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Rechterlijke toetsing van energie-
regulering door het CBb en het recht
op effectieve rechtsbescherming?

S. Lavrijssen, J. Eijkens en F. Çapkurt*64

Onafhankelijke nationale toezichthoudende autoriteiten

spelen een belangrijke constitutionele rol bij het toepassen en

handhaven van de Europese energierichtlijnen en verordenin-

gen in Nederland. Toezichthouder ACM heeft hiertoe ruime

discretionaire bevoegdheden gekregen. In dit artikel is onder-

zocht op welke wijze het CBb energiereguleringsbesluiten

toetst. Geconcludeerd wordt dat het CBb in de periode 2002-

2013, in geval van discretionaire bevoegdheden, veelal een

doctrinaire afstandelijkheid aanhield bij de toetsing van de

energiereguleringsbesluiten. Hierdoor komt de effectieve

rechtsbescherming van de rechtzoekenden alsmede de legiti-

miteit van de ACM in het gedrang. Auteurs stellen voor om

de rechterlijke toets binnen de rechtmatigheidscontrole inten-

siever in te vullen door aan te sluiten bij de Tetra Laval-

standaard uit het mededingingsrecht.

1. Inleiding

Nationale toezichthoudende autoriteiten spelen een
sleutelrol in de toepassing van de Europese energiericht-
lijnen in de Europese lidstaten.1 De harmonisatie van de
regulering van de Europese energiesector heeft de positie
van toezichthoudende autoriteiten veranderd.2 Zo zijn
de discretionaire (regulerende) bevoegdheden – onder
meer voor het vaststellen van de tarieven en voorwaarden
voor de toegang tot de energiesystemen – sterk uitge-
breid.3 De toezichthoudende autoriteit heeft ruime discre-
tionaire bevoegdheden en kan op grond daarvan bij het
vaststellen van algemene regels of bij het nemen van een
besluit verschillende belangen tegen elkaar afwegen om
tot een oordeel te komen. Tegelijkertijd gelden er strikte
Europese onafhankelijkheidsvereisten voor nationale
toezichthoudende autoriteiten.4 Zij dienen niet alleen
onafhankelijk te zijn van marktpartijen, maar moeten
ook in bepaalde mate op afstand van de politiek functio-
neren (het parlement en de verantwoordelijke minister).
Dit betekent dat de minister wel algemene beleidsregels
mag opstellen die de nationale toezichthouder moet vol-
gen, maar geen instructies mag geven die betrekking
hebben op een specifieke zaak.5 Deze strikte onafhanke-
lijkheidseisen hebben tot doel een onpartijdige en trans-
parante regulering door de toezichthoudende autoriteit

Saskia Lavrijssen is professor of Economic Regulation and Market Governance of Network Industries aan Tilburg University. Julia Eijkens, LLM
is momenteel jurist bij de Directie Energie bij de Autoriteit Consument en Markt. Fatma Çapkurt is een student van de Research Master in Law
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aan Tilburg University. Deze bijdrage bouwt gedeeltelijk voort op een afstudeerstage die Julia Eijkens en Maud Rijkers bij de Vereniging voor
Energie Milieu en Water hebben afgerond. De auteurs danken prof. De Moor-van Vugt en prof. De Poorter voor hun waardevolle opmerkingen
op een eerdere versie van deze bijdrage.

In Engelse literatuur wordt gesproken van National Regulatory Authorities, afgekort NRAs.1
Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt
voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG; Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009

2

betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG; Verordening (EG) 714/2009
van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel
in elektriciteit en tot intrekking van Verordening (EG) 1228/2003; Verordening (EG) 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van
13 juli 2009 tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators.
L. Hancher & P. Larouche, ‘The coming age of EU regulation of network industries and services of general economic interest’, in: P. Craig &
G. de Burca (red.), The evolution of EU law, Oxford: Oxford University Press 2011 (2e druk), p. 743-782. Deze belangrijke taak ligt in handen van

3

de nationale toezichthoudende autoriteit en geen ander. In de zaak Commissie/België oordeelt het Hof: ‘Het Koninkrijk België is de verplichtingen
niet nagekomen die op hem rusten krachtens richtlijn 2003/54/EG (…) door in strijd met artikel 23, lid 2, sub a (…) aan een andere instantie dan
de regelgevende instantie de bevoegdheid te verlenen om met betrekking tot bepaalde elektriciteitstransportinstallaties doorslaggevende elementen
voor de berekening van de tarieven te bepalen.’ Zie HvJ EG 29 oktober 2009, C-474/08, ECLI:EU:C:2009:681 (Commissie/België). Na de inwer-
kingtreding van de nieuwe richtlijn zijn deze bevoegdheden te vinden in artikel 37 lid 6 onderdeel a Richtlijn 2009/72/EG.
Artikel 35 Richtlijn 2009/72/EG en artikel 39 Richtlijn 2009/73/EG.4
In 2009 werd de Nederlandse Minister van Economische Zaken op de vingers getikt voor het schenden van de onafhankelijkheid van de ACM
door een beleidsregel aan te nemen die de ACM instrueerde een bepaalde methode voor het berekenen van de activa van GTS, de beheerder van

5
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te waarborgen. Dit is in het bijzonder van belang in sec-
toren die van oudsher sterk verweven zijn met de over-
heid en waar de Staat, zoals in de energiesector, nog
steeds een aandeel in de marktpartijen heeft.6 In Neder-
land is de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM)
belast met het toezicht op de energiesector. Anders dan
wanneer een bestuursorgaan onder volledige verantwoor-
delijkheid van een minister valt en aan hem verantwoor-
ding moet afleggen – is het politiek toezicht op de ACM
beperkt tot de hoofdlijnen. De minister is verantwoorde-
lijk voor het wettelijke kader inclusief het toezichtsysteem,
wat de verantwoordelijkheid voor de instelling en inrich-
ting van het toezicht als zodanig en het functioneren van
de toezichthoudende autoriteit omvat.7

Door middel van reguleringsbesluiten bepaalt de toezicht-
houder de maximale hoogte van netwerktarieven,8 de
methode voor de berekening van de tarieven9 en de codes
voor toegang tot de energienetwerken.10 Regulering is
dus bepalend voor de hoogte van de netwerktarieven die
consumenten betalen. Daarom is het voor energieconsu-
menten van groot belang dat de netwerkregulering op
een rechtmatige en redelijke wijze plaatsvindt. Nu poli-
tieke controle op het handelen van de toezichthoudende
autoriteiten beperkt is wegens de constitutionele positie
van de toezichthouder, doet zich de vraag voor hoe kan
worden gewaarborgd dat de nationale toezichthouders
op de juiste manier gebruikmaken van hun ruime discre-
tionaire bevoegdheden. Naast de politieke controle op
hoofdlijnen, is de toezichthouder onderworpen aan
rechterlijke controle als verantwoordingsmechanisme.
Volgens het Europese beginsel van effectieve rechtsbe-
scherming moet eenieder die is geschaad in zijn aan het
EU-recht ontleende rechten, deze rechten daadwerkelijk
kunnen effectueren bij een onafhankelijke rechter.11 Over
het algemeen wordt aangenomen dat de nationale be-
stuursrechter een belangrijke plek inneemt als controleur
van de nationale toezichthoudende autoriteiten.12 Op deze
manier dient de toezichthouder juridische verantwoor-

ding af te leggen aan de belanghebbende marktpartijen,
als aanvulling op politieke verantwoording aan de
minister en uiteindelijk aan het parlement.

Het beginsel van effectieve rechtsbescherming stelt en-
kele randvoorwaarden aan nationale procedurele regels,
teneinde te verzekeren dat burgers EU-rechten kunnen
effectueren bij de rechter.13 Deze bijdrage onderzoekt één
daarvan, namelijk de plicht van de lidstaten en de rechter
om een effectieve rechterlijke toetsing van de inhoudelijke
en procedurele aspecten van het besluit te waarborgen.14

Meer specifiek zal worden onderzocht welke toetsings-
standaard en intensiteit van toetsing wordt toegepast door
het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna:
CBb) bij het controleren van reguleringsbesluiten (tarief-,
methode- en codebesluiten) van de ACM in de energie-
sector en hoe de wijze van toetsing zich verhoudt tot het
beginsel van effectieve rechtsbescherming. De vraag of
de wijze van toetsing als effectief kan worden aangemerkt
is zowel vanuit een politiek, maatschappelijk als weten-
schappelijk oogpunt relevant. Ten eerste is het belang
van een goed functionerend controlemechanisme ge-
groeid door de uitgebreide bevoegdheden en toegenomen
onafhankelijkheid van de ACM. De beperkte politieke
controle van de toezichthoudende autoriteit kan namelijk
deels worden gecompenseerd door de positie die de be-
stuursrechter inneemt in het juridisch verantwoordelijk
houden van nationale toezichthouders bij de rechterlijke
toetsing van reguleringsbesluiten.15 Ten tweede is het
belang van een effectieve rechterlijke toetsing zowel
maatschappelijk alsook juridisch relevant omdat een te
terughoudende rechterlijke toets de uitvoerende en regu-
lerende bevoegdheden van toezichthouders ongecontro-
leerd zou laten, hetgeen het recht op effectieve rechtsbe-
scherming van energieconsumenten kan schaden. Im-
mers, als de rechter niet alle aspecten van het besluit be-
kijkt, of op een zeer terughoudende wijze de inhoud van
het besluit toetst, is de kans groter dat een gebrekkig be-
sluit toch in stand wordt gelaten en de consument hier-

het landelijke gastransmissienet, te gebruiken. Zie zaak CBb 29 juni 2010, ECLI:NL:CBB:2010:BM9470; zie ook S. Lavrijssen & A. Ottow, ‘The
fragility of Independent Agencies in the EU’, Legal Issues of Economic Integration 2012, vol. 39, nr. 4, p. 419-445.
Zie L. Hancher, P. Larouche & S. Lavrijssen, ‘Principles of good market governance’, Journal of Network Industries, Volume 4 (2003), No. 4, p. 361-
362.

6

De ACM is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO); zie hierover S.A.C.M. Lavrijssen, Onafhankelijke mededingingstoezichthouders, regulerende be-
voegdheden en de waarborgen voor good governance, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2006, p. 96-98 en L.M. Schouten & A.J.C. de Moor-van
Vugt, ‘De onafhankelijkheid van de Autoriteit Consument en Markt’, SEW 2015, afl. 2, p. 64-65.

7

Artikel 41c Ewet 1998 en artikel 81c Gaswet.8
Artikel 41 Ewet 1998 en artikel 81 Gaswet.9
Artikel 27, 31 en 36 Ewet 1998 en artikel 12a, 12b en 12f Gaswet.10
S.A.C.M. Lavrijssen, ‘More intensive judicial review in competition law and economic regulation in the Netherlands’, in: O. Essens, A. Gerbrandy
& S. Lavrijssen (red.), National Courts and the Standard of Review in Competition Law and Economic Regulation, Groningen: Europa Law Publishing
2009, p. 175.

11

Juridische verantwoording vindt plaats naast de politieke verantwoording door de toezichthouder. Juridische verantwoording betreft met name
het controleren van de rechtmatigheid van het handelen van de nationale toezichthoudende autoriteiten door de rechter. M. Bovens, ‘Analysing

12

and assessing public accountability, a conceptual framework’, European Law Journal 2007, afl. 4, p. 456; zie ook J. Arancibia, Judicial Review of
Commercial Regulation, Oxford: Oxford University Press 2011, p. 1, voetnoot 1.
S. Lavrijssen, J. Eijkens & M. Rijkers, ‘The Role of the Highest Administrative Court and the Protection of the Interests of the Energy Consumers
in the Netherlands’, September 1, 2014, TILEC Discussion Paper No. 2014-032, beschikbaar op SSRN: http://ssrn.com/abstract=2491564.

13

Lavrijssen, Eijkens & Rijkers 2014, p. 13.14
Over het algemeen wordt aangenomen dat de nationale rechter een sleutelrol speelt in het juridisch verantwoordelijk houden van nationale toe-
zichthoudende autoriteiten. Zie onder andere OECD Working Party on Regulatory Management and Reform, Designing Independent and Accoun-

15

table Regulatory Authorities for High Quality Regulation, Proceedings of an Expert Meeting in London, United Kingdom, 10-11 January 2005, p. 75.
Zie wat betreft de compenserende rol die de nationale rechter vervult ten aanzien van verminderde politieke controle op de toezichthouder,
S.Lavrijssen,Onafhankelijkemededingingstoezichthouders, regulerendebevoegdhedenendewaarborgenvoorgoodgovernance,DenHaag:BoomJuridische
uitgevers 2006, p. 298; zie over juridische verantwoording Bovens 2007, p. 456.
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door in zijn belangen wordt geschaad. Als laatste is het
wetenschappelijk relevant om in kaart te brengen hoe de
bestuursrechter omgaat met de toetsing van de discretio-
naire bevoegdheden van de toezichthoudende autoriteit
en welke invloed dit heeft op de rechtsbescherming van
onder andere consumenten.

Dit artikel is als volgt opgebouwd. Ten eerste worden het
recht op effectieve rechtsbescherming en het vereiste van
effectieve toetsing van besluiten van de ACM besproken
in paragraaf 2. Omdat, zoals hieronder zal blijken, noch
algemene noch energiespecifieke regelgeving concrete
aanwijzingen geeft wat betreft de interpretatie van de ef-
fectieve toetsing van energiebesluiten, wordt ook de in-
vulling van het beginsel van effectieve rechtsbescherming
door het Europese Hof van Justitie bij de toetsing van
administratieve besluiten van de Europese Commissie
op het gebied van regulering en mededinging onderzocht.
Hoewel lidstaten en nationale rechters niet zijn gebonden
aan de toetsingswijze van het Hof van besluiten van de
Europese Commissie, kan de Europese jurisprudentie
wel een inspiratiebron zijn voor de nationale rechters bij
de toetsing van nationale besluiten. Ten tweede wordt in
paragraaf 3 de toetsingspraktijk van het CBb in de periode
van 2002 tot 2015 behandeld. Hoe dient de door het CBb
gehanteerde toetsingsstandaard en intensiteit in energie-
zaken te worden gewaardeerd in het licht van het beginsel
van effectieve rechtsbescherming? Ter illustratie zullen
enkele belangrijke uitspraken van het CBb worden geana-
lyseerd. Als criterium voor de selectie van de besproken
zaken geldt dat de belangen van de energieconsument
in het geding dienen te zijn. De reden hiervoor is dat een
van de hoofddoelstellingen van de Europese energiewet-
geving het bevorderen van de belangen van de energie-
consument, in de vorm van een betaalbare, duurzame
en leveringszekere energievoorziening, is. Ten slotte
wordt aan de hand van de waarnemingen die uit deze
studie volgen een conclusie getrokken in paragraaf 4.

2. Het recht op effectieve rechts-
bescherming en het vereiste van
effectieve toetsing

2.1. Algemeen rechtsbeginsel

Effectieve toetsing van administratieve besluiten is een
essentieel onderdeel van effectieve rechtsbescherming
door de administratieve rechter. De omvang van de
rechterlijke toetsing wordt bepaald door de toetsingsstan-
daard en de toetsingsintensiteit. De toetsingsstandaard

bepaalt welke elementen aan een rechterlijke toets wor-
den onderworpen. De toetsingsintensiteit omvat hoe in-
dringend deze elementen worden getoetst. Zowel de
procedurele als inhoudelijke elementen van het besluit
moeten op een effectieve manier worden getoetst door
de rechter. In principe geldt dat hoe meer elementen
worden getoetst en hoe indringender deze toets is, hoe
beter het beginsel van effectieve rechtsbescherming wordt
gewaarborgd. Het beginsel van effectieve rechtsbescher-
ming is door het Hof van Justitie erkend als algemeen
rechtsbeginsel. Daarnaast is het als fundamenteel recht
opgenomen in artikel 47 van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie en artikel 6 en 13
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens (EVRM).16 Uit dit beginsel volgt dat de nationale
rechter effectieve bescherming van de EU-rechten van
de EU-burgers moet garanderen.17 Bovendien is het recht
op effectieve rechtsbescherming – en de plicht van lidsta-
ten om effectieve rechtsbescherming te waarborgen –
sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon
vastgelegd in artikel 19 lid 1 Verdrag betreffende de
Europese Unie (hierna: VEU). Het artikel luidt als volgt:

‘(…) De lidstaten voorzien in de nodige rechtsmiddelen
om daadwerkelijke rechtsbescherming op de onder het
recht van de Unie vallende gebieden te verzekeren.’

Hoewel dit betekent dat lidstaten de rechter met voldoen-
de rechtsmiddelen moeten toerusten, zoals het toekennen
van voorlopige voorzieningen en schadeloosstellingen,
is het volgens het Europese Hof van Justitie (hierna: het
Hof) niet zo dat artikel 19 ernaar streeft om nieuwe
middelen te creëren anders dan de middelen waarin de
lidstaat al voorziet, zolang deze middelen volstaan.18

Daarnaast vloeit het recht op effectieve rechtsbescherming
voort uit sectorspecifieke regelgeving. Zo luidt artikel 4
van de Kaderrichtlijn voor elektronische communicatie-
netwerken en -diensten:19

‘1. De lidstaten zorgen ervoor dat er op nationaal niveau
doeltreffende regelingen voorhanden zijn krachtens
welke iedere gebruiker of onderneming die elektronische-
communicatienetwerken en/of -diensten aanbiedt, die
door een beslissing van een nationale regelgevende in-
stantie is getroffen, het recht heeft om tegen die beslis-
sing beroep in te stellen bij een lichaam van beroep dat
onafhankelijk is van de betrokken partijen. Dit lichaam,
bijvoorbeeld een rechtbank, dient de nodige deskundig-
heid te bezitten om zijn taken te kunnen uitoefenen. De
lidstaten dragen er zorg voor dat de feiten van de zaak
op afdoende wijze in aanmerking worden genomen en
dat er een doeltreffend mechanisme voor het instellen

Conclusie van A-G J. Kokott van 17 januari 2013, C-583/11 P, ECLI:EU:C:2013:21 (Inuit), punt 106.16
HvJ EG 21 februari 2009, C-426/05, ECLI:EU:C:2008:103 (Tele2 Telecommunication) en HvJ EG 24 april 2008, C-55/06, ECLI:EU:C:2008:244
(ARCOR), r.o. 174.

17

HvJ EG 13 maart 2007, C-432/05, ECLI:EU:C:2007:163 (Unibet), r.o. 40.18
Richtlijn 2002/21/EG, PbEG 2002, L 108/33, zoals gewijzigd door artikel 3 lid 3bis Richtlijn 2009/140/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 25 november 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische com-

19

municatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/19/EG inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische communicatienetwerken en
bijbehorende faciliteiten, en Richtlijn 2002/20/EG betreffende de machtiging voor elektronische communicatienetwerken en -diensten PbEU
2009, L 337/37.

– 144 –

S
E

W
-

N
U

M
M

E
R

4
•

A
P

R
I

L
2

0
1

6



van beroep aanwezig is. Hangende de uitspraak van een
dergelijk beroep blijft het besluit van de nationale regel-
gevende instantie van kracht, tenzij de beroepsinstantie
anders beslist.
2. Wanneer het in lid 1 genoemde lichaam van beroep
geen rechtscollege is, moeten zijn beslissingen altijd
schriftelijk met redenen worden omkleed. Voorts moet
het in dat geval mogelijk zijn tegen die beslissingen be-
roep in te stellen bij een rechterlijke instantie in de zin
van artikel 234 van het Verdrag.’

De parallelle bepaling in energieregelgeving is anders
geformuleerd. Artikel 37 lid 17 Richtlijn 2009/72/EG
voor de interne markt voor elektriciteit stelt:20

‘17. De lidstaten zorgen ervoor dat er geschikte mechanis-
men op nationaal niveau bestaan krachtens welke een
partij die getroffen wordt door een besluit van de regule-
rende instantie beroep kan aantekenen bij een instantie
die onafhankelijk is van de betrokken partijen en van re-
geringen.’

Terwijl de elektriciteitsrichtlijn geen specifieke aanwijzin-
gen op dit punt bevat, vereist de kaderrichtlijn voor elek-
tronische communicatie dat de toetsing op zodanige
wijze plaatsvindt dat ‘de feiten van de zaak op afdoende
wijze in aanmerking worden genomen’.21 Dit roept de
vraag op, of de nationale rechter energiebesluiten, over-
eenkomstig communicatiebesluiten, op zodanige manier
dient te toetsen dat ook de feiten op afdoende wijze in
overweging worden genomen – en zo ja, wat houdt een
dergelijke toets in?22 Daarbij kan worden afgevraagd of
er überhaupt sprake kan zijn van effectieve rechtsbescher-
ming zonder dat de rechter de feiten – op welke wijze
dan ook – in acht neemt.

Het blijkt dus dat noch uit algemene regelgeving noch
uit sectorspecifieke Europese regelgeving specifieke
aanwijzingen volgen voor de wijze van toetsen van ener-
giebesluiten door de nationale rechter. Zoals eerder is
aangehaald, is het beginsel van procedurele autonomie
van toepassing.23 Daarom is het aan de lidstaten en de
nationale rechter om in nationale procedurele regels
verder invulling te geven aan het beginsel van effectieve

toetsing en aan wat dit betekent voor de toetsingsstan-
daard en de toetsingsintensiteit. Het gevolg hiervan is
dat de interpretatie van het beginsel van effectieve
rechtsbescherming in de verschillende lidstaten mogelijk
uiteen kan lopen. Wel vloeit uit artikel 4 lid 3 VEU een
plicht voor nationale rechters voort om nationale proce-
durele regels zo veel mogelijk in overeenstemming met
het recht op effectieve rechtsbescherming zoals vastgelegd
in artikel 19 VEU te interpreteren.24 Het Hof heeft deze
aanpak in verschillende zaken betreffende de interpretatie
van artikel 4 Richtlijn 2002/21/EG gevolgd.25 Bovendien
kan laatstgenoemde bepaling en de interpretatie ervan
door het Hof dienen als een inspiratiebron voor nationale
rechters voor de invulling van het beginsel van effectieve
rechtsbescherming in artikel 37 Richtlijn 2009/72/EG.26

Alvorens wordt geanalyseerd hoe het recht op een effec-
tieve toetsing van energiebesluiten door de rechter verder
kan worden ingevuld, wordt hierna eerst een omschrij-
ving gegeven van de verschillende toetsingsstandaarden
die door de rechter kunnen worden toegepast.

2.2. Effectieve toetsing van de procedure en de
inhoud van het besluit

2.2.1. Een glijdende schaal

Zoals hiervoor aangegeven wordt de wijze van toetsing
bepaald door de toetsingsstandaard en de toetsingsinten-
siteit. De toetsingsstandaard bepaalt welke elementen
van het besluit onderwerp zijn van toetsing. De intensiteit
van toetsing staat hier los van, maar is wel verbonden
met de toetsingsstandaard. Immers, de elementen die
volgens de standaard onderwerp van toetsing zijn, kun-
nen indringend (volledig) of juist marginaal (terughou-
dend) worden getoetst. In andere woorden, de toetsings-
standaard bepaalt de toetsingsgronden op basis waarvan
de rechter controleert of het besluit juist is. Er kunnen
verschillende toetsingsstandaarden worden onderschei-
den. Lavrijssen en De Visser spreken van een glijdende
schaal, waarop in beginsel vier toetsingsstandaarden
kunnen worden geïdentificeerd, uiteenlopend van een
uiterst terughoudende toetsing tot een extreem intensieve

Artikel 35 Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne
markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG, PbEU 2009, L 211/56.

20

S. Lavrijssen & A. Ottow, ‘The legality of independent regulatory authorities’, in: L. Besselink, F. Pennings & A. Prechal (red.), The eclipse of legal-
ity principle in the European Union, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2011, p. 73-96.

21

Zie hierover Lavrijssen, Eijkens & Rijkers 2014, p. 9-10; Lavrijssen & Ottow 2011, p. 73-96.22
Het beginsel van procedurele autonomie houdt in dat de lidstaten de bevoegdheid en verantwoordelijkheid hebben om de toepassing en inrichting
van procedures te bepalen. Zie hierover J.H. Jans, ‘“Naar een Europees Awb(?)” Enkele opmerkingen over het slaan van piketpaaltjes, rechterlijke

23

dialoog en harmonisatie via de achterdeur’, in: T. Barkhuysen, W. den Ouden & J.E.M. Polak (red.), Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb, Den
Haag: Boom Juridische uitgevers 2010, p. 610.
K. Lenaerts, ‘Effective Judicial protection in the EU’, 2013, beschikbaar via http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/files/24
interventions/koenlenarts.pdf, p. 2.
HvJ EG 24 april 2008, C-55/06, ECLI:EU:C:2008:244 (ARCOR); HvJ EG 21 februari 2008, C-426/05, ECLI:EU:C:2008:103 (Tele2 Telecommuni-
cations) en HvJ EG 13 juli 2006, C-438/04, ECLI:EU:C:2006:463 (Mobistar/BIPT); Lavrijssen, Eijkens & Rijkers 2014; zie ook Lavrijssen & Ottow,
in: Besselink e.a. (red.), 2011, p. 73-96.

25

S.A.C.M. Lavrijssen, ‘What Role for Administrative Courts in Granting Effective Legal Protection in the Energy Sector?’, European Energy and
Environmental Law Review 2014, p. 23.

26
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toetsing.27 Omdat het lastig is om precies te zeggen waar
de ene standaard begint en de andere ophoudt, zijn de
grenzen tussen de verschillende toetsingsstandaarden
vloeiend. Toch neemt dit artikel deze vier toetsingsstan-
daarden als uitgangspunt.28 Om te beginnen kan worden
verwezen naar de extreem marginale toetsing, waarbij
de rechter alleen in zal grijpen in de meest buitensporige
gevallen, wanneer sprake is van een kennelijk onredelijk
besluit. Ten tweede kan de marginale toets worden on-
derscheiden. Deze standaard wordt ook de rechtmatig-
heidstoets genoemd. Dit betekent dat de rechter vol toetst
of de toezichthouder de juiste procedures heeft gevolgd
en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft
gerespecteerd. Daarnaast toetst de rechter vol of de vast-
stelling van de feiten, de waardering van deze feiten en
de interpretatie van de wet correct is. Echter, als de toe-
zichthouder beoordelingsvrijheid heeft – bijvoorbeeld
wanneer het besluit gepaard gaat met een analyse van
complexe economische feiten – zal de rechter doorgaans
meer terughoudend toetsen. De aanname is, dat als hij
dat niet zou doen, hij het risico loopt zich in de beoorde-
lingsvrijheid van de toezichthoudende autoriteit te men-
gen. Een voorbeeld van deze standaard is de rechtmatig-
heidstoets die het Hof toepast volgens artikel 263 Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).
De rechtmatigheidstoets houdt in dat het Hof van Justitie
dient te oordelen of het bestreden besluit voldoet aan het
wettigheidsvereiste. Het Hof is hier echter wel gelimi-
teerd, omdat het enkel de wetmatigheid van een hande-
ling kan controleren en zelf niet kan aangeven welke
andere maatregelen zouden moeten worden genomen.29

Op grond van de rechtmatigheidstoets van artikel 263
VWEU dient het Hof de discretionaire bevoegdheden
van de betrokken partijen dus te respecteren.30 Ten derde
kan worden verwezen naar de ‘Merits’-standaard. Binnen
de Merits-standaard vindt een volledige heroverweging
plaats. De rechter kan dan alle aspecten van het besluit
onderwerpen aan een volle toets, en dus ook nagaan of
de toezichthoudende autoriteit zijn discretionaire bevoegd-
heden op de juiste wijze heeft uitgeoefend. Dit betekent
dat de rechter de feitenbeoordeling van de toezichthou-
dende autoriteit mag vervangen door zijn eigen beoorde-
ling als hij denkt dat het oordeel van de autoriteit niet

juist is. De Merits-standaard wordt bijvoorbeeld in het
Verenigd Koninkrijk toegepast door de Competition Ap-
peal Tribunal (CAT).31 Ten slotte, in geval van de laatste
toetsingsstandaard, heeft de rechter onbegrensde (volle-
dige) rechtsmacht. De rechter toetst dan niet alleen de
wetmatigheid en de gegrondheid, maar ook de doelma-
tigheid van het besluit.32 In andere woorden, de rechter
kan het besluit van de toezichthoudende autoriteit vervan-
gen door een ander besluit, simpelweg omdat hij denkt
dat een ander besluit beter past, om wat voor reden dan
ook. In het geval van onbegrensde (volledige) toetsing
handelt de rechter alsof hij zelf de volledige bevoegdheid
heeft om een beslissing te nemen.33 Het Hof van Justitie
en het CBb passen deze standaard bijvoorbeeld toe bij
het toetsen van de hoogte van de boetes.34

2.2.2. Traditionele standaard en intensiteit van
toetsing van beleids- en beoordelingsvrijheid

Het CBb moet op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht (hierna: Awb) een rechtmatigheidstoets toepassen
bij de controle van energiebesluiten. Deze toets wordt
ook door het Hof van Justitie toegepast bij de controle
van besluiten van de Europese Commissie.35 Het te toet-
sen besluit bestaat uit procedurele en inhoudelijke ele-
menten. Om effectieve rechtsbescherming te verwezen-
lijken, dienen beide delen effectief te worden getoetst.
Dit hoeft niet te betekenen dat de rechter het procedurele
en inhoudelijke gedeelte op dezelfde wijze dient te toet-
sen. Als uitgangspunt geldt dat de procedurele aspecten
van het besluit altijd onderwerp zijn van een volledige
toetsing en dus indringend worden getoetst.36 De vraag
is echter of de rechter ook de inhoud van het besluit vol
dient te toetsen. Deze vraag is met name binnen een ge-
rechtelijke procedure aan de orde wanneer de toezicht-
houder beoordelingsruimte heeft bij het nemen van het
besluit. In geval van beoordelingsruimte staat het oordeel
centraal of de voorwaarden voor een rechtmatige uitoefe-
ning van een bestuursbevoegdheid in concreto zijn ver-
vuld.37 Het bestuursorgaan moet een oordeel vellen of
de normconditie uit de relevante wettelijke bepaling is
vervuld. Beoordelingsruimte kan worden onderverdeeld
in twee categorieën: zijnde beoordelingsvrijheid en objec-

S.A.C.M. Lavrijssen & M. de Visser, ‘Independent administrative authorities and the standard of judicial review’, Utrecht Law Review June 2006,
Volume 2, Issue 1, p. 111-135; F. Stroink, ‘Judicial control of the administration’s discretionary powers (le bilan executive-juge-administratif)’, in:

27

R. Bakker, A.W. Heringa & F. Stroink (red.), Judicial control, comparative essays on judicial review, Antwerp/Apeldoorn: Maklu Uitgevers 1995,
p. 81-99.
Dit gedeelte is gebaseerd op Lavrijssen & De Visser 2006, p. 111-135.28
A. Meij, ‘Judicial Review in the EC Courts: Tetra Laval and Beyond’, in: O. Essens, A. Gerbrandy & S. Lavrijssen (red.), National Courts and the
Standard of Review in competition Law and Economic Regulation, Groningen: Europa Law Publishing 2009, p. 10.

29

A. Fritzsche, ‘Discretion, Scope of Judicial Review and Institutional Balance in European Law’, CML Rev. 2010, Volume 47, Issue 2, p. 366.30
C. Graham, ‘Judicial Review of the Decisions of the Competition Authorities and the Economic Regulators in the UK’, in: O. Essens, A. Gerbrandy
& S. Lavrijssen (red.), National Courts and the Standard of Review in competition Law and Economic Regulation, Groningen: Europa Law Publishing
2009, p. 250.

31

Lavrijssen 2009, p. 178.32
Lavrijssen & De Visser 2006, p. 273.33
Artikel 6 EVRM. Zie ook W. Wils, ‘The increased Level of EU Antitrust Fines, Judicial Review and the European Convention of Human Rights’,
World Competition, vol. 33, no. 1, 2010, p. 1-33; zie bijvoorbeeld CBb 10 april 2014, ECLI:NL:CBB:2014:118, r.o. 4.9.3; CBb 4 oktober 2011,

34

ECLI:NL:CBB:2011:BT6521, r.o. 4.14.7; CBb 4 maart 2012, ECLI:NL:CBB:2012:BV9430, r.o. 3.5 en CBb 4 april 2012, ECLI:NL:CBB:2012:BW2271,
r.o. 7.4.2.
Meij 2009, p. 9-21.35
A. Gerbrandy, Convergentie in het Mededingingsrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2009, p. 110.36
W. Duk, ‘Beoordelingsvrijheid en beleidsvrijheid’, RMThemis 1988, p. 156-169 en R.J.N. Schlössels & S.E. Zijlstra, Bestuursrecht in de sociale
rechtsstaat, Deventer: Kluwer 2010, p. 164.

37
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tieve beoordelingsruimte.38 De ACM heeft beoordelings-
vrijheid wanneer de wet een vage term of norm bevat die
in de praktijk moet worden verduidelijkt.39 De wetgever
kent hierbij de ACM een exclusieve bevoegdheid tot be-
oordeling (kwalificatie) van de feiten toe die de rechter
moet respecteren. Volgens het bestuursprocesrecht is de
aanname dat, indien de wetgever aan de ACM beoorde-
lingsvrijheid heeft toegekend, de rechter de kwalificatie
van de feiten en de afweging van de relevante belangen
marginaal zal toetsen.40 De wetgever kan de toezichthou-
der op expliciete en impliciete wijze beoordelingsvrijheid
toekennen.41

De ACM heeft objectieve beoordelingsruimte indien een
wettelijke bepaling vaag is, omdat de wetgever niet in
staat is om een meer exacte aanduiding te geven. Omdat
de wetgever niet tot doel heeft om het bestuursorgaan
vrijheid te geven, doch hiertoe wordt genoodzaakt omdat
dat niet anders kan, kan de rechter vol toetsen.42 Per geval
moet de rechter, aan de hand van de bewoordingen van
de relevante wettelijke bepaling, analyseren of de wetgever
heeft beoogd de ACM objectieve beoordelingsruimte of
beoordelingsvrijheid toe te kennen. Stelt de ACM in de
beoordelingsfase vast dat de voorwaarden voor een
rechtmatige uitoefening van een bestuursbevoegdheid
zijn vervuld, dan moet zij vervolgens in de beleidsfase
een oordeel vellen over of en hoe de toegekende bestuurs-
bevoegdheid zal worden uitgeoefend. In deze fase heeft
de ACM beleidsvrijheid.43 Hiertoe dient de ACM een
belangenafweging te maken. De aanname in het bestuurs-
procesrecht is, dat de rechter in het geval van beleidsvrij-
heid de afweging van de belangen marginaal toetst.44

2.2.3. Is de traditionele toetsingsstandaard nog
legitiem?

Recentelijk heeft een aantal wetenschappers de vraag
opgeworpen of het traditionele uitgangspunt van margi-
nale toetsing van discretionaire bevoegdheden van (onaf-
hankelijke) bestuursorganen nog wel houdbaar is. De
marginale toetsing van discretionaire bevoegdheden
wordt momenteel bekritiseerd door onder andere Hirsch
Ballin,45 Zijlstra46 en Barkhuysen.47 Hirsch Ballin bepleit

dat de doctrinaire restraint van de bestuursrechter in geval
van toetsing van discretionaire bevoegdheden herzien
dient te worden, omdat de marginale toetsing vanuit het
oogpunt van de stabiliteit in het sociale en economische
leven evident onwenselijk is.48 Hirsch Ballin kaart aan
dat de marginale toetsing een tweezijdige terugtred van
wetgever en rechter bewerkstelligt, waardoor de bestuurs-
rechter een ongetoetste kern van afweging intact laat die
leidt tot een legitimiteitstekort van het bestuur.49 De vraag
is echter of dit traditionele uitgangspunt van marginale
toetsing van discretionaire bevoegdheden vandaag de dag
nog houdbaar is ten aanzien van een onafhankelijke
toezichthouder die zich onttrekt aan directe democrati-
sche controle door de minister. De marginale toetsing
van discretionaire bevoegdheden is namelijk gebaseerd
op het traditionele uitgangspunt van scheiding der
machten, waarbij de wetgever aan het bestuursorgaan
bestuurlijke beslissingsruimte toekent, welk door een
democratisch gelegitimeerd orgaan, zijnde de Minister
van Economische Zaken, volledig wordt gecontroleerd.50

Echter, in geval van politiek toezicht op onafhankelijke
bestuursorganen, zoals de ACM, is de democratische
controle zwakker, aangezien de minister geen aanwijzin-
gen kan geven aan de ACM in een concreet geval. Volgens
de Europese energierichtlijnen mag de minister wel alge-
mene beleidsregels opstellen, maar deze mogen geen
betrekking hebben op de wijze waarop de autoriteit zijn
reguleringsbevoegdheden (zoals de vaststelling van me-
thodebesluiten) uitoefent.51 Democratische controle door
de minister speelt daardoor een beperkte rol bij de
waarborging van een goede en legitieme taakuitoefening
door de ACM.52

Hoewel Hirsch Ballin wijst op het mogelijke legitimiteits-
tekort van de toezichthouders, geeft hij niet een duidelijk
alternatief voor de toetsingswijze van de besluiten van
de autoriteiten.53 Deze bijdrage geeft aan, dat ook het
recht op effectieve rechtsbescherming zich verzet tegen
een zeer terughoudende toetsing van besluiten van de
ACM. Daarom wordt een voorstel gedaan voor de wijze
waarop meer inhoud kan worden gegeven aan de rechter-
lijke toets. Als de nationale rechter twijfelt over de wijze

Het onderscheid tussen objectieve beoordelingsruimte en beoordelingsvrijheid is vooral relevant vanuit het oogpunt van de rechter.38
F.C.M.A. Michiels, Hoofdzaken van het bestuursrecht, Deventer: Kluwer 2011, p. 139.39
Schlössels & Zijlstra 2010, p. 167-170.40
Zie Schlössels & Zijlstra 2010, p. 167-168. Er is sprake van expliciete toekenning van beoordelingsvrijheid, indien bijvoorbeeld in de relevante
wettelijke bepaling de woorden naar het oordeel van zijn toegevoegd. Beoordelingsvrijheid kan ook op impliciete wijze worden toegekend indien
door de wetgever subjectieve vage begrippen worden gehanteerd.

41

Michiels 2011, p. 140.42
H.D. van Wijk & W. Konijnenbelt, Hoofdstukken van bestuursrecht, Den Haag: Elsevier 2005, p. 141-151.43
Schlössels & Zijlstra 2010, p. 170.44
E.M.H. Hirsch Ballin, ‘Dynamiek in de bestuursrechtspraak: Over de betekenis van veranderingen in economie, politiek en samenleving voor
de bestuursrechtelijke rechtsontwikkeling’, in: E.M.H. Hirsch Ballin, R. Ortlep & A. Tollenaar, Rechtsontwikkeling door de bestuursrechter, Den
Haag: Boom Juridische uitgevers 2015, p. 42-43.

45

S.E. Zijlstra, ‘Dynamiek in de bestuursrechtspraak’, NTB 2015/16, p. 5-7.46
T. Barkhuysen, ‘Een revolutie in het bestuursrecht?’, NJB 2015, afl. 24, p. 1583.47
Hirsch Ballin 2015, p. 42-43.48
Hirsch Ballin 2015, p. 43.49
Schlössels & Zijlstra 2010, p. 626.50
S.A.C.M. Lavrijssen, ‘Onafhankelijkheid en regulerende bevoegdheden van markttoezichthouders in EU perspectief’, Regelmaat 2015, afl. 3, p. 182-
200.

51

S.A.C.M. Lavrijssen, Onafhankelijke mededingingstoezichthouder, regulerende bevoegdheden en de waarborgen voor good governance (diss. Tilburg), Den
Haag: Boom Juridische uitgevers 2006, p. 15.

52

Hirsch Ballin 2015, p. 43.53
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waarop hij de rechtmatigheidstoets moet toepassen bij
de toetsing van energiebesluiten, kan hij over de interpre-
tatie van het beginsel van effectieve rechtsbescherming
een prejudiciële vraag stellen op basis van artikel 267
VWEU. Volgens Schimmel en Widdershoven zou het
Hof bij de beantwoording van een dergelijke prejudiciële
vraag kunnen verwijzen naar de interpretatie van de
rechtmatigheidstoets ex artikel 263 VWEU door het Hof
op het gebied van het Europese mededingingsrecht.54 In
de uitspraak inzake Tetra Laval heeft het Hof aanwijzin-
gen gegeven over hoe de inhoud van mededingingsbeslui-
ten van de Europese Commissie getoetst dient te worden
door de Europese rechter en het heeft deze lijn in deze
zaak daadwerkelijk toegepast.55 In Tetra Laval oordeelde
het Hof dat het feit dat de Commissie een bepaalde mate
van beoordelingsvrijheid toekomt met betrekking tot de
beoordeling van complexe economische feiten, niet bete-
kent dat het Hof zich volledig zou moeten onthouden
van het toetsen van dit aspect van het besluit.
Het Hof stelt in dit verband:

‘Dat het Hof de beoordelingsmarge van de Commissie
in economische kwesties erkent, neemt niet weg dat de
gemeenschapsrechter de interpretatie van de Commissie
van economische gegevens mag toetsen. Met name dient
de gemeenschapsrechter immers niet enkel de materiële
juistheid van de aangevoerde bewijselementen, en de
betrouwbaarheid en samenhang ervan, te controleren,
maar hij moet ook controleren of die elementen het rele-
vante feitenkader vormen voor de beoordeling van een
complexe toestand, en of zij de daaruit getrokken conclu-
sies kunnen schragen. Een dergelijke controle is des te
noodzakelijker in geval van een bij het onderzoek van
een geplande concentratie met conglomeraateffect uit te
voeren prospectieve analyse.’56

Hieruit kan worden opgemaakt dat er sprake is van een
effectieve rechtsbescherming in het kader van een
rechtmatigheidstoets wanneer de volgende elementen
van het besluit (vol) worden getoetst:
– of de nationale toezichthoudende autoriteit de juiste

procedures heeft gevolgd;
– of de nationale toezichthoudende autoriteit de alge-

mene beginselen van behoorlijk bestuur in acht
heeft genomen;

– of de feiten juist, betrouwbaar en consistent zijn
geïnterpreteerd en vastgesteld;

– of alle relevante feiten die nodig zijn om over de si-
tuatie te oordelen aanwezig zijn;

– of de wet juist geïnterpreteerd is;

– of het bewijs nauwkeurig en deugdelijk is zodat de
overtuiging kan ontstaan dat een zienswijze gegrond
is.

De eerste twee elementen vormen samen het procedurele
deel van het besluit en de toetsing aan de abbb. De laatste
vier elementen betreffen het inhoudelijke gedeelte (na-
melijk feitenvaststelling, interpretatie van de wet en de
kwalificatie) van het besluit. Hiermee plaatst de Tetra
Laval-standaard zich in het midden van de glijdende
schaal en kan de toets worden gezien als een volwaardige
invulling van de rechtmatigheidstoets.57 Hoewel het nog
altijd gaat om een rechtmatigheidstoets, biedt de Tetra
Laval-standaard een meer uitgebreide toets dan een terug-
houdende rechtmatigheidstoets. Het volgt namelijk uit
Tetra Laval dat de onderdelen van het besluit die op grond
van beoordelingsvrijheid zijn genomen niet slechts ge-
toetst moeten worden op redelijkheid. Het Hof gaat na-
melijk verder door zich ook te buigen over de feitenkwa-
lificatie, waarbij het Hof de feiten zorgvuldig controleert
op consistentie, betrouwbaarheid en volledigheid. Ook
toetst het Hof of de Commissie overtuigend heeft aange-
toond dat zij goede gronden had om tot de getrokken
conclusie te komen. Dit betekent ook dat het bestuursor-
gaan dat handelt op grond van discretionaire bevoegdhe-
den zich niet zonder meer kan verschuilen achter zijn
discretionaire bevoegdheden. Dit brengt met zich dat de
partij die handelt op basis van discretionaire bevoegdhe-
den haar argumenten meer expliciet dient te motiveren,
hetgeen leidt tot meer procedurele transparantie, zodat
de rechter de argumenten van partijen vollediger kan
toetsen.
Derhalve doet deze toets beter recht aan het recht op ef-
fectieve rechtsbescherming, omdat in tegenstelling tot
een marginale toets, de inhoud van de zaak volledig wordt
gecontroleerd zonder dat de rechter het oordeel van het
bestuursorgaan overneemt.

2.3. Relevantie van Tetra Laval voor CBb

Het is de vraag in hoeverre de Tetra Laval-standaard toe-
gepast kan worden bij het interpreteren van artikel 37
lid 17 Richtlijn 2009/72/EG door de nationale rechter.58

De Tetra Laval-standaard is niet bindend voor nationale
rechters bij de toetsing van nationale besluiten die uitvoe-
ring geven aan het Europees recht. Het staat nationale
rechters wel vrij om deze standaard over te nemen, of als

M. Schimmel & R. Widdershoven, ‘Judicial Review after Tetra Laval: Some Observations from a European Administrative Law Point of View’,
in: O. Essens, A. Gerbrandy & S. Lavrijssen (red.), National Courts and the Standard of Review in Competition Law and Economic Regulation, Gro-
ningen: Europa Law Publishing 2009, p. 73.

54

HvJ EG 15 februari 2005, C-12/03, ECLI:EU:C:2005:87 (Commission/Tetra Laval), r.o. 39. Zie ook: HvJ EU 8 december 2011, C-272/09 P, Jur. 2011,
p. I-12860 (KME Germany KME France SAS and KME Italy SpA/Commission), r.o. 94 en HvJ EU 8 december 2011, C-386/10 P, Jur. 2011, p. I-13085
(Chalkor AE Epexergasias Metallon/Commission), r.o. 54.

55

Ibid., r.o. 39-41.56
P.C.M.M. van Cleynenbreugel, ‘Efficient justice in the service of justiciable efficiency? Varieties of comprehensive judicial review in modernised
EU competition law enforcement context’, The Competition Law Review (2014), Vol. 10, p. 28 en D. Gerardin & N. Petit, ‘Judicial Review in European
Union Competition Law: A Quantitative and Qualitative Assessment’, TILEC Law and Economics Discussion Paper, No. 2011-008, p. 25.

57

En artikel 41 lid 17 Richtlijn 2009/73/EG.58
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richtlijn te hanteren bij de toetsing van nationale beslui-
ten.59 In de praktijk wordt deze standaard dan ook regel-
matig gebruikt. Volgens Schimmel en Widdershoven
ontwikkelt de Tetra Laval-standaard zich langzamerhand
tot een algemene standaard voor de toetsing van bestuurs-
rechtelijke besluiten op EU-niveau.60 Verschillende na-
tionale rechters hebben deze standaard reeds toegepast
bij het toetsen van administratieve besluiten, waaronder
het CBb in concentratiezaken op grond van de Mededin-
gingswet en de CAT (Competition Appeals Tribunal) uit
het Verenigd Koninkrijk in telecommunicatiezaken.61

Op grond van het voorgaande zal dit artikel de Tetra Laval-
standaard als uitgangspunt hanteren om de toetsingsprak-
tijk van het CBb bij de beoordeling van reguleringsbeslui-
ten (methodebesluiten, tariefbesluiten en codebesluiten)
op grond van de Elektriciteitswet en de Gaswet te onder-
zoeken. De Tetra Laval-toetsingsstandaard, zoals toegepast
in de zaak Tetra Laval door het Hof van Justitie, geeft een
zeer bruikbare en volwaardige invulling aan de eis van
effectieve toetsing binnen de bestaande rechtmatigheids-
toets.62 Door nationale procedurele regels zo veel mogelijk
te interpreteren in overeenstemming met het EU-recht
van effectieve rechtsbescherming vervullen de nationale
rechters hun plicht van loyale samenwerking ex artikel 4
lid 3 VEU bij de toepassing van het EU-recht.63 Daarnaast
past het CBb de Tetra Laval-standaard ook toe in mede-
dingingszaken, terwijl mededingingsbesluiten in de regel
evenzeer met een aanzienlijke mate van beoordelingsvrij-
heid gepaard gaan als energiereguleringsbesluiten (tarief-,
methode-, en codebesluiten).64 Het zou daarom vanwege
redenen van eenheid en consistentie logisch zijn om
eenzelfde standaard te hanteren in het mededingings-
recht en in de regulering van de energiesector. Bovendien
past de Tetra Laval-toetsingsstandaard goed bij de plaats
die de Nederlandse bestuursrechter zou moeten innemen
in het systeem van energieregulering.65 De Tetra Laval-
standaard biedt een balans tussen effectieve juridische
controle van het doen en laten van de toezichthouder aan
de ene kant en een eerbiediging van de onafhankelijke
beslissingsruimte van de ACM aan de andere kant.66 De
standaard is derhalve goed verenigbaar met de bestuurlij-
ke beslissingsruimte van de ACM en kan worden toege-
past door het CBb, dat een onmisbare schakel in het
systeem van toezicht op de ACM is.

De vraag is hoe de door het CBb gehanteerde rechtmatig-
heidstoets in energiezaken zich verhoudt tot de invulling
van effectieve toetsing door het Hof in Tetra Laval. Het
volgende hoofdstuk voorziet in een analyse van verschil-
lende uitspraken van het CBb teneinde deze vraag te be-
antwoorden. Om een duidelijk en volledig beeld te
schetsen van de rol van het CBb, wordt eerst een korte
uitleg van het systeem van energieregulering in Neder-
land gegeven en de rol die het CBb daarin speelt.

3. Effectieve toetsing van energiebesluiten
door het CBb

3.1. Energieregulering in Nederland

De netbeheerders van de energienetwerken hebben een
natuurlijk monopolie. Ter voorkoming van misbruik van
machtspositie door de netbeheerders, is een systeem van
tariefregulering tot stand gebracht op grond waarvan de
ACM de voorwaarden en tarieven voor toegang tot de
energienetwerken (de aansluiting en het transport van
energie) reguleert. Deze regulering prikkelt netbeheerders
om kostenefficiënt te werken en om de tarieven voor
netgebruikers betaalbaar te houden. Daarnaast richt de
energieregulering zich op het waarborgen van een be-
trouwbare en duurzame energievoorziening.67 Richtlijn
2009/72/EG noemt de doelstellingen waarmee de natio-
nale toezichthoudende autoriteiten rekening moeten
houden bij de uitvoering van hun bevoegdheden, zoals
de stimulering van een door concurrentie gekenmerkte,
zekere en vanuit milieuoogpunt duurzame interne markt
en die ervoor zorgen dat systeembeheerders en -gebrui-
kers de nodige stimulansen krijgen, zowel op korte als
lange termijn, om de efficiëntie van netprestaties te ver-
beteren en de marktintegratie te versterken. Echter, de
richtlijn laat de lidstaten aanzienlijke keuzeruimte om
in te vullen hoe de tariefregulering precies moet worden
vormgegeven.68 Wel geldt dat de regulering transparant
en niet-discriminatoir moet zijn.69

In Nederland is gekozen voor een methode van maatstaf-
regulering.70 Dit houdt in dat naar alle inkomsten en
kosten van regionale netbeheerders wordt gekeken. Het
gemiddelde hiervan wordt vervolgens gehanteerd als

HvJ EG 21 januari 1999, C-120/97, ECLI:EU:C:1999:14 (Upjohn) en HvJ EG 24 april 2008, C-55/06, ECLI:EU:C:2008:244 (ARCOR).59
Schimmel & Widdershoven 2009, p. 72.60
Bijvoorbeeld het CBb in Nuon/Reliant. Hoewel niet expliciet naar de uitspraak van het Hof verwezen wordt, gebruikt het CBb dezelfde bewoor-
dingen als het Hof in Tetra Laval; zie CBb 28 november 2006, ECLI:NL:CBB:2006:AZ3274 (Nuon/Reliant); zie ook Graham 2009, p. 243.

61

Lavrijssen 2014, p. 225.62
Lavrijssen 2014, p. 225.63
Dit geldt met name voor fusiezaken, waarin de discretionaire bevoegdheid in de vorm van het uitvoeren van een economische analyse een bepa-
lende rol speelt. De ACM moet het ‘voldoende aannemelijk’ maken dat de voorgestelde fusie de mededinging beperkt. Deze economische analyse

64

in fusiezaken wordt op een wijze getoetst die het midden houdt tussen een terughoudende en indringende toets. Zie hierover Lavrijssen & De
Visser 2006, p. 119; zie CBb 28 november 2006, ECLI:NL:CBB:2006:AZ3274 (Nuon/Reliant).
Schlössels & Zijlstra 2010, p. 160-161.65
Zie hierover meer uitgebreid J.M. Eijkens, Effective review of energy regulation in the Netherlands (masterscriptie Tilburg), 2015, p. 48.66
Kamerstukken II 2008/09, 31901, 1-2, p. 44.67
Artikel 36 onderdeel f Richtlijn 2009/72/EG. Zie voor de Richtlijn betreffende gas artikel 40 onderdeel f Richtlijn 2009/73/EG.68
Artikel 35 lid 5 Richtlijn 2009/72/EG en artikel 39 lid 5 Richtlijn 2009/73/EG.69
Artikel 41b en 41c Ewet.70
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benchmark. Voor de nationale netbeheerders geldt dat
een vergelijking wordt gemaakt met andere nationale
netbeheerders.71 Deze benchmark bepaalt de toegestane
inkomsten. De inkomsten van de netbeheerders mogen
niet hoger zijn dan deze benchmark. Indien dat wel het
geval is, corrigeert de ACM de netbeheerder in de daar-
opvolgende reguleringsperiode door middel van een
doelmatigheidskorting (ook wel x-factor genoemd).72 Op
deze manier wordt een doelmatige bedrijfsvoering door
netbeheerders gestimuleerd.73 Hoe de doelmatigheidskor-
ting moet worden berekend volgt uit een methodebesluit
van de ACM. Hierin staat welke kosten van de netbeheer-
ders meegewogen dienen te worden en hoe zwaar bepaal-
de kosten wegen.74 Aan de hand van het x-factorbesluit
stelt iedere netbeheerder een tarief voor. Vervolgens stelt
de ACM een maximumtarief vast.75 Wel moet worden
opgemerkt dat dit systeem in de toekomst zal veranderen
met de inwerkingtreding van nieuwe wetgeving ter im-
plementatie van het energieakkoord en een nieuw voorstel
tot modernisering van de Elektriciteits- en Gaswet.76

3.2. De rol van het CBb

Uit de Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak blijkt
dat het CBb de bevoegde instantie is om te oordelen over
besluiten die zijn genomen op basis van de Elektriciteits-
of Gaswet.77 Als bijzondere rechter is het CBb de rechter
in eerste en enige aanleg voor de beoordeling van regule-
ringsbesluiten. Echter, wanneer een besluit het karakter
heeft van strafvervolging, moet er hoger beroep open-
staan.78 Wanneer bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd
op basis van de Elektriciteits- of Gaswet, staat beroep
open bij de Rechtbank Rotterdam. Een partij kan tegen
een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam vervolgens
in hoger beroep gaan bij het CBb.79 In een dergelijk geval
is het CBb de rechter in tweede en laatste aanleg. Het
CBb neemt dus een belangrijke positie in bij de rechter-
lijke controle van besluiten van de ACM genomen op
basis van de Elektriciteits- en Gaswet, want zowel als
rechtsprekende instantie in eerste aanleg als in tweede

aanleg is het oordeel van het CBb het laatste oordeel.
Hiertegen staat geen beroep meer open. Het is dus van
groot belang dat het CBb de aangevochten besluiten op
een juiste manier beoordeelt. Momenteel ligt een wets-
voorstel in de Tweede Kamer, dat regelt dat het CBb wordt
opgeheven en wordt ondergebracht bij de Raad van State
(hierna: RvS).80 De economische bestuursrechtspraak
van het CBb wordt dus verplaatst naar de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State.81 Hoewel het
CBb aanvankelijk werd opgericht om specialisatie en
rechtseenheid in de economische bestuursrechtspraak
te borgen, worden deze overwegingen nu niet meer
doorslaggevend geacht.82

De reden voor de voorgestelde wetswijziging ligt met
name besloten in de wens om rechtseenheid en overzich-
telijkheid van het stelsel van bestuursrechtspraak in het
algemeen te creëren. In de memorie van toelichting
(MvT) wordt overwogen dat de verplaatsing van het CBb
naar de RvS aansluit bij de huidige rechtspraktijk van de
RvS. De Raad heeft nu – naast rechtsmacht in ruimtelijke-
ordenings- en vreemdelingenzaken – vaak al rechtsmacht
op het terrein van het Europees recht en het economische-
ordeningsrecht (Mediawet, Wet toelating zorginstellingen,
staatssteun, aanbestedingen en vrij verkeer van goederen
en diensten).83

3.3. Rechterlijke toetsing door het CBb in de periode
2002-2013

In de periode van 2002-2013 heeft het CBb verscheidene
uitspraken gedaan over belangrijke reguleringsbesluiten
van de ACM op het gebied van energie. Een empirisch
onderzoek door Lavrijssen, Eijkens en Rijkers laat zien
hoe het CBb het beginsel van effectieve rechtsbescher-
ming in deze periode heeft nageleefd in uitspraken op
het gebied van energieregulering.84 De auteurs hebben
in dit onderzoek 83 belangrijke energiezaken van het
CBb onderzocht aan de hand van elementen van het recht
op effectieve rechtsbescherming. Indicatoren voor de
selectie van de onderzochte zaken zijn (i) dat het beroep

In de praktijk bleek het niet altijd haalbaar te zijn om een benchmark te ontwerpen voor de vergelijking van verschillende nationale netbeheerders.
Zo heeft de ACM voor GTS lange tijd een benchmark gebruikt die niet gebaseerd was op de prestaties van andere nationale netbeheerders. Zie
hierover Kamerstukken II 2008/09, 31901, 1-2, p. 48.

71

Kamerstukken II 2008/09, 31901, 1-2, p. 11; Bijlage bij Consultatiedocument STROOM.72
R. Hakvoort e.a., De tariefsystematiek van het elektriciteitsnet, Zwolle: D-cision, ECN en TU Delft 2013, p. 5.73
Kamerstukken II 2008/09, 31901, 1-2, p. 46.74
Lavrijssen, Eijkens & Rijkers 2014, p. 26.75
In het wetsvoorstel STROOM zouden de Gaswet en Elektriciteitswet worden samengevoegd. Ook zou het x-factorbesluit worden vervangen door
een inkomstenbesluit (Kamerstukken II 2014/15, 34199, 3, p. 33). Het wetsvoorstel STROOM is verworpen door de Eerste Kamer. De minister

76

heeft nu een voorstel ingediend om de doelen van het energieakkoord veilig te stellen. Daarnaast komt er een nieuw voorstel tot modernisering
van de Elektriciteits- en Gaswet. Kamerstukken II 2015/16, 34401, 3 (Wetsvoorstel wijzigingen van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren
doelstellingen energieakkoord)).
Dit volgt uit bijlage 2, artikel 4 bij de Awb.77
Artikel 14 par. 5 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.78
Kamerstukken II 2003/04, 29702, 3, p. 123.79
Kamerstukken II 2015/2016, 34389, 1 (De Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak).80
De zaken van de Centrale Raad van Beroep worden verdeeld over de gerechtshoven en de Hoge Raad. Hier wordt in dit artikel verder niet op in-
gegaan.

81

A. Böcker, T. Havinga, A. Jettinghoff, C. Klaassen & L. Bakker, Specialisatie loont?! Ervaringen van grote ondernemingen met specialistische rechtspraak-
voorzieningen (Research Memoranda nr. 1 jrg. 6), 2010, p. 307.

82

Kamerstukken II 2015/2016, 34389, 3, p. 8-9 (MvT).83
Lavrijssen, Eijkens & Rijkers 2014.84
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was ingesteld door een consumenten-belangenorganisa-
tie85 of (ii) dat het besluit waartegen beroep is ingesteld
een aanzienlijk effect heeft op de energietarieven en leve-
ringszekerheid voor consumenten of (iii) dat het CBb in
zijn uitspraak een fundamentele regel over de rol, onaf-
hankelijkheid of bevoegdheden van de ACM formuleert.
Ten aanzien van het element van effectieve toetsing laat
de analyse van de auteurs omtrent de uitspraken van het
CBb zien dat het CBb in de periode van 2002-2013 de
inhoud van verschillende besluiten op zeer terughouden-
de wijze heeft getoetst, waardoor het voor consumenten
zeer lastig was om hun rechten daadwerkelijk te verwe-
zenlijken.86 Zo werden verschillende beroepen afgewezen
door het CBb door te verwijzen naar de beoordelingsruim-
te van de ACM, zonder dat het CBb daarbij de correctheid
van de feitenvaststelling en de feitenkwalificatie onder-
zocht en zonder dat de uitspraken deugdelijk werden
gemotiveerd.87 Hierdoor wordt betwijfeld of de wijze van
toetsen van het CBb in deze periode voldeed aan het be-
ginsel van effectieve rechtsbescherming. In dit artikel
zullen wij voortborduren op de laatstgenoemde analyse.
Ter illustratie van de conclusies van het onderzoek van
Lavrijssen en anderen zullen hierna enkele representatie-
ve uitspraken van het CBb op het gebied van energie-
regulering (methode-, tarief- en codebesluiten) worden
besproken. Deze zaken laten duidelijk zien dat een terug-
houdende wijze van toetsing door het CBb grote gevolgen
kan hebben voor de rechtspositie van de consument ten
aanzien van de netwerktarieven en de leveringszekerheid
voor energieconsumenten.

3.3.1. De nationale gastransportnet-zaken

Om te beginnen heeft het CBb verscheidene uitspraken
gedaan in zaken waarin beroep werd ingesteld tegen be-
sluiten over de regulering van de tarieven voor toegang
tot het nationale gastransportnet.88 In deze zaken liet het
CBb de methodebesluiten ter vaststelling van bepaalde
waardes voor de berekening van tarieven voor toegang
tot het transmissienetwerk van Gas Transport Services

(GTS), namelijk de vaststelling van beginkosten, de start-
GAW (gestandaardiseerde activawaarde) en de Weighted
Average Cost Capital (hierna: WACC), in stand. De ACM
dient de WACC vast te stellen op grond van artikel 82
Gaswet.89

Beginkosten
In de eerste zaak maakte appellant – de Vereniging voor
Energie, Milieu en Water (hierna: VEMW), belangenor-
ganisatie voor onder meer (groot)zakelijke energieconsu-
menten – bezwaar tegen de manier waarop de beginkos-
ten die gebruikt werden als uitgangspunt voor regulering
werden vastgesteld.90 VEMW betoogde namelijk dat niet
de werkelijke netwerkkosten van voorgaande regulerings-
periode als beginkosten moesten worden gehanteerd,
omdat dit volgens de VEMW niet de efficiënte kosten
waren. Volgens appellant waren de beginkosten derhalve
in strijd met artikel 3 Verordening (EG) 1775/2005.91

VEMW onderbouwde haar standpunt door te beargumen-
teren dat het nadrukkelijk uit artikel 3 lid 1 Verordening
(EG) 1775/2005 c.q. artikel 13 lid 1 Verordening (EG)
715/2009 volgde dat de werkelijke, efficiënte kosten als
uitgangspunt gebruikt moeten worden voor de bereke-
ning van de tarieven van GTS. Daarnaast voerde VEMW
aan dat hoewel artikel 25 lid 4 Richtlijn 2003/55/EG niet
expliciet verwees naar efficiënte kosten, de Notitie van
de Commissie Commission Staff Working Document on
tariffs for access to the natural gas transmission networks
regulated under Article 3 of Regulation 1775/2005 stelde dat
hieronder wel efficiënte kosten moesten worden verstaan.
VEMW redeneerde dat door de werkelijke netwerkkosten
te gebruiken en pas gedurende de reguleringsperiode
GTS toe te laten groeien naar efficiënte kosten, de tarie-
ven van GTS een groot gedeelte van de reguleringsperiode
hoger lagen dan de efficiënte kosten. VEMW wees erop
dat er dus sprake is van een soort overgangsperiode, ter-
wijl Europees recht hiertoe geen ruimte laat. De vaststel-
ling van de methodebesluiten voor de reguleringsperiode
2006-2009 was volgens VEMW derhalve in strijd met
Europees recht.92 Het CBb oordeelde:

Representatieve organisaties van partijen op de energiemarkt, waaronder consumentenorganisaties hebben een geprivilegieerde positie. Zij
wordenzondermeeralsbelanghebbendeaangemerktbij allebesluitengenomenopbasisvandeElektriciteits- enGaswet,nietzijndebeschikkingen.
Zie artikel 82 Ewet 1998 en artikel 61 Gaswet.

85

Lavrijssen, Eijkens & Rijkers 2014, p. 71.86
Lavrijssen, Eijkens & Rijkers 2014, p. 52-60.87
CBb 30 november 2006, ECLI:NL:CBB:2006:AZ3365; CBb 29 juni 2010, ECLI:NL:CBB:2010:BM9470 en CBb 8 november 2012,
ECLI:NL:CBB:2012:BY2307.

88

Artikel 82 Gaswet luidt als volgt:89
‘1. In afwijking van artikel 80 worden de tarieven ter uitvoering van de taken door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, genoemd
in de artikelen 10 en 10a, eerste lid, onderdeel b, c, d en e, alsmede de tarieven voor de transport ondersteunende diensten vastgesteld overeen-
komstig dit artikel.
2. Voor elke taak van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, bedoeld in het eerste lid, stelt de raad van bestuur van de mededingings-
autoriteit de methode van regulering vast, voor een periode van ten minste drie en ten hoogste vijf jaar, na overleg met de gezamenlijke netbe-
heerders en met representatieve organisaties van partijen op de gasmarkt en met inachtneming van het belang dat de doelmatigheid van de be-
drijfsvoering op de meest doelmatige kwaliteit van de uitvoering van deze taken worden bevorderd.
(…)
4. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt na overleg met de gezamenlijke netbeheerders en met representatieve organisaties
een doelmatigheidskorting vast. Dit besluit geldt voor dezelfde periode als het besluit op grond van het tweede lid. De doelmatigheidskorting
heeft tot doel om een doelmatige bedrijfsvoering te bevorderen.
5. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt jaarlijks de tarieven vast die kunnen verschillen voor de onderscheiden tariefdragers.’
CBb 8 november 2012, ECLI:NL:CBB:2012:BY2307.90
Artikel 3 lid 1 Verordening (EG) 1775/2005/EG luidt als volgt: ‘De door de transmissiesysteembeheerders toegepaste tarieven (…), zijn transparant,
houden rekening met de noodzaak van systeemintegriteit en verbetering ervan en zijn een afspiegeling van de werkelijke kosten, voor zover deze
overeenkomen met die van een efficiënte, structureel vergelijkbare netbeheerder en transparant zijn (…).’

91

CBb 9 november 2012, ECLI:NL:CBB:2012:BY2307, r.o. 3.3.1.92
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‘(…) Waar het VEMW om gaat, is dat NMa bij de vaststel-
ling van de beginkosten per 1 januari 2006 deze kosten
niet op efficiëntie heeft beoordeeld maar er van is uitge-
gaan dat de werkelijke kosten van GTS op dat moment
de efficiënte kosten vertegenwoordigden. VEMW heeft
daarbij niet duidelijk kunnen maken welke andere
maatstaf NMa dan had dienen aan te leggen ter bepaling
van de efficiënte kosten op dat moment. NMa heeft er in
dit verband terecht op gewezen dat op 1 januari 2006
geen benchmark van kosten met andere netbeheerders
beschikbaar was. NMa kon de beginkosten op dat mo-
ment dus niet relateren aan de prestaties van andere
netbeheerders. Voorts mocht NMa er van uitgaan dat op
1 januari 2006 de kosten in een zekere mate efficiënt
waren, omdat voor die datum ook sprake was van een
vorm van regulering van GTS op basis van de Richtlijnen
Gastransport. VEMW heeft niet onderbouwd waarom
NMa deze aan het einde van 2005 bereikte mate van
efficiëntie onvoldoende moest achten om als vertrekpunt
te dienen voor een nieuwe regulering met een nieuw
vastgestelde te bereiken mate van efficiëntie aan het
einde van die reguleringsperiode.’93

Met andere woorden, in plaats van te controleren of de
gebruikte startkosten werkelijk als efficiënt konden wor-
den aangemerkt, stelde het CBb dat appellant VEMW
niet heeft onderbouwd waarom de beginkosten per 1 ja-
nuari 2006 niet efficiënt waren en dat appellant duidelijk
had moeten maken welke andere methode NMa zou
moeten gebruiken ter bepaling van de efficiënte kosten
op dat moment. Dit is opmerkelijk, want het CBb merkte
eerder juist op dat de netbeheerder een aantal jaren de
tijd krijgt om zijn kosten terug te brengen naar efficiënte
kosten. Het CBb verwijst naar de methodebesluiten en
legt uit:

‘In de methodebesluiten heeft NMa overwogen dat hij
de door de wetgever geformuleerde doelstellingen wil
bereiken door gedurende de reguleringsperioden de ta-
rieven te laten dalen door middel van toepassing van de
x-factor. Aldus ontwikkelen de tarieven zich geleidelijk
naar een geschat niveau van efficiënte kosten in het
laatste jaar van de reguleringsperiode. De gedachte hier-
achter is dat een netbeheerder op deze manier een aantal
jaren krijgt om zijn kosten naar het efficiënte niveau te-
rug te brengen. De beginkosten 2006 heeft NMa, kort
gezegd, vastgesteld op basis van de werkelijke kosten
2005 (het jaar voorafgaand aan de start van de regulerings-
periode).’94

Terwijl VEMW dus een goed punt had door de efficiëntie
van de kosten in twijfel te trekken, verwerpt het CBb het
door te stellen dat VEMW niet had bewezen dat de ge-
bruikte beginkosten niet efficiënt waren en geen alterna-
tieve methode heeft aangedragen ter bepaling van de ef-
ficiënte kosten. Ten aanzien van drie punten van de te-
rughoudende toets door de bestuursrechter kunnen kri-
tische opmerkingen worden gemaakt.
Ten eerste is het CBb onduidelijk over de bewijslevering
en bewijslastverdeling. Het CBb verwachtte in dit geval
van appellant VEMW een bewijslevering, die aanzienlijk
verder leek te gaan dan het voldoende-aannemelijk-crite-
rium. Het bestuursprocesrecht kent geen algemene be-
wijsstandaard. De bestuursrechter hanteert als criterium
dat de partijen die rechtsfeiten stellen, deze ook in voldoen-
de mate aannemelijk moeten maken, zodanig dat zij rede-
lijkerwijs twijfel doen rijzen over de feitelijke grondslag
van het bestreden besluit.95 De rechter vroeg aan appel-
lanten niet alleen om hun eigen argumenten aannemelijk
te maken, maar ook om aannemelijk te maken hoe de
tarieven binnen de methodebesluiten anders hadden
moeten worden vastgesteld. In dit kader is het belangrijk
om in het achterhoofd te houden dat in het bestuurspro-
cesrecht het civielrechtelijk credo ‘wie stelt moet bewij-
zen’ niet geldt.96 Uitgangspunt binnen het bestuurspro-
cesrecht is dat de bestuursrechter de vrijheid heeft om
het bewijs te waarderen,97 waarbij wordt gekeken naar
de aard van het besluit, het gewicht van de in geding
zijnde belangen en de betrouwbaarheid van de bewijsmid-
delen.98 Het is opmerkelijk dat het CBb van mening was
dat VEMW had moeten uitleggen welke andere maatstaf
gebruikt had moeten worden. Deze bewijslastverdeling
en bewijslevering lijken verder te gaan dan de enkele
plicht om voldoende aannemelijk te maken dat de gebruik-
te kosten niet efficiënt waren. De bestuursrechter dient
in geval van beoordelingsvrijheid de door het bestuurs-
orgaan gemaakte feitenkwalificatie te respecteren, doch
de bestuursrechter dient zich echter ook te buigen over
de vraag of de door het bestuursorgaan gepresenteerde
feitenvaststelling in rechte houdbaar is.99

Dit brengt ons bij de tweede constatering. De bestuurs-
rechter laat zich in veel gevallen, waaronder bovenstaande
CBb-zaak, toch leiden door de bestuurlijke feitenvaststel-
ling van het bestuursorgaan, terwijl hij de feitenvaststel-
ling vol zou moeten toetsen. Dit is paradoxaal, aangezien
de rechter in het bestuursrecht juist actief en niet-lijdelijk
zou moeten zijn om het ongelijk tussen burgers en het
bestuursorgaan met betrekking tot bevoegdheden, kennis
en feitelijke macht te compenseren.100 Het CBb lijkt later
in de uitspraak ervan uit te gaan dat de werkelijke kosten

CBb 9 november 2012, ECLI:NL:CBB:2012:BY2307, r.o. 3.3.3.93
ECLI:NL:CBB:2012:BY2307, r.o. 3.3.1.94
Schlössels & Zijlstra 2010, p. 1121 en L.J.A. Damen e.a., Bestuursrecht 2 Rechtsbescherming tegen de overheid, bestuursprocesrecht, Den Haag: Boom
Juridische uitgevers 2013, p. 308.

95

Y.E. Schuurmans, Bewijslastverdeling in het bestuursrecht. Zorgvuldigheid en bewijsvoering bij beschikkingen (diss. Amsterdam VU), Deventer: Kluwer
2005, p. 213.

96

Damen e.a. 2013, p. 308.97
Schuurmans 2005, p. 21.98
L.J.A. Damen, ‘Van materiële waarheidsvinder naar marginaal toetsende achteroverleuner?’, in: W.D.H. Asser, L.J.A. Damen & G. Knigge, Par-
tijautonomie of materiële waarheid?, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2006, p. 21.

99

Damen e.a. 2013, p. 290.100
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als beginkosten in een bepaalde mate efficiënt waren.
Het was echter onduidelijk of deze kosten überhaupt ef-
ficiënt waren. Immers het was bekend bij het CBb dat
de netbeheerders over een wettelijk monopolie beschik-
ken en daarmee een machtspositie in de zin van arti-
kel 102 VWEU en artikel 24 Mw hebben. Het was ook
bekend bij het CBb dat voor de start van de regulerings-
periode de kosten en tarieven voor het gastransport nau-
welijks werden gecontroleerd. Het CBb had immers
eerder vastgesteld dat hoewel de kosten voorafgaand aan
2006 weliswaar gereguleerd werden door de Richtlijnen
Gastransport, deze richtlijnen toch niet bindend waren
voor ACM en GTS.101

Ten derde was de rechterlijke motivering inzake de inter-
pretatie en toepassing van het begrip ‘(efficiënte) kosten’
uit de Gaswet en de Gasrichtlijn opmerkelijk, omdat het
hier een vraag van wetsinterpretatie betrof, waarbij de
rechter het laatste woord heeft. In dit geval heeft de
rechter echter nagelaten om de interpretatie van een on-
duidelijke norm uit het EU-recht te geven. Het CBb bear-
gumenteerde, zonder zich over een inhoudelijke beoor-
deling van de norm uit te laten, dat artikel 3 Verordening
(EG) 1775/2005 en de bijbehorende interpretatieve Notitie
van de Commissie nog niet geldig waren op 1 januari
2006. Bovendien stelde het CBb dat hoewel Richtlijn
2003/55 wel van kracht was ten tijde van het besluit, hier
niet méér uit kon worden opgemaakt dan dat ‘de tarieven
evenredig moeten zijn en een afspiegeling moeten vor-
men van de kosten’. Echter uit de considerans van
Richtlijn 2003/55 bleek dat in het kader van de uitvoering
van de richtlijn efficiënte kosten wel degelijk een rol
speelden.102 De rechter heeft een plicht om nationale
wetgeving richtlijnconform te interpreteren in het licht
van de doelstellingen en de considerans van de relevante
Europese richtlijn. De rechter heeft zich in dit geval van
deze verplichting onthouden, omdat hij naliet om reke-
ning te houden met de efficiëntiedoelstelling die voort-
vloeide uit de considerans van de toen geldende richtlijn.
Naast een onjuiste interpretatie van het recht, liet het
CBb ook na om de feitenvaststelling en feitenkwalificatie
in het licht van het EU-recht inhoudelijk te beoordelen.
Enkel werd overwogen, dat VEMW niet voldoende had
aangetoond dat de werkelijke kosten geen efficiënte kos-
ten waren. Dit terwijl voldoende aannemelijk was dat de
keuze voor de werkelijke kosten als beginkosten, grote
invloed had op de energietarieven voor de energieconsu-
menten.

Start-GAW
Ten tweede kwam in deze zaken de wijze van vaststelling
van de start-GAW door de ACM aan de orde. De ACM
moest deze vaststellen op basis van artikel 13 lid 1 Veror-
dening (EG) 715/2009.103

Het CBb begon zijn betoog door te verwijzen naar een
vorige uitspraak waaruit bleek dat de ACM beoordelings-
ruimte toekomt bij het kiezen van de methode voor het
bepalen van de start-GAW en van de duur van de afschrij-
vingsperiode.104 De start-GAW omvat de kosten voor de
wettelijke taken van GTS. Daartoe behoren de kapitaal-
kosten van de activa van GTS. De waarde van de activa
van GTS kan op verschillende manieren worden vastge-
steld. Appellanten waren van mening dat de gehanteerde
waarderingsmethode als gevolg had dat consumenten
voor bepaalde kosten twee keer moesten betalen. Dit
volgde ook uit het rapport van Oxera Consulting Ltd, dat
ten behoeve van de ACM was opgemaakt. Hierin werd
als volgt overwogen:

‘If this interpretation of the historical context is correct
then, by construction, using the DHC methods (both
nominal and real) to set the RAB would lead to customers
paying again for costs previously factored into energy
tariffs.’105

Eenzelfde conclusie werd getrokken in het rapport van
Brattle:

‘On this basis, setting GTS’s RAB above € 5.8 billion
would appear even less fair. Gas users would pay not
only the cost of maintaining the Dutch investment envi-
ronment, but an additional cost for a network they have
largely already paid for.’106

Het CBb volgde ook hier de zienswijze van appellanten
niet en overwoog als volgt:

‘3.4.6 (…) Het College onderschrijft de opvatting van NMa
dat genoemd artikel 13 meer ruimte biedt voor belangen-
afweging bij de keuze voor de methode tot vaststelling
van de start-GAW dan VEMW betoogt. Ook als de metho-
de niet leidt tot een exacte vergoeding van de werkelijke
kosten kunnen andere elementen waarmee rekening
dient te worden gehouden, zoals het belang van de netbe-
heerder en zijn kapitaalverschaffers bij een redelijk en

CBb 10 september 2004, ECLI:NL:CBB:2004:AR2366 en CBb 24 april 2004, ECLI:NL:CBB:2004:AO9530.101
Richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003, betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt
voor aardgas en houdende intrekking van Richtlijn 98/30/EG, considerans 2.

102

Artikel 13 lid 1 luidt als volgt:103
‘1. De door de transmissiesysteembeheerders toegepaste tarieven (…) zijn transparant, houden rekening met de noodzaak van systeemintegriteit
en verbetering ervan en zijn een afspiegeling van de werkelijke kosten, voor zover deze overeenkomen met die van een efficiënte, structureel
vergelijkbare netbeheerder en transparant zijn, waarbij tevens wordt gelet op de nodige winst op de investeringen en in voorkomende gevallen
met inachtneming van de benchmarking van tarieven door de regulerende instanties. De tarieven of de voor de berekening daarvan gebruikte
methoden zijn niet-discriminerend (…).’
CBb 23 december 2011, ECLI:NL:CBB:2011:BU9127, r.o. 4.1: ‘Het College stelt voorop dat NMa bij zijn keuzes hoe de uit de Gaswet voortvloeiende
doelstellingen het best kunnen worden gerealiseerd, de nodige beoordelingsruimte toekomt, waarbij in beginsel verschillende rechtmatige bena-
deringen denkbaar zijn.’

104

‘The opening regulatory asset base of the Dutch gas transmission system’, Oxera 2011, p. 15.105
‘GTS’s RAB and implications for tariffs and investments’, Brattle 2007, p. 3.106
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voorspelbaar rendement, indien zij worden meegewogen
de methode aanvaardbaar doen zijn.’

Volgens het CBb viel de bevoegdheid voor het vaststellen
van de waarderingsmethode voor de GAW binnen de
beoordelingsruimte van de ACM. Daarmee liet het CBb
na om te beoordelen of de waarderingsmethode in strijd
was met de bepalingen en doelstellingen van de EU-
energieregulering, waaronder het beschermen van con-
sumentenbelangen. Het CBb ging slechts kort in op de
vraag of het wel eerlijk is dat energieconsumenten twee
keer voor bepaalde kosten moeten betalen. Het zegt
hierover:

‘3.4.6 (…) Het College stelt vast dat NMa, in afwijking
van de opvatting van GTS, niet uitsluit dat de in de me-
thodebesluiten gekozen methode voor berekening van
de start-GAW, met inbegrip van de duur van de afschrij-
vingsperiode voor pijpleidingen, er toe kan leiden dat
activa zijn opgenomen waarvoor al in een voorafgaande
periode betalingen zijn ontvangen. NMa is echter van
mening, zo is namens hem ter zitting gesteld, dat voor-
meld artikel 13, eerste lid, niet aan de gemaakte keuze in
de weg staat. (…) VEMW heeft nog gesteld dat het mee-
nemen van een redelijk rendement op investeringen bij
de vaststelling van de GAW leidt tot een dubbeltelling bij
vergoeding van de WACC in de tarieven. Het College
volgt het betoog van NMa dat vaststelling van de GAW
en de WACC volgtijdelijk zijn. Eerst wordt de keuze ge-
maakt voor de methode tot vaststelling van de start-GAW.
Hierbij is in dit geval op goede gronden rekening gehou-
den met de belangen van de vermogensverschaffers.
Vervolgens wordt de WACC berekend met medeneming
van de aldus bepaalde GAW. Hierbij is naar het oordeel
van het College geen sprake van een niet toelaatbare
dubbeltelling. De in de eerste alinea van deze paragraaf
gestelde vraag of NMa de hem toekomende beoordelings-
ruimte heeft overschreden kan dus ontkennend worden
beantwoord. Aldus falen deze beroepsgronden van
VEMW en Energie Nederland.’

De rechterlijke motivering en toetsing was in deze zaak
op twee aspecten onbevredigend. Allereerst is de rechter-
lijke motivering zeer kort inzake het gedeelte over de in-
terpretatie van het EU-recht en de reikwijdte van de be-
oordelingsruimte van de ACM bij het vaststellen van een
methode. Het CBb heeft hier de interpretatie van het EU-
recht door de ACM te terughoudend getoetst. Het was
namelijk niet duidelijk of de door de ACM gekozen bena-
dering überhaupt wel in overeenstemming was met de
bewoordingen en tekst van artikel 13 Verordening (EG)
715/2009. De bestuursrechter heeft de mogelijkheid de
door het bestuursorgaan gegeven interpretatie van een
vage wettelijke term volledig te toetsen en heeft dat in
deze zaak nagelaten.107 Men kan zich afvragen of het niet
in de rede had gelegen dat het CBb een prejudiciële vraag
had gesteld aan het Hof van Justitie over de uitleg van

dit artikel. Wat betekenen de eisen uit artikel 13 dat de
door de ‘transmissiesysteembeheerders toegepaste tarie-
ven, of de voor de berekening daarvan gebruikte metho-
den (…) een afspiegeling [zijn] van de werkelijke kosten,
voor zover deze overeenkomen met die van een efficiënte,
structureel vergelijkbare netbeheerder en transparant
zijn, waarbij tevens wordt gelet op de nodige winst op de
investeringen en in voorkomende gevallen met inachtne-
ming van de benchmarking van tarieven door de regule-
rende instanties’ voor de waardering van de activa en de
kosten van het gasnetwerk in het licht van de doelstellin-
gen van de Europese energierichtlijnen? Het lijkt erop
alsof de rechter geen duidelijk onderscheid maakt tussen
enerzijds een wetsinterpreterend oordeel van de ACM
en anderzijds een kwalificerend oordeel van de ACM. In
geval van wetsinterpretatie heeft namelijk de rechter het
laatste woord. Indien het CBb de juridische argumenten,
de feitelijke onderbouwing en de belangenafweging inza-
ke de keuze voor de waarderingsmethode aan een diep-
gaander onderzoek had onderworpen, waarbij een scherp
en goed gemotiveerd onderscheid tussen de feitenvast-
stelling, feitenkwalificatie en wetsinterpretatie was ge-
maakt in de motivering van de uitspraak, had het beter
bijgedragen aan de verwezenlijking van het recht op een
effectieve rechtsbescherming van de gebruikers van de
energienetwerken.
Ten tweede is de rechter in zijn motivering onduidelijk
over de wijze waarop is gecontroleerd hoe de beoorde-
lingsruimte is toegepast en hoe rekening is gehouden
met de verschillende belangen die in het geding waren.
Het CBb had in ieder geval kunnen motiveren op welke
wijze de ACM bij het nemen van onderhavig besluit een
evenredige belangenafweging had uitgevoerd.108 Had de
ACM redelijkerwijs tot de conclusie kunnen komen dat
de belangen van netbeheerders en kapitaalverschaffers
zwaarder wegen dan die van consumenten en zo ja op
welke grond? Uit de motivering van het CBb blijkt niet
op welke wijze rekening is gehouden met de belangen
van de consumenten.

WACC
Ten slotte, als derde, vochten appellanten de waarderings-
methode van het WACC aan. Ook hier verwees het CBb
naar de beoordelingsruimte van de ACM en concludeerde
het CBb, na een zeer terughoudende toetsing van het
besluit dat de ACM binnen de grenzen van haar beoorde-
lingsruimte had gehandeld. Het CBb overwoog:

‘3.5.4 Het College stelt voorop dat uit zijn vaste jurispru-
dentie volgt dat de WACC een (gewogen) gemiddelde
vormt van de kosten die een gereguleerde onderneming
heeft voor het aantrekken van eigen, onderscheidenlijk
vreemd vermogen. In zoverre gaat het om een in beginsel
objectief gegeven en is er geen beleidsvrijheid voor het
betrokken bestuursorgaan. Dit neemt echter niet weg dat
er voor het bepalen van de parameters waaruit de WACC
is opgebouwd, meerdere methoden kunnen worden ge-

Schlössels & Zijlstra 2010, p. 161.107
Zoals het CBb later wel heeft overwogen in de hieronder te bespreken zaak over het recht op gasaansluiting. Zie CBb 22 april 2014,
ECLI:NL:CBB:2014:134.

108
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bruikt en bij de methodekeuze aan het bestuursorgaan
een aanzienlijke beoordelingsruimte toekomt.
(…)
Het College ziet in bedoelde stelling dan ook geen aanlei-
ding om te oordelen dat NMa buiten de grenzen van zijn
beoordelingsruimte is getreden (…).’

3.3.2. De LUP-zaken

Daarnaast heeft het CBb verschillende uitspraken gedaan
over het Landelijk Uniform Producententarief (hierna:
LUP). In Nederland komen de kosten voor het invoeden
van energie op het distributienet voor rekening van de
gebruikers van het net. De producenten hoeven hier dus
niet voor te betalen; zij zijn uitgezonderd van het betalen
van de transporttarieven.109 Producenten die energie in-
voedden op het landelijk hoogspanningsnetwerk, moesten
aanvankelijk 25% van de transportafhankelijke kosten
betalen. Producenten die energie invoedden op het regio-
nale distributienet, hoefden hiervoor geen kosten te beta-
len.

In verschillende procedures over het LUP rees de vraag
of deze uitzondering wel strookt met de EU-beginselen
van non-discriminatie en het kostenveroorzakingsprinci-
pe, welke voortvloeien uit de Elektriciteitsrichtlijn
2009/72/EG en de voorgaande richtlijnen.110 In de eerste
LUP-zaak kwam het non-discriminatiebeginsel aan de
orde.111 Toentertijd moest het CBb artikel 27112 en 36113

Elektriciteitswet 1998 (hierna: Ewet 1998) en artikel 3.5.1
van de TarievenCode (TCE)114 interpreteren en toepassen.
Appellanten, waaronder Electrabel Nederland, Essent en
E.ON Benelux, voerden ten eerste aan dat het uitsluitend
heffen van een producententransporttarief van Nederland-
se producenten in strijd was met artikel 36 lid 1 onder-
deel c en d Ewet 1998. De producenten die energie invoed-
den op het landelijk hoogspanningsnet waren van mening
dat deze regeling strijd met het non-discriminatiebeginsel
opleverde, omdat er een ongerechtvaardigd onderscheid
werd gemaakt tussen de verschillende producenten. Ten
tweede kaartten appellanten aan dat er sprake was van

discriminatie tussen afnemers, aangezien decentrale in-
voeders geen LUP hoefden te betalen en centrale invoe-
ders dit wel dienden te doen. Volgens appellanten was
artikel 3.5.1 TarievenCode in strijd met artikel 29 Ewet
1998, omdat artikel 29 Ewet 1998 een dergelijk onder-
scheid niet toestond. Dit leverde volgens appellanten
eveneens strijdigheid op met artikel 7 lid 5 Richtlijn
96/92/EG, waarin werd bepaald dat netbeheerders zich
moeten onthouden van iedere vorm van discriminatie
tussen gebruikers of categorieën van gebruikers van het
net.

Het CBb oordeelde echter dat de ACM niet buiten de
grenzen van de haar in artikel 36 Ewet 1998 toegekende
bevoegdheden was getreden door de producententarieven
op deze wijze vast te stellen, aangezien de principes van
kostenveroorzaking (de kosten moeten worden vergoed
door degene die ze maakt) en het uitgangspunt van
doelmatige bedrijfsvoering van doorslaggevend belang
waren geweest in het besluit van de ACM.115 Bovendien
was het CBb van mening dat er geen sprake was van
discriminatie tussen de verschillende producenten, omdat
de producenten die energie invoedden in het landelijk
hoogspanningsnet nu eenmaal gebruikmaken van een
andere service dan de producenten die energie invoedden
op het regionale distributienet.

In de tweede LUP-zaak gingen verschillende partijen in
beroep tegen het besluit van de ACM om het transport-
tarief voor elektriciteit die werd ingevoed op het landelijke
hoogspanningsnetwerk op 0% te zetten.116 Achterliggend
idee was om een level playing field te creëren door het
producententransporttarief meer in lijn te brengen met
transporttarieven voor producenten in het buitenland.
De beslissing was controversieel omdat de Elektriciteits-
wet toentertijd bepaalde dat het tarief voor het transport
van elektriciteit betrekking had op het invoeden van
elektriciteit in het netwerk en het afnemen van elektrici-
teit van het netwerk. De wet bepaalde verder, dat het tarief
in rekening werd gebracht bij iedere afnemer die een
aansluiting heeft op een net dat wordt beheerd door een

Zie hierover A. Crespo & S. Lavrijssen, ‘A legal assessment of the exemption of electricity producers from transport tariffs under EU law, Amsterdam
Centre for European Law and Governance Working Paper Series 2013-08, te downloaden via www.acelg.uva.nl/publications.

109

Een uitzondering op het discriminatieverbod kan alleen gemaakt worden als er een daadwerkelijk objectief onderscheid gemaakt kan worden
tussen de situaties. Zie hierover bijvoorbeeld HvJ EG 7 juni 2005, C-17/03, ECLI:EU:C:2005:362 (VEMW en anderen), r.o. 48. Zie ook overweging

110

36 Richtlijn 2009/72/EG waarin wordt verwezen naar het kostenveroorzakingsprincipe. De Europese richtlijnen zijn gebaseerd op de assumptie
dat de netwerktarieven de kosten moeten reflecteren (vaste en variabele kosten inclusief een redelijk rendement).
CBb 2 augustus 2002, ECLI:NL:CBB:2002:AE6773.111
Artikel 27 Ewet 1998:112
‘1. De gezamenlijke netbeheerders zenden aan de directeur van de dienst een voorstel met betrekking tot de tariefstructuren dat de elementen
en wijze van berekening beschrijft van het tarief waarvoor afnemers zullen worden aangesloten op een net, van het tarief waarvoor transport van
elektriciteit, met inbegrip van de invoer, uitvoer en doorvoer van elektriciteit, ten behoeve van afnemers zal worden uitgevoerd en van het tarief
waarvoor de systeemdiensten zullen worden verricht en de energiebalans wordt gehandhaafd. (…)
3. De tarieven die de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in rekening brengt voor de handhaving van de energiebalans zijn objectief,
transparant, niet-discriminatoir en weerspiegelen de kosten.’
Artikel 36 Ewet 1998:113
‘1. De directeur van de dienst stelt de tariefstructuren en voorwaarden vast met inachtneming van: het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders
als bedoeld in artikel 27, 31 of 32 en de resultaten van het overleg, bedoeld in artikel 33, eerste lid, het belang van het betrouwbaar, duurzaam,
doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord functioneren van de elektriciteitsvoorziening, het belang van de bevordering van de ontwikkeling
van het handelsverkeer op de elektriciteitsmarkt, het belang van de bevordering van het doelmatig handelen van afnemers en het belang van een
goede kwaliteit van de dienstverlening van netbeheerders.’
Artikel 3.5.1 TarievenCode luidt als volgt: ‘Voor producenten met productiemiddelen die zijn aangesloten op een net op EHS- of HS-niveau geldt
een landelijk uniform producenten transporttarief (LUP).’

114

CBb 2 augustus 2002, ECLI:NL:CBB:2002:AE6773, r.o. 6.1 en Lavrijssen, Eijkens & Rijkers 2014, p. 56.115
CBb 11 februari 2005, ECLI:NL:CBB:2005:AS7083.116
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netbeheerder. De tarieven voor de ontvangst van elektri-
citeit konden verschillen voor verschillende afnemers,
afhankelijk van het spanningsniveau van het net waarop
de elektriciteit werd ontvangen, en de tarieven voor het
invoeden van elektriciteit konden verschillen voor ver-
schillende afnemers, afhankelijk van het spanningsniveau
van het net waarop de elektriciteit werd ingevoed. De
rechtsvraag was of de ACM het transporttarief voor pro-
ducenten op 0% mocht vaststellen. In dit kader waren
met name artikel 27, 29 en 36 lid 1 Ewet 1998 (oud) rele-
vant.117

VEMW voerde aan dat dit besluit in strijd was met het
kostenveroorzakingsbeginsel. Dit beginsel, dat volgens
VEMW voortvloeide uit het toentertijd geldende artikel 29
lid 2 Ewet 1998,118 bracht met zich dat de kosten voor het
invoeden van energie op het net zowel door de producen-
ten als door de gebruikers van het net gedragen moesten
worden. Door het transporttarief op 0% te zetten, hoefden
producenten geen kosten te vergoeden voor het invoeden
van energie. Het CBb oordeelde dat het binnen de discre-
tionaire bevoegdheid van de ACM lag om te kiezen voor
de toepassing van het kostenveroorzakingsprincipe. Het
CBb overwoog:

‘6.4 (…) Appellante meent verder dat het bestreden besluit
in strijd met het zogeheten kostenveroorzakingsprincipe
is. Het College stelt allereerst vast dat de Elektriciteitswet
1998 niet met zoveel woorden voorschrijft dat dit principe
steeds moet worden toegepast. Wel blijkt uit de wetsge-
schiedenis dat verweerder dat principe kan toepassen.
Echter, zoals hierboven vermeld, beschikt verweerder bij
de vaststelling en wijziging van de TarievenCode over
een discretionaire bevoegdheid; bij de uitoefening van
die bevoegdheid staat het verweerder vrij al dan niet de
transporttarieven toe te rekenen aan degene die de kosten
van dat transport veroorzaakt.’

In tegenstelling tot de eerste LUP-zaak, leek het CBb hier
niet te vereisen dat het beginsel van kostenveroorzaking
werd nageleefd. Het CBb vond dat het aan de ACM was
om een afweging te maken en hierbij het belang van het
creëren van een sterkere concurrentiepositie van energie-

producenten in de EU van doorslaggevend belang te
achten, ook al was te verwachten dat de consumenten op
de korte termijn financieel nadeel zouden lijden van de
gemaakte keuze. Ten slotte concludeerde het CBb dat er
geen aanleiding was om te oordelen dat de ACM blijk
heeft gegeven van een onredelijke belangenafweging.119

Dit was een vrij opmerkelijke redenering. Allereerst
volgde het kostenveroorzakingsbeginsel uit de destijds
van kracht zijnde Elektriciteitsrichtlijn.120 Het CBb is
verplicht om een consistente interpretatie van nationale
regelgeving in lijn met EU-regelgeving te garanderen.
Voor de uitleg van nationaal recht had het CBb op zijn
minst moeten verwijzen naar de relevante bepalingen
uit de Elektriciteitsrichtlijn en kunnen motiveren waarom
het kostenveroorzakingsbeginsel niet werd toegepast in
dit geval.121 Voor zover er nog onduidelijkheid bestond
over de interpretatie van dit beginsel, had het bijvoorbeeld
in de rede gelegen dat het CBb een prejudiciële vraag had
gesteld aan het Hof van Justitie.122 Ten tweede heeft de
bestuursrechter niet gemotiveerd op welke wijze de be-
langenafweging is gewaardeerd in deze zaak. Doordat
het transporttarief op 0% werd gezet, werden de verbrui-
kers, zijnde de consumenten, verantwoordelijk voor de
invoedkosten, hetgeen resulteerde in een verslechterde
positie van de verbruikers. Na enkele algemene overwe-
gingen die een zeer beperkte toetsing van de inhoud van
de correctheid en de consistentie van de juridische en
economische redenering van het besluit van de ACM
weergaven, werd het beroep afgewezen.123

In een tussenuitspraak over tariefregulering vochten ap-
pellanten aan dat de tariefcodes de kosten voor het invoe-
den van elektriciteit toerekenden aan eindgebruikers,
terwijl 0% van deze kosten werd toegerekend aan produ-
centen.124 In deze zaak vochten appellanten onder andere
aan dat het methodebesluit in strijd was met artikel 29
en 41b onderdeel a Ewet 1998, omdat onterecht in het
methodebesluit ten aanzien van de decentrale invoeding
in de samengestelde output geen onderscheid werd ge-
maakt in transporttarieven voor afname en transportta-
rieven voor invoeding.125 Volgens appellanten volgde uit
artikel 29 lid 1 en artikel 41b lid 1 onderdeel a Ewet 1998126

dat de afname en de invoeding van elektriciteit op het

Zie voorgaande noten.117
Artikel 29 Ewet 1998:118
‘1. Het tarief waarvoor transport van elektriciteit zal worden uitgevoerd ten behoeve van afnemers, heeft betrekking op de ontvangst van elektriciteit
door een afnemer, ongeacht de plaats van opwekking van de elektriciteit en van de aansluiting waar de elektriciteit op het Nederlandse net is gebracht,
of op het invoeden van elektriciteit door een afnemer, ongeacht de plaats van ontvangst van de elektriciteit.
2. Het tarief, bedoeld in het eerste lid, wordt in rekening gebracht 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 spannings-
niveau 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.’
Lavrijssen, Eijkens & Rijkers 2014, p. 57.119
Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt
voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 96/92/EG.

120

Zie overweging 18 Richtlijn 2003/54/EG.121
Lavrijssen, Eijkens & Rijkers 2014, p. 59.122
Zie CBb 11 februari 2005, ECLI:NL:CBB:2005:AS7083. r.o. 6.4-6.6.123
CBb 11 december 2011, ECLI:NL:CBB:2011:BU7936.124
CBb 11 december 2011, ECLI:NL:CBB:2011:BU7936, r.o. 4.4.1.125
Artikel 41b luidt als volgt:126
‘1. Iedere netbeheerder zendt jaarlijks voor 1 oktober aan de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit een voorstel voor de tarieven die deze
netbeheerder ten hoogste zal berekenen voor de uitvoering van de taken genoemd in artikel 16, eerste lid, met inachtneming van:
a. het uitgangspunt dat de kosten worden toegekend aan de tariefdragers betreffende de diensten die deze kosten veroorzaken, (…).’
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net van elkaar moesten worden onderscheiden. Volgens
hen zou het principe van kostenveroorzaking gevolgd
moeten worden, wat zou betekenen dat de producenten
de kosten voor het invoeden van energie dienen te dragen,
terwijl de gebruikers alleen de kosten voor de afname
van energie moeten vergoeden.

Het CBb heeft de appellanten in het gelijk gesteld en
oordeelde dat er inderdaad op grond van artikel 29 lid 1
Ewet 1998 een onderscheid dient te worden gemaakt
tussen invoeding en ontvangst van elektriciteit.127 De
kosten hiervoor moeten worden toegerekend aan de ta-
riefdragers voor deze diensten blijkens artikel 41b lid 1
aanhef en onderdeel a Ewet 1998. Het CBb bevestigde
in een latere uitspraak dat de levering van invoeding van
elektriciteit en de levering van ontvangst van elektriciteit
twee aparte diensten zijn.128

In de laatste LUP-zaak van 17 oktober 2013 stond de vraag
centraal of dit dan ook betekende dat in het gebruikers-
tarief kosten voor de invoeding niet mochten worden
meegenomen. Artikel 29129 en 41b lid 1 aanhef en onder-
deel a Ewet 1998 en artikel 3.4.1 van de TarievenCode
Elektriciteit (TCE) stonden hierin centraal. VEMW voerde
aan dat, aangezien het CBb eerder had bevestigd dat in-
voeding van elektriciteit en de ontvangst van elektriciteit
twee aparte diensten zijn, het besluit van 2009 waarin
de kosten voor invoeding op basis van artikel 3.4.1 TCE
waren meegenomen in het tarief voor de levering aan
gebruikers strijdig was met artikel 29 juncto 41b lid 1
aanhef en onderdeel a Ewet 1998.
Echter, het CBb volgde de argumentatie van VEMW
niet.130 Het CBb vatte zijn conclusie, verwijzend naar de
twee eerder besproken uitspraken, als volgt samen:

‘3.4.4 (…) In de uitspraak van 2 juli 2013 heeft het College
uiteengezet dat in de uitspraak van 16 december 2011 niet
mag worden gelezen dat de kosten van invoeding op geen
enkele wijze via de transporttarieven aan afnemers in
rekening mogen worden gebracht. Dit vloeit niet voort
uit artikel 29 van de Wet. Zoals VEMW heeft aangegeven,
is de situatie die hier voorligt in zoverre anders dat hier
wel een tariefdrager beschikbaar is. Dit doet echter niet
af aan het door het College aanvaarde uitgangspunt dat
artikel 29 van de Wet niet in de weg staat aan een andere
toedeling van kosten dan uit toepassing van het kosten-
veroorzakingsbeginsel voortvloeit. De tariefdrager is nodig

om de omvang van de kosten vast te stellen en kan ook
worden gebruikt om vast te stellen door wie ze zijn ver-
oorzaakt, maar de aanwezigheid van de tariefdrager speelt
geen rol bij de keuze aan wie de kosten uiteindelijk wor-
den toegerekend. Deze keuze vergt een afweging van
belangen. Het College wijst in dit verband op zijn uit-
spraak van 11 februari 2005 over het op 0% stellen van
het Lup-tarief. Hierin heeft het College geoordeeld dat
ACM in redelijkheid tot de afweging heeft kunnen komen
om het belang van de bevordering van een gezonde
Europese elektriciteitsmarkt met eerlijke concurrentiever-
houdingen zwaarder te laten wegen dan de gevolgen voor
verbruikers.’131

De ACM kon dus afwijken van het kostenveroorzakings-
principe, omdat het vrij is om doorslaggevend gewicht
toe te kennen aan het verwezenlijken van een sterke en
gezonde Europese energiemarkt, ook al gaat dit ten koste
van de tarieven voor netgebruik voor eindgebruikers.132

Het CBb toetste de interpretatie van het EU-recht en de
door de ACM gemaakte belangenafweging zéér terughou-
dend. Het CBb en de ACM laten zonder gedegen uitleg
de belangen van energieconsumenten op het eerste ge-
zicht minder zwaar wegen dan die van energiebedrijven.
Op zijn minst had het CBb beter kunnen motiveren
waarom in dit geval deze uitkomst van de belangenafwe-
ging gerechtvaardigd was in het licht van de bewoordin-
gen en doelstellingen van de relevante Europese en natio-
nale energiewetgeving.133

3.3.3. De negatieve x-factor

Ten slotte heeft het CBb een aantal zaken gewezen over
de negatieve x-factor. Het x-factorbesluit, dat genomen
wordt uit hoofde van artikel 81 Gaswet,134 heeft in beginsel
tot doel een doelmatige bedrijfsvoering door netwerkbe-
heerders te stimuleren. Daartoe corrigeert de doelmatig-
heidskorting de te hoge inkomsten in de voorgaande re-
guleringsperiode door tarieven in de volgende periode te
verlagen.135 In 2010 gaf de ACM negatieve waardes aan
de x-factorbesluiten. Hierdoor werden de inkomsten voor
de netbeheerders niet verlaagd, maar juist verhoogd, met
hogere tarieven voor de energieconsumenten tot gevolg.
In de eerste zaak over de negatieve x-factor voerde appel-
lant (FME, een belangenorganisatie voor ondernemingen
werkzaam in de technologische industrie) aan dat het
negatieve x-factorbesluit van de ACM in strijd zou zijn

CBb 11 december 2011, ECLI:NL:CBB:2011:BU7936, r.o. 4.4.3.127
CBb 2 juli 2013, ECLI:NL:CBB:2013:52, r.o. 3.1 en 3.2.128
Zie noot 111.129
CBb 17 oktober 2013, ECLI:NL:CBB:2013:204, r.o. 3.4.1-3.4.4.130
CBb 17 oktober 2013, ECLI:NL:CBB:2013:204.131
CBb 17 oktober 2013, ECLI:NL:CBB:2013:204. Het blijft echter de vraag of energieconsumenten economisch gezien daadwerkelijk een verschil
merken of zij alle netwerktarieven betalen of dat de producenten ook een deel betalen maar dit uiteindelijk doorberekenen aan de consumenten.

132

Zie bijvoorbeeld overweging 36 van de considerans van Richtlijn 2009/72/EG die overweegt dat de tarieven niet-discriminerend zijn en de kosten
moeten reflecteren.

133

Artikel 81 Gaswet luidt als volgt:134
‘(…)
2. De korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering heeft onder meer ten doel te bereiken dat de netbeheerder in ieder geval geen
rendement kan behalen dat hoger is dan in het economisch verkeer gebruikelijk en dat de gelijkwaardigheid in de doelmatigheid van de netbe-
heerders wordt bevorderd.’
Zie ook artikel 41a lid 1 onderdeel a Ewet 1998: ‘de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering’.135
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met de wet, omdat de x-factor hierin wordt aangemerkt
als een korting voor consumenten.136 Het CBb geeft toe
dat noch de wet noch de parlementaire geschiedenis
uitgaat van een negatieve x-factor. Echter, dat wil niet
zeggen dat een negatieve x-factor daarmee uitgesloten is.
Het CBb stelt:

‘3.3 (…) In zijn algemeenheid rechtvaardigt hetgeen door
ACM is gesteld, gelet op de tekst van artikel 81, eerste lid,
Gaswet en de onderliggende wetsgeschiedenis, waarin
vrijwel steeds wordt uitgegaan van een daling van de ta-
rieven, niet zonder meer het gebruik van een negatieve
x-factor. Het College acht het anderzijds niet uitgesloten
dat er omstandigheden zijn die maken dat een negatieve
x-factor als passend in het systeem van maatstafregulering
kan worden aanvaard.’

Onduidelijk blijft hiermee in welke omstandigheden een
negatieve x-factor gerechtvaardigd kan zijn. Het CBb geeft
hier in zijn uitspraak geen verdere uitleg over. In latere
zaken over de negatieve x-factor verwijst het CBb naar
deze uitspraak.137 Hiermee geeft het CBb blijk van een
zeer terughoudende toetsingswijze van de wet en van de
inhoudelijke aspecten van het besluit van de ACM. Het
lijkt de negatieve x-factor te accepteren zonder de recht-
matigheid en redelijkheid ervan te onderwerpen aan een
gedegen inhoudelijke rechterlijke toets in het licht van
de bewoordingen en doelstellingen van de Europese en
nationale energiewetgeving.138

3.4. Voorjaar 2014, slaat het CBb een nieuwe weg
in of is dit slechts schone schijn?

3.4.1. Recht op gasaansluiting

Meer recent lijkt het CBb strenger te kijken naar de be-
langenafweging door de ACM, zoals bijvoorbeeld in de
zaak betreffende het recht op een gasaansluiting.139 In

deze zaak stonden artikel 12b aanhef en lid 1 onderdeel f140

en artikel 12f lid 1141 Gaswet centraal.
In beginsel geldt dat eenieder recht heeft op een gasaan-
sluiting. Dit volgt uit artikel 10 lid 6 Gaswet. Uitgezon-
derd zijn de gebruikers die zich in een gebied bevinden
met een warmtenet zoals bepaald in artikel 1 onderdeel c
Warmtewet.142 In het aangevochten besluit bepaalde de
ACM dat de in de gebiedsindeling genoemde grenzen
globale aanduidingen zijn. De ACM gaf hiermee de net-
beheerder de bevoegdheid om de precieze grenzen van
het gebied te bepalen. Appellant, VEMW, voerde aan dat
dit besluit onduidelijkheid schiep, omdat het niet de
exacte grenzen van de gebiedsindeling vaststelde. Volgens
VEMW staat het nalaten van de ACM om zelf de precieze
grenzen van de gebiedsindeling van de netbeheerders
vast te stellen haaks op het in artikel 12f lid 1 Gaswet
neergelegde belang om doelmatig handelen van afnemers
te bevorderen.143 In deze zaak toetste het CBb de inhoud
van dit besluit op een meer indringende wijze. Het CBb
concludeerde dat de ACM de taak tot vaststelling van de
gebiedsverdeling had gedelegeerd aan de netbeheerders,
terwijl zij daartoe geen bevoegdheid had. Hiermee han-
delde de ACM volgens het CBb in strijd met artikel 12f
Gaswet. Het CBb geeft aan:

‘Deze enkele verwijzing naar de begripsbepaling uit de
Warmtewet geeft naar het oordeel van het College onvol-
doende blijk van een (kenbare) afweging van de betrokken
belangen. Blijkens het verhandelde ter zitting heeft ACM,
alvorens de bestreden bepaling vast te stellen, zich geen
rekenschap gegeven van de consequenties van een ge-
biedsaanduiding in deze vorm voor (toekomstige) afne-
mers en voor de taakuitvoering van de netbeheerders.
Evenmin heeft zij zich een beeld gevormd van de moge-
lijkheden en moeilijkheden die zich kunnen voordoen
in relatie met samenhangende wetgeving op dit terrein.’

CBb 23 april 2013, ECLI:NL:CBB:2013:CA1052.136
CBb 13 februari 2014, ECLI:NL:CBB:2014:50; en ook CBb 13 februari 2014, ECLI:NL:CBB:2014:46. Zie ook de noot van W. Sauter bij CBb 13 februari
2014, ECLI:NL:CBB:2014:50, AB 2014/227.

137

Lavrijssen, Eijkens & Rijkers 2014, p. 60. Zie in dit kader ook artikel 36 en 37 Richtlijn 2009/72/EG en artikel 40 en 41 Richtlijn 2009/73/EG.138
CBb 22 april 2014, ECLI:NL:CBB:2014:134.139
Artikel 12b lid 1 onderdeel f Gaswet:140
‘1. Met inachtneming van de in artikel 12 bedoelde regels en de in artikel 6 van verordening 715/2009 bedoelde netcodes zenden de gezamenlijke
netbeheerders aan de Autoriteit Consument en Markt een voorstel voor de door hen jegens netgebruikers te hanteren voorwaarden met betrekking
tot: (…)
f. de gebiedsindeling van de netbeheerders ten behoeve van de uitvoering van de taak, genoemd in artikel 10, zesde lid, waarbij bepaalde gebieden
kunnen worden uitgezonderd indien zich in dat gebied een warmtenet als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Warmtewet bevindt of gaat
bevinden of indien het een gebied betreft waar een netbeheerder niet op economische voorwaarden een gastransportnet in werking kan hebben,
onderhouden of ontwikkelen.’
Artikel 12f lid 1 Gaswet:141
‘1. De Autoriteit Consument en Markt stelt de tariefstructuren en de voorwaarden vast met inachtneming van:
a. het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders als bedoeld in artikel 12a, 12b of 12c en de resultaten van het overleg, bedoeld in artikel 12d;
b. het belang van het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord functioneren van de gasvoorziening;
c. het belang van de ontwikkeling van het handelsverkeer op de gasmarkt;
d. het belang van de bevordering van het doelmatig handelen van netgebruikers;
e. het belang van een goede kwaliteit van dienstverlening van netbeheerders, en
f. het belang van het op een objectieve, transparante en niet-discriminatoire wijze in evenwicht houden van het landelijk gastransportnet en op
een wijze die de kosten weerspiegelt;
g.de in artikel 12 bedoelde regels;
h. verordening 715/2009;
i. de richtlijn.’
Artikel 12b lid 1 onderdeel f Gaswet.142
CBb 22 april 2014, ECLI:NL:CBB:2014:134, r.o. 3.2.1.143
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Het delegeren van de taak tot vaststelling van de gebieds-
verdeling was volgens het CBb derhalve in strijd met de
uit artikel 3:4 lid 1 Awb voortvloeiende eis dat belangen
kenbaar worden afgewogen. Dit maakt deze uitspraak
van het CBb een vrij unieke uitspraak. Het CBb oordeelde
dat de ACM niet had nagedacht over de consequenties
van het op deze wijze vaststellen van de gebiedsbepaling.
Door niet eenduidig de exacte grenzen van het gebied te
bepalen bleef het namelijk onduidelijk in welke gebieden
consumenten precies recht hadden op een aansluiting
op een gasnet. Hierdoor had er ten onrechte geen belan-
genafweging plaatsgevonden.

3.4.2. Methodebesluit vierde reguleringsperiode

Hierna heeft het CBb nog een uitspraak gedaan waarin
het blijk geeft van een meer indringende toetsing van de
inhoud van het besluit, hoewel enkele onderdelen van
het besluit alsnog op procedurele gronden worden vernie-
tigd.144 Deze zaak betrof de methodebesluiten tot vaststel-
ling van de x-factor, de q-factor en de rekenvolumina voor
de periode 2014-2016 (de vierde reguleringsperiode).
Deze elementen zijn bepalend voor de vaststelling van
nettarieven.145 De ACM nam deze besluiten op basis van
artikel 82 lid 1 en 2 Gaswet146 en op basis van artikel 13
Gasverordening (EG) 715/2009 (bepaling inzake vaststel-
ling methodes).147 Netbeheerders gingen onder meer in
beroep tegen de wijze van berekening van het eigen ver-
mogen, de compensatieregeling, de wijziging van de
start-GAW en de aanpak van de decentrale invoeding.
Op deze punten hadden appellanten geen succes. Wel
gaf het CBb appellanten gelijk op enkele andere punten,
waarbij enkele malen een meer indringende toets werd
gehanteerd. Hierna zullen de overwegingen inzake de
vergoeding van vreemd vermogen in de WACC en de
dynamische efficiëntie (de efficiëntieparameter) worden
besproken.

Hoogte van de efficiëntieparameter
In deze tussenuitspraak van het CBb heeft GTS geappel-
leerd tegen het methodebesluit gas van 1 januari 2014 tot
31 december 2016 en het daaruit voortvloeiende x-factor-
besluit van de ACM. Middels het methodebesluit bepaalde
de ACM de methode tot vaststelling van de korting van

de doelmatige bedrijfsvoering (de x-factor) en de methode
tot vaststelling van het rekenvolume van elke tariefdrager
van elke dienst waarvoor een tarief wordt gesteld (de re-
kenvolumina). De door GTS gehanteerde tarieven worden
op basis van dit besluit genomen. GTS heeft in deze zaak
succesvol beroep ingesteld tegen de toepassing van de
dynamische efficiëntieparameter voor 2014-2016 op de
periode 2012-2013. Volgens GTS waren er geen goede
redenen voor de ACM om als uitgangspunt voor de effi-
ciëntieparameter outputprijsveranderingen over de perio-
de 1989-2007 te gebruiken. Dit week namelijk af van de
wijze waarop de ACM dit deed in de voorgaande regule-
ringsperiode. Voor het methodebesluit 2010-2013 had de
ACM een meetperiode van vier business cycles (1970-
2007) gehanteerd. Daarnaast was GTS van mening dat
de hoogte van de efficiëntieparameter van 1,3% onjuist
was, omdat het in strijd was met de eerdere vaststelling
van de productiviteitsverbetering in de periode 2010-2013,
die 1% bedroeg. GTS stelde dat zij het extra behaalde
rendement mag houden. Door het besluit van de ACM
moest GTS het verschil tussen 1,3 en 1% alsnog inhalen.
Ten aanzien van de ongemotiveerde afwijking van de
eerder gebruikte wijze van bepaling van de efficiëntiepa-
rameter was het CBb van mening dat de ACM inderdaad
haar motiveringsplicht niet was nagekomen. Ook wat
betreft de hoogte van de efficiëntieparameter volgde het
CBb het standpunt van GTS. Het CBb oordeelde:

‘3.3.2. Met betrekking tot de wijze waarop ACM de
hoogte van de efficiëntieparameter heeft bepaald over-
weegt het College dat, zoals ook uit de toelichting op de
Gaswet volgt, een wezenlijk onderdeel van het systeem
van tariefregulering is dat bedrijven die beter presteren
dan de efficiëntiedoelstelling het extra behaalde rende-
ment mogen behouden. Door in het x-factorbesluit in de
eindinkomsten 2016 te verdisconteren dat GTS ook in
2010-2013 moet hebben voldaan aan een frontier shift
van 1,3%, heeft ACM derhalve in strijd gehandeld met
het systeem van tariefregulering op grond van de Gaswet.
Dit onderdeel van het beroep van GTS slaagt.’148

Uiteindelijk heeft het CBb het deel van het methodebe-
sluit dat betrekking had op de toepassing van de dynami-
sche efficiëntieparameter vernietigd. Hiermee geeft het

Zie de vergelijkbare zaken voor de respectievelijk nationale en regionale netbeheerders CBb 5 maart 2014, ECLI:NL:CBB:2015:44 en CBb 5 maart
2014, ECLI:NL:CBB:2015:45.

144

Zie noot W. Sauter bij bovengenoemde zaken, AB 2015/202.145
Artikel 82 Gaswet:146
‘1. In afwijking van artikel 80 worden de tarieven ter uitvoering van de taken door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, genoemd
in de artikelen 10 en 10a, eerste lid, onderdeel b, c, d en e, alsmede de tarieven voor de transport ondersteunende diensten vastgesteld overeen-
komstig dit artikel.
2. Voor de taken van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, bedoeld in het eerste lid, stelt de Autoriteit Consument en Markt de
methode van regulering vast, voor een periode van ten minste drie en ten hoogste vijf jaar, na overleg met de gezamenlijke netbeheerders en met
representatieve organisaties van partijen op de gasmarkt, met inachtneming van het belang dat de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en de
meest doelmatige kwaliteit van de uitvoering van deze taken worden bevorderd en rekening houdend met het belang van voorzieningszekerheid,
duurzaamheid en een redelijk rendement op investeringen.’
Zie artikel 13: ‘De door de transmissiesysteembeheerders toegepaste tarieven, of de voor de berekening daarvan gebruikte methoden die zijn
goedgekeurddoorderegulerendeinstantiesovereenkomstigartikel41, lid6,vanRichtlijn2009/73/EG,alsmededetarievendiewordengepubliceerd

147

overeenkomstig artikel 32, lid 1, van die richtlijn, zijn transparant, houden rekening met de noodzaak van systeemintegriteit en verbetering ervan
en zijn een afspiegeling van de werkelijke kosten, voor zover deze overeenkomen met die van een efficiënte, structureel vergelijkbare netbeheerder
en transparant zijn, waarbij tevens wordt gelet op de nodige winst op de investeringen en in voorkomende gevallen met inachtneming van de
benchmarking van tarieven door de regulerende instanties. De tarieven of de voor de berekening daarvan gebruikte methoden zijn niet-discrimi-
nerend.’
CBb 5 maart 2015, ECLI:NL:CBB:2015:44, r.o. 3.3.2.148
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CBb blijk van een meer indringende toetsing van de be-
oordelingsruimte van de ACM. Er mag geen zogenaamde
‘catch-up’-bepaling gebruikt worden door de ACM, omdat
dit strijd met een essentieel onderdeel van het regulerings-
systeem oplevert.149 Het CBb heeft de ACM wel hiertoe
herstelmogelijkheden geboden via een bestuurlijke lus.150

Vergoeding van vreemd vermogen in het WACC
Ten aanzien van enkele andere overwegingen kan de
conclusie worden getrokken dat, hoewel het CBb wel in-
houdelijk toetste, hij toch formeel de zaak afdeed op
grond van een motiveringsgebrek. Zo stemde het CBb
onder meer in met het bezwaar van appellanten tegen
de wijze waarop de ACM in de WACC een vergoeding
voor de kosten van vreemd vermogen had opgenomen.
De door de ACM vastgestelde kostenvoet voor vreemd
vermogen was, in tegenstelling tot voorgaande jaren, ge-
baseerd op de kosten voor nieuw vreemd vermogen. Dit
dekte niet de kosten die bestaand vreemd vermogen met
zich meebracht, zoals rente voor langlopende leningen.
Het CBb volgde de zienswijze van de netbeheerders, maar
toch concludeerde het CBb niet dat er sprake was van
onjuiste besluitvorming, maar dat de ACM niet voldoende
draagkrachtig had gemotiveerd waarom de autoriteit af-
week van haar praktijk in voorgaande jaren. Het CbB legt
uit:

‘1.5.4. Nu ACM de in de WACC opgenomen kostenvoet
voor vreemd vermogen voor de komende reguleringspe-
riode afstemt op de kosten van nieuw vreemd vermogen,
valt niet uit te sluiten dat de in de eindinkomsten opge-
nomen rentevergoeding voor vreemd vermogen geen
volledige dekking biedt voor de kosten voor vreemd ver-
mogen, aangezien de kosten van lopende leningen in de
komende reguleringsperiode – gegeven de daling van de
rente die zich in de afgelopen jaren heeft voorgedaan –
hoger liggen dan de verwachte kosten voor nieuw aan te
trekken vreemd vermogen. In de vorige reguleringsperio-
de heeft ACM uitdrukkelijk rekening gehouden met (de
geleidelijke herfinanciering van) de bestaande leningen-
portefeuille van netbeheerders. Haar keuze om die
praktijk te verlaten heeft zij ontoereikend gemotiveerd.’151

In feite toetste het CBb hier het besluit inhoudelijk,
waarna het ermee eens was dat de ACM gezien de feiten
die aan de orde waren, redelijkerwijs niet tot het genomen
besluit had kunnen komen. Het CBb vindt dat de kosten
inderdaad mogelijk niet gedekt worden. Toch verwees
het CBb het besluit terug op basis van procedurele gron-
den, namelijk schending van de motiveringsplicht. Ook
elders in de uitspraak waar bezwaren van appellanten

niet gegrond werden verklaard, concludeerde het CBb
na een inhoudelijke toets dat de ACM de keuze voor het
besluit voldoende had gemotiveerd.152

Een voorbeeld is het bezwaar ten aanzien van de produc-
tiviteitsverbetering (dynamische efficiëntie) in de zaak
aangespannen door de regionale netbeheerders. Hier
voert appellant aan dat de ACM de kostenontwikkeling
van de gasaansluitdienst had moeten betrekken bij de
vaststelling van de verwachte productiviteitsontwikkeling
in plaats van deze slechts te baseren op de kostenontwik-
keling van de transportdienst. Het CBb komt hier tot de
conclusie dat ‘ACM niet was gehouden om de kostenge-
gevens van de aansluitdienst te betrekken in de vaststel-
ling van de productiviteitsverandering en dat zij voldoen-
de inzichtelijk heeft gemaakt dat met de kostengegevens
van de transportdienst kon worden volstaan’.153 Omdat
het besluit slechts op procedurele gronden onjuist is,
zond het CBb het besluit door middel van een bestuurlij-
ke lus terug naar de ACM. De ACM diende de geconsta-
teerde gebreken binnen 6 maanden te herstellen dan wel
een nieuw besluit te nemen.

Proceduralisering van de Tetra Laval-toetsingsstandaard?
Laatstgenoemde uitspraak van het CBb laat zien hoe
nauw de toetsing van de formele en materiële gronden
van het besluit vaak met elkaar verbonden zijn, waardoor
de rechter genegen kan zijn om het besluit (deels) te
vernietigen op basis van procedurele gronden. Schimmel
en Widdershoven spreken in dit opzicht van een proce-
duralisering van de rechtmatigheidstoets zoals deze is
ingevuld door het Hof van Justitie in Tetra Laval.154 Ook
Gerbrandy overweegt dat in Nederland de toetsing van
de feiten al snel overgaat in een toetsing van formele be-
ginselen.155 De rechter kijkt wel naar de inhoud van het
besluit en de feitenvaststelling, maar zal niet snel oorde-
len dat de feitenkwalificatie niet deugt. Hoewel een
mankement in een procedureel aspect van het besluit
relatief gemakkelijk gecorrigeerd kan worden (bijvoor-
beeld door middel van de bestuurlijke lus) is het natuur-
lijk de vraag of hier nog steeds sprake is van slechts een
formele fout. Het is het CBb aan te raden enigszins
voorzichtig te zijn met deze proceduralisering van de
Tetra Laval-toetsingsstandaard. Immers, zoals besproken
in paragraaf 2, nu de ACM op afstand van de politiek
functioneert, zou het vanuit het perspectief van checks
and balances juist passend zijn dat de rechter serieus
naar de inhoud van de zaak kijkt. Hij dient zich niet te
beperken tot een terughoudend oordeel over de gemaakte
belangenafweging, maar hij moet een besluit onrechtma-

CBb 5 maart 2015, ECLI:NL:CBB:2015:45, AB 2015/201, m.nt. W. Sauter.149
CBb 5 maart 2015, ECLI:NL:CBB:2015:44, r.o. 6.1.150
CBb 5 maart 2015, ECLI:NL:CBB:2015:45, r.o. 1.5.4.151
Dit was bijvoorbeeld ook het geval in een recente tussenuitspraak tussen ACM en TenneT, CBb 11 augustus 2015, ECLI:NL:CBB:2015:272, r.o.
2.5. ACM kreeg hierin de ruimte om de gebreken te herstellen, dan wel andere besluiten te nemen met inachtneming van de aanwijzingen in
de tussenuitspraak.
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Schimmel & Widdershoven 2009, p. 75; Gerbrandy 2009, p. 110.154
Gerbrandy 2009, p. 110; zie ook Y.E. Schuurmans, ‘De toetsing van de feitenvaststelling in Europees perspectief’, in: T. Barkhuysen, W. den
Ouden & E. Steyger (red.), Europees recht effectueren. Algemeen bestuursrecht als instrument voor effectieve uitvoering van het EG-recht, Alphen aan den
Rijn: Kluwer 2007, p. 116.
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tig achten als de wet niet goed is geïnterpreteerd of niet
correct is toegepast. Daarnaast geeft een (gedeeltelijke)
vernietiging van een besluit op procedurele gronden
partijen minder houvast omtrent de precieze redenen
dat het besluit vernietigd wordt, tenzij via het toepassen
van de bestuurlijke lus door de rechter aanwijzingen
worden gegeven waarmee rekening moet worden gehou-
den. Vanzelfsprekend biedt een inhoudelijke uitleg meer
rechtszekerheid: partijen verkrijgen in dat geval meer
duidelijkheid over hoe het CBb over bepaalde onderwer-
pen denkt, en wat zij in de toekomst kunnen verwachten.
Bovendien is het de vraag of formele gebreken wel zo
gemakkelijk te corrigeren zijn als de beoordeling van de
feiten niet correct is.

4. Conclusie

In dit artikel werd besproken, dat in een groot deel van
de CBb-zaken inzake energiereguleringsbesluiten uit de
periode 2002-2013, de rechter in geval van beoordelings-
vrijheid zonder meer automatisch een doctrinaire afstan-
delijkheid aanhield bij de toetsing van de ACM-besluiten,
welke ook doorwerkte binnen de rechterlijke motivering.
De toetsingswijze van het CBb ten aanzien van de inter-
pretatie van het EU-recht en de toepassing van de wet,
zowel de feitenvaststelling als de feitenbeoordeling, kan
in deze periode in verschillende zaken als zodanig terug-
houdend worden beschouwd, dat de vraag rijst of wel
sprake is van effectieve toetsing in het licht van het recht
op effectieve rechtsbescherming.
Regelmatig deed het CBb een beroep af door te verwijzen
naar de beoordelingsvrijheid van de ACM en niet verder
in te gaan op de door appellanten genoemde bezwaren,
terwijl de appellanten juridische en feitelijke argumenten
aandroegen die een diepgaandere inhoudelijke behande-
ling verdienden in het licht van de bewoordingen en
doelstellingen van het EU- en nationale recht. Door op
deze wijze energiebesluiten te toetsen, was het voor
consumenten zeer lastig om effectieve rechtsbescherming
te verwezenlijken.156 De rechterlijke motivering omtrent
de gehanteerde/verlangde bewijslevering, de belangenaf-
weging, de wetsinterpretatie en het omslagpunt wanneer
partijen argumenten voldoende aannemelijk hadden ge-
maakt bleef in dit kader ook erg onduidelijk. Hoewel in
meer recente uitspraken het CBb beter naar de inhoud
van besluiten kijkt, kan de vermeende ontwikkeling naar
een meer effectieve toets van de inhoud van energiebe-
sluiten, enigszins worden gerelativeerd door een zoge-

naamde proceduralisering van de Tetra Laval-standaard.
Het blijft onduidelijk of de energieconsument hiermee
daadwerkelijk beschermd wordt in zijn recht op effectieve
rechtsbescherming, omdat rechtzoekenden en de belang-
hebbende marktpartijen voor toekomstige geschillen een
grote behoefte hebben aan een meer inhoudelijk oordeel
van de rechter over essentiële inhoudelijke onderdelen
van de reguleringsbesluiten van de ACM.

Meer fundamenteel kan de vraag worden gesteld of de
traditionele aanname in het bestuursprocesrecht van de
marginale toetsing van de bestuurlijke beslissingsruimte
nog wel houdbaar is ten aanzien van de beslissingsruimte
die de ACM heeft. Het lijkt alsof de controle op de ACM
momenteel tussen wal en schip is beland doordat zowel
de wetgever en de minister als de rechter terugtreden bij
de controle van de ACM op het gebied van de energiere-
guleringsbesluiten. De traditionele dogma’s, waarop de
marginale toetsing van de bestuursrechter is gebaseerd,
lijken juist door de onafhankelijke positie van de ACM
binnen de rechtsstaat niet houdbaar.157 De vraag hoe een
relatief nieuwe constitutionele speler zoals de ACM op
een effectieve manier door de rechter kan worden gecon-
troleerd is dus zeer actueel. Deze bijdrage geeft enkele
suggesties voor een verbeterde rechterlijke toets van
energiereguleringsbesluiten. Daarbij wordt voorgesteld
dat het CBb binnen de rechtmatigheidstoets de in dit ar-
tikel uitgewerkte Tetra Laval-standaard hanteert. Deze
standaard wordt regelmatig gehanteerd door de Europese
en nationale rechter bij de beoordeling van administratie-
ve besluiten op grond van het mededingingsrecht. Indien
deze toets op een adequate manier wordt toegepast toetst
de rechter volledig de wetsinterpretatie door het bestuurs-
orgaan en controleert hij ook zorgvuldig en intensief de
feitenvaststelling en feitenkwalificatie waarop het besluit
is gebaseerd. Hiermee kan op een meer volwaardige
manier invulling worden gegeven aan het recht op effec-
tieve rechtsbescherming, dan bij de toepassing van een
marginale rechtmatigheidstoets. In principe beweegt de
rechterlijke toets zich dan meer naar een appeal on the
merits, maar zonder dat de rechter in plaats van de ACM
het besluit neemt.
Bezien vanuit de reorganisatie van de bestuursrechtspraak
in Nederland, waarin meer specifiek het CBb mogelijk
naar de RvS gaat, wordt het des te belangrijker om nader
te reflecteren over de verwezenlijking van het beginsel
van effectieve rechtsbescherming bij de bestuursrechter.
Mocht het zover komen, dan is het aan te bevelen dat ook
de RvS een effectieve rechterlijke toets zal toepassen op
de reguleringsbesluiten van de ACM.

Lavrijssen, Eijkens & Rijkers 2014, p. 62.156
Hirsch Ballin 2015, p. 33-34.157
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