene die om een aansluiting heeft verzocht. 

Afnemer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die beschikt over een aansluiting op 

een net. 

Verbruiker: een aangeslotene die elektrische energie afneemt van het net. 

 

 

IV. Bezwaren Delta en zienswijzen VEMW en TenneT 

 

IV.1 Bezwaren van Delta 

14. Delta voert aan dat het bestreden besluit in strijd is met de E-wet, omdat in de 

bepalingen van de E-wet betreffende het transporttarief wordt uitgegaan van het begrip 

afnemer. Delta wijst op de paragrafen 5 en 6 van hoofdstuk 1 en meer in het bijzonder op 

artikel 29, tweede lid, E-wet. Voorts verwijst Delta naar artikel 1, onder c, van de E-wet en 

de Begrippenlijst, waarin het begrip afnemer wordt gedefinieerd. Delta betoogt dat in de 

bepalingen met betrekking tot transporttarieven geen onderscheid gemaakt wordt tussen 

verbruikers en netbeheerders. Slechts het spanningsniveau is een grondslag op basis van 

welke onderscheid gemaakt kan worden in de tarifering van transportdiensten.  

 

15. Delta meent voorts dat het bestreden besluit in strijd is met een redelijke uitleg van de  

E-wet. In dit verband voert zij aan dat het discriminatieverbod met het bestreden besluit 

geschonden wordt, omdat een onderscheid gemaakt wordt tussen verbruikers en 

netbeheerders. Volgens Delta is het bestreden besluit daarnaast in strijd met het 

                                                           
3 http://www.energiekamer.nl/images/Begrippenlijst%20per%204%20september%202007_tcm7-106159.pdf 
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kostenveroorzakingsbeginsel. De kosten die Delta met haar aansluiting op het EHS-net 

veroorzaakt komen overeen met de kosten die verbruikers op datzelfde net veroorzaken 

bij een bedrijfstijd van minder dan 600 uur. 

 

16. Delta stelt dat zij wordt benadeeld doordat het bestreden besluit onderscheid maakt 

naar transporttariefcategorieën tussen verbruikers en netbeheerders, terwijl in de aan het 

bestreden besluit voorafgaande tariefbesluiten alleen gesproken werd van afnemers. 

 

17. Delta heeft er in dit verband op gewezen dat zij in voorgaande jaren herhaaldelijk minder 

dan 600 uren elektriciteit heeft afgenomen van het net ven TenneT. In die jaren gold 

voor Delta op grond van de tariefbesluiten TenneT 2001 tot en met 2006 het lagere tarief 

omdat zij behoorde tot de categorie “Afnemers EHS (220-380 kV) maximaal 600 uur per 

jaar”. In 2007 – het jaar waarop het bestreden besluit ziet – valt Delta evenwel in de 

nieuw toegevoegde, duurdere categorie “Netbeheerders aangesloten op EHS (220-380 kV)” 

en kan zij geen aanspraak meer maken op het lage tarief voor afnemers met een 

bedrijfstijd van minder dan 600 uur. 

 

18. Ten slotte voert Delta aan dat het bestreden besluit in strijd is met het bepaalde in de 

Tarievencode, in het bijzonder met artikel 3.7.5A Tarievencode. Uit de tekst van deze 

bepaling en de opbouw van de Tarievencode blijkt volgens Delta dat zij geldt voor 

afnemers en niet alleen voor (eind)verbruikers met uitsluiting van netbeheerders. Ook 

uit een redelijke uitleg van de Tarievencode volgt dat artikel 3.7.5.A Tarievencode is 

geschreven voor afnemers en dat netbeheerders daarvan niet zijn uitgesloten. Daartoe 

verwijst Delta naar de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 3.7.5.A 

Tarievencode. 

 

19. Delta heeft verzocht om vergoeding van de proceskosten. 

 

IV.2 Zienswijze VEMW 

20. VEMW heeft dezelfde standpunten ingenomen als Delta. 

 

IV.3 Zienswijze TenneT   

21. TenneT heeft – kort weergegeven – het navolgende naar voren gebracht.  

TenneT stelt vast dat het bezwaar van Delta is gericht tegen de tariefstructuur en niet 

zozeer tegen de (hoogte en aard van de) kosten die ten grondslag liggen aan de tarieven 

dan wel het deel van de kosten dat TenneT door middel van de tarieven krijgt gedekt. 

TenneT voert voorts aan dat zij bij haar tarievenvoorstel voor 2007 en voorgaande jaren 

steeds is uitgegaan van een verdeling van de kosten tussen verbruikers enerzijds en 

netbeheerders anderzijds, telkens op grondslag van de in de Tarievencode neergelegde 

cascadesystematiek. Volgens die cascadesystematiek worden transportkosten van een 
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hoger gelegen net toegerekend aan daarop aangesloten lager gelegen netten. Delta en 

VEMW miskennen volgens TenneT deze systematiek.  

 

 

V. Beoordeling 

 

22. In de eerste plaats stelt de Raad vast dat het bezwaar van Delta zich niet richt tegen de 

bij het bestreden besluit vastgestelde tarieven voor het jaar 2007 voor het verrichten van 

systeemdiensten en voor de regeling uitgespaarde netverliezen (hierna: RUN).   

 

23. Ten aanzien van de door Delta aangevoerde bezwaren tegen de vastgestelde tarieven 

voor het jaar 2007 voor het transport op het extra hoogspanningsnetwerk (220 / 380 kV) 

overweegt de Raad als volgt.  

 

24. Volgens de Begrippenlijst is een aangeslotene een natuurlijk persoon of rechtspersoon, 

die beschikt over een aansluiting op een net. Een afnemer is volgens de Begrippenlijst 

een natuurlijke of rechtspersoon die beschikt over een aansluiting op het net. Het begrip 

afnemer is in artikel 1, eerste lid, aanhef, onderdeel c, E-wet op dezelfde wijze 

gedefinieerd, met dien verstande dat daar niet wordt gesproken van “natuurlijke of 

rechtspersoon” maar van “eenieder”. In artikel 1, eerste lid, aanhef, onderdeel b, E-wet 

wordt onder aansluiting verstaan één of meer verbindingen tussen een net en een 

onroerende zaak, dan wel tussen een net en een ander net op een ander 

spanningsniveau. 

 

25. Uit vorenstaande definities leidt de Raad ten aanzien van netbeheerders af dat 

netbeheerders met een net dat is aangesloten op een ander net op een ander 

spanningsniveau, ingevolge de hiervoor weergegeven definities, te kwalificeren zijn als 

aangeslotene en afnemer.  

 

26. Artikel 29, tweede lid, E-wet bepaalt dat het transporttarief in rekening wordt gebracht 

“bij iedere afnemer die een aansluiting heeft op een net dat wordt beheerd door een 

netbeheerder”. Dit brengt met zich dat, indien een entiteit als afnemer in de zin van de 

Elektriciteitswet gekwalificeerd kan worden, het transporttarief in rekening dient te 

worden gebracht. Netbeheerders met een net dat is aangesloten op een ander net op een 

ander spanningsniveau zijn – zoals hiervoor is overwogen – te kwalificeren als afnemers 

en het transporttarief dient derhalve ook bij hen in rekening gebracht te worden.  

 

27. In het tweede lid van artikel 29 E-wet is bepaald dat de tarieven voor ontvangst van 

elektriciteit kunnen verschillen voor verschillende afnemers, afhankelijk van het 

spanningsniveau van het net waarop elektriciteit wordt ontvangen, en dat de tarieven 
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voor het invoeden van elektriciteit kunnen verschillen voor verschillende afnemers, 

afhankelijk van het spanningsniveau van het net waarop de elektriciteit wordt ingevoed. 

Hieruit volgt naar het oordeel van de Raad dat in het transporttarief voor de ontvangst, 

dan wel het invoeden van elektriciteit, slechts onderscheid kan worden gemaakt op basis 

van het spanningsniveau van het net waarop de elektriciteit wordt ontvangen dan wel 

wordt ingevoed. Onderscheid in het transporttarief anders dan op de in dit artikel 

genoemde gronden is daarmee niet mogelijk, omdat de E-wet daar niet in voorziet. 

 

28. Het voorgaande brengt naar het oordeel van de Raad met zich dat voor het in bijlage 1 

bij het bestreden besluit gemaakte onderscheid “Verbruikers op EHS (220-380 kV)” 

enerzijds en “Netbeheerders aangesloten op EHS (220-380 kV)” anderzijds geen 

wettelijke grondslag bestaat. Immers, voor onderscheid naar soort afnemer biedt de E-

wet geen grond. De Raad heeft bij het bestreden besluit in randnummer 72 onder a dan 

ook ten onrechte ingestemd met het tariefvoorstel van TenneT van 19 januari 2007 met 

betrekking tot de tarieven waarvoor transport van elektriciteit op het extra 

hoogspanningsnetwerk (220 / 380 kV) ten behoeve van afnemers zal worden uitgevoerd 

en de tarieven voor de transportdienst 2007, zoals vermeld in bijlage 1 bij het bestreden 

besluit, vastgesteld. Het bestreden besluit kan op dit punt dan ook niet in stand blijven. 

 

29.  Voor het overige kan het bestreden besluit naar het oordeel van de Raad in stand 

blijven, nu het bezwaar van Delta zich hier niet tegen richt. Dit houdt in dat de in bijlage 

1 bij het bestreden besluit vastgestelde tarieven voor systeemdiensten en voor de RUN in 

stand blijven. 

 

 

VI. Beoordeling van verzoek om vergoeding proceskosten bezwaarfase 

 

30. De Raad ziet op grond van artikel 7:15, tweede lid, Awb aanleiding Delta een vergoeding 

van EUR 805 toe te kennen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 1 punt voor het indienen 

van het bezwaarschrift + 1 punt voor het verschijnen op de hoorzitting + 0,5 punt voor 

een nadere hoorzitting x EUR 322 waarde per punt x wegingsfactor 1. 
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VII. Besluit 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse mededingingsautoriteit: 

 

31. verklaart het bezwaar van Delta gegrond en herroept het bestreden besluit, voor zover 

daarbij de tarieven voor 2007 voor het transport op het extra hoogspanningsnet  

(220 / 380 kV) zijn vastgesteld.  

 

32. stelt de tarieven voor 2007 voor het transport op het extra hoogspanningsnetwerk  

(220 / 380 kV) op grond van artikel 41c, eerste lid, E-wet opnieuw vast, zoals 

weergegeven in bijlage 1 bij deze beslissing op bezwaar. 

 

33. Wijst het verzoek van Delta Netwerkbedrijf B.V. om vergoeding van de kosten in bezwaar 

toe en vergoedt aan Delta Netwerkbedrijf B.V. een bedrag van EUR 805. 

 

 

Datum:  6 november 2008 

 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

Namens deze, 

 

 

 

 

W.g. 

P. Kalbfleisch 

Voorzitter van de Raad van Bestuur 

 

 

 

 

Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na 

bekendmaking beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021,  

2500 EA, ’s-Gravenhage. 
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 Vastrecht transportdienst EUR 12.478,96
 kW max per jaar EUR 12,39
 kW gecontracteerd per jaar EUR 6,20
 kW max per maand EUR 0,49
 kWh tarief normaal EUR 0,00
 kVArh blindvermogen EUR 0,00
   

 
 Vastrecht transportdienst EUR 0,00
 kW max per jaar EUR 0,00
 kW gecontracteerd per jaar EUR 3,10
 kW max per week EUR 0,17
 kWh tarief normaal EUR 0,00
 kVArh blindvermogen EUR 0,00
   

EUR 0,00117
   

EUR 0,47365

 
 
 
 


