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 Blerick, 1 oktober 2012 
 
 
Geachte heer Fennema, 
 
 
In antwoord op uw brief van 19 september jl. met kenmerk 12/014 HF/Vi deel ik u het volgende 
mee. 
 
Op 24 augustus heb ik Enexis meegedeeld dat ik bij toeval door Nuon erop ben geattendeerd dat u 
onze aansluitcapaciteit jarenlang te hoog heeft ingeschaald en dat u daardoor ons jarenlang teveel 
aan transportkosten heeft gefactureerd. Dit was onnodig en er is in al die jaren nooit enige 
aanleiding voor geweest. 
 
Uw frontoffice antwoordde: 
  

a. “Het is helaas niet mogelijk om de transportkosten met terugwerkende kracht te corrigeren.”  
b. “De vorige eigenaren van het pand hebben de aansluiting van 3x80A waarschijnlijk nodig gehad.“ 
c. “U betaalt vervolgens gewoon de transportkosten voor deze aansluitwaarde.” 
“Ik begrijp dat u liever een ander antwoord ontvangt. Toch vertrouw ik erop dat  
mijn uitleg bijdraagt aan uw begrip” 

  
Dit antwoord is bot, ongefundeerd en ontoelaatbaar. Hierin hebben wij aanleiding gezien om 1. een 
officiële klacht in te dienen bij de NMa en 2. U aan te schrijven. 
 
Na grondige bestudering van uw brief van 19 september komen wij tot de conclusie dat uw brief 
niet meer is dan een herhaling van zetten voor wat betreft het antwoord van uw frontoffice. U 
excuseert u zelfs niet hiervoor. Uw antwoorden zijn polariserend en juridisch ongefundeerd. Uit dit 
soort antwoorden blijkt dat wij er zonder tussenkomst van de rechter niet zullen uitkomen. Wij 
betreuren dat, maar wij zien daarin geen aanleidng om op onze schreden terug te keren. 
Voorzover wij er niet uitkomen, zullen wij ons wederom beklagen bij de NMa over de onzakelijkheid 
en de botte ongefundeerdheid van uw brief. 
 
 
Psychologische overtuigingskracht 
De overtuigingskracht van uw brief doet wederom beroep op vergelijkbare psychologisch maar 
volstrekt onzakelijke argumentaties.  
Letterlijk schrijft u: 

“Onze klacht vindt zijn oorzaak in het feit dat wij waarschijnlijk niet op de hoogte zijn van de toepasselijke 
regelgeving. “ 
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U toont psycholgisch begrip:  
“Gezien de compexiteit en omvang van deze materie is dit niet onbegrijpelijk.” 

Valselijk en tegen beter weten in rechtvaardigt u een daad door die te duiden als: 
“een automatisme dat een feit is van algemene bekendheid”.  

U sluit af met de mededeling: 
“.. en hoop dat door deze brief het bij u gerezen wantrouwen jegens Enexis is weggenomen.” 

 
Onze klacht is zakelijk en zo willen wij die afhandelen. De vigerende overeenkomst tussen u en 
ons is daarin leidend. Voor wat de complexe materie betreft beperken wij ons daartoe. Dat houdt 
de discussie kort, overzichtelijk en doelmatig.  
 
 
Elektricitietswet 1998 
De complexiteit van de materie en onze ondeskundigheid onderbouwt u door te wijzen op: 
  

 “het wijzigingsbesluit van 10 december  2008 en op op de elektricitietswet 1998 artikel 36 en artikel 12 f 
eerste lid van de gaswet-  hierna wijzigingsbesluit Tarievencode Elektriciteit en Gas.” 

 
U sleept deze wetsartikelen er met de haren bij. U laat zien dat u zelf een beetje de weg kwijt bent:  
Immers 1. hebben wij het niet over de levering van gas maar van elektriciteit en  2. thans is slechts 
de laatste versie van de elekrticiteitswet van toepassing en dus relevant. 3. Ik heb uw artikel 36 in 
de bijlage opgenomen, dan kunt u zelf lezen dat deze kant noch wal raakt. Uw uitleg is slechts 
bedoeld als wollige bladvulling in een poging om onze klacht te laten verzanden. Uw bladvulling 
met de uitleg over aankondigingen en publicatie van de wet en regelgeving is niet anders dan het 
verlengde hiervan. Wij zeggen u hartelijk dank voor deze informatie, nemen die voor kennisgeving 
aan en laten ons daar verder niet door afleiden. 
 
Eén punt is relevant en dat is de wijziging van berekening van transportkosten in 2009. Daar 
komen wij graag op het einde van deze brief op terug, omdat we deze transparant meenemen in 
onze claim. 
 
Ook relevant is dat de door u aangehaalde wet vastlegt dat u behalve een beheersplicht in de 
breedste zin van het woord ook een zorgplicht wordt toegeschreven. Het is spijtig dat u verzuimt 
juist die te noemen. 
 
 
Terugkomend op het probleem.  
U hebt ons jarenlang op een te hoge aansluitcapaciteit ingeschaald. Wij hebben hier nooit om 
gevraagd. Wij wisten dit niet; anders dan u beweert heeft u dit nimmer laten weten; wij hebben u 
hier nooit toestemming voor gegeven. Als wij hadden geweten of beseft dat deze te hoog was, dan 
hadden wij daar natuurlijk nooit voor gekozen. Uw mededeling dat deze aansluitcapaciteit zou zijn 
aangevraagd door vorige bewoners danwel de eigenaren faalt en is bovendien niet relevant.  
 
Niet de eigenaar van een pand sluit een overeenkomst met de energieleverancier, maar de 
huurder c.q. bewoner. Het is die overeenkomst die leidend is en u wijst er zelf op dat deze 
overeenkomst voor 2009 altijd gebaseerd is geweest op het gebruik. Het transport viel voor 
rekening en verantwoording van de energieleverancier en moest wettelijk afdoende en doelmatig 
zijn. Wij hebben daar op vertrouwd en moeten vertrouwen. 
 
Mijn bedrijf is 21 jaar huurder. De vorige huurder is hier 12 jaar gevestigd geweest. 
Vanaf 1979 is nooit een verzoek gedaan voor een hogere aansluitcapaciteit. Er was geen 
aanleiding toe. U stelt dat u dan rechten ontleent aan een vermoedelijke aanvraag van voor 1979. 
Notarieel is er niets vastgelegd dat uw recht ondersteunt, niet bij de eigenaar en niet bij de 
huurders. Zelf kunt u niets overleggen wat uw recht onderbouwt. Uw antwoord is verzonnen en 
tegen beter weten in. 
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Wel verbind ik aan uw standpunt de consequentie dat wij onze claim qua periode verlengen tot een 
terugwerkend kracht van 33 jaar. Dat doe ik omdat ik alle rechten van het bedrijf van de vorige 
huurder heb overgenomen. 
 
U schrijft: 
  

” Toen u het pand kocht was de aansluiting aanwezig en bent u met het aanmelden als nieuwe klant bij 
het energiebedrijf gebruiker van de aansluiting geworden.” 

 
Allereerst heb ik het pand niet gekocht! Verder gooit u het begrip aansluiting en aansluitcapaciteit 
door elkaar, want 
 

1. de aansluitcapaciteit is het vermogen dat u als netwerkbeheerder geacht wordt te kunnen 
leveren aan de afnemer door dit doelmatig te reserveren en 

2. de aansluiting is het koperdraad en die moet voldoende dik zijn. 
 

Ter verduidelijking geef ik u een voorbeeld:  
Een auto die die 200km per uur kan rijden kan dit niet op binnenwegen en wel op een Duitse 
autobahn, maar het is niet zo dat de autobahn u verplicht om een auto aan te schaffen om 200km 
per uur te kunnen rijden.  

 
Ik vertrouw erop dat dit voorbeeld u een beter inzicht in de materie geeft en uw misverstand 
wegneemt. Uw bewering dat het hier gaat over een feit van algemene bekendheid is hiermee ook 
afdoende weerlegd.  
 
Ik heb u op 20 september aangeschreven dat de verkoper van Nuon onze aansluiting grondig heeft 
bekeken en ons meedeelde dat hij aan niets kon zien of de aansluitcapacitiet van 3x80A überhaupt 
mogelijk was.Hij dacht zelfs van niet. U kunt van mij niet verlangen dat ik beter kan waarnemen. 
 
Ik heb onze elektricien vandaag voor een second opnion onderzoek laten doen. Zijn bevindingen 
zijn als volgt:  
 

Hij constateerde een zwarte stoppenkast, die nog altijd verzegeld was en duidelijk nooit open 
is gemaakt. Het liet zich duidelijk aanzien dat die kast er sinds mens en heugenis en tenminste 
van ver voor 1979 moet hebben gezeten. Gelet op de zegels uit een ver verleden is er nooit 
door enige netbeheerder naar gekeken. Intussen is deze kast eigendom van de eigenaar 
geworden. De elektricien heeft de zegels verbroken, de kast open gemaakt en geïnspecteerd. 
In deze kast zaten 3 hoofdzekeringen van 80 Ampere.  
 
Dit betekent dat de aanvoerleidingen voldoen voor alle aansluitcapaciteiten tot max.3x80 A. 
 
Hij merkte op dat het energiebedrijf cq. de netbeheerder kan zien en moet zien of de 
gereserveerde aansluitcapaciteit doelmatig is en in overeenstemming is met de daadwerkelijk 
geleverde capaciteit. En zoals in het voorbeeld van de autobahn hoeft die dus natuurlijk niet 3x 
80A te zijn. 

  
Desondanks schrijft u:  
  

“ dat u met 2,8 miljoen aansluitingen niet kan bepalen of een aansluiting conform het gebruik is.” 
  
Dit is tegen beter weten in.  
De Elektriciteitswet 1998 schrijft u een zorgplicht toe. U ontkent die op schandelijke wijze.  
De wet heeft u benoemd tot netwerkbeheerder. U schrijft dat u niet in staat bent om die 
verantwoordelijkheid te dragen. U factureert per klant en houdt wel nauwkeurig bij of betalingen 
worden gedaan. Alle transportgegevens zijn daarbij bekend. U liegt dus dat u zegt dat u dat niet 
kan zien.  
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Na 1979 zijn er met de huurders diverse nieuwe overeenkomsten aangegaan die aandacht 
vroegen voor de wederzijdse verplichtingen. Keer op keer zweeg u en deed u of uw neus bloedde 
en leverde u dat financiëel voordeel op. De leugen die uw bewering inhoudt legt de kern van onze 
klacht bloot. 
 
Zoals gezegd is transport nooit een issue geweest maar een zaak van vertrouwen dat deze 
behoorlijk en doelmatig was en dat ook zo zou worden gefactureerd. Uw leugen neemt dat 
vertrouwen weg.  
Door u onbedoeld is de essentie van uw complete stellingname niet anders dan dat u er blijk van 
geeft dat u tenminste vanaf 1979 te veel aan transportkosten heeft gefactureerd. U onderteunt 
daarmee onze claim volledig. Waarvan acte. 
 
De laatse overeenkomst die wij sloten is met Nuon en vormt de trigger van deze discussie. 
Op 14 augustus jl. schrijft u concreet dat u de te reserveren aansluitcapaciteit vaststelt op 3x80A. 
Weer sluit u de ogen. Dit keer werden we gewaarschuwd niet door u maar door Nuon dat dit ten 
onrechte was. Wij hebben u op 24 augustus aangeschreven dat dit te hoog is. U weet dus dat uw 
vaststelling onjuist is. Uw antwoord is bekend. 
 
U weigert pertinent te corrigeren en blijft zelfs nu nog doorgaan met te factureren volgens een te 
hoog tarief, zelfs nadat wij bezwaar hebben gemaakt en u dat hebben verboden. Het betreft hier 
nota bene een hernieuwde overeenkomst! U kunt niets overleggen dat uw vaststelling onderbouwt. 
. 
Ons bezwaar en verbod om deze overeenkomst aan te gaan voor het te hoge tarief negeert u 
compleet.  
  

1. Uw mededeling dat u weigert omdat wij ons bezwaar niet via uw formulier op Internet 
hebben ingediend faalt.  
Ons bezwaar heeft u rechtsgeldig bereikt. 

  

2. U mededeling dat u werkzaamheden moet verrichten faalt.  
Onze elektricien heeft vastgesteld dat de leidingen geschikt zijn voor elke capacitiet tot 
3x80A. Dat weet uzelf als geen ander: voor een lagere stroomafname behoeven geen 
nieuwe leidingen te worden aangelegd. Ons verbruik is al vanaf 1979 vele malen minder 
en het bewijs daarvoor. De werkelijkheid is dat er niets verandert, behalve dat u lager 
factureert.  

  

3. U mededeling dat u ons verzoek eerst enkele weken in behandeling moet nemen faalt.  
Er valt niks te behandelen. Het gaat hier bovendien om een nieuwe overeenkomst. U rekt 
alleen maar tijd zodat u langer kan doorfactureren.  

 
De Elektriciteitswet 1998 geeft u geen enkel handvat om ons bezwaar en opdracht aan u te 
negeren. U bent derhalve in overtreding. 
 
 
Onze claim 
Zoals gezegd houdt uw stellingname in dat u vanzelfsprekend rechten ontleent aan een 
vermeende overenkomst tussen u en afnemers van voor 1979. Die rechten bestaan niet, maar ik 
heb u hierboven aangekondigd dat ik aan uw uitgangspunt de consequentie verbindt dat ik onze 
schadeclaim opstel vanaf 1979. Ik kan dat doen omdat ik voor die periode alle rechten van het 
bedrijf van de vorige huurder heb overgenomen. 
 
Mijn claim corrigeer ik hierbij dan ook geheel in lijn met uw eigen stellingname van 21 jaar naar 33 
jaar. Deze claim is gebaseerd op een bedrag van € 729,96 per jaar.  
Inclusief 4% achterstalligheidsrente en 15% incassokosten bedraagt onze claim nu € 52.635. 
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Onze claim door de jaren heen 
Onze claim is gebaseerd op wat ten onrechte teveel is gefactureerd en de hoogte hiervan is 
gebaseerd op de laatste opgave van Enexis. 
 
Niet lang geleden hebben wij voor het eerst airconditioning laten aanleggen. Voor die tijd 
verbruikten wij nog veel minder energie en zouden nog minder transportkosten berekent hebben 
moeten worden, waardoor het teveel aan transportkosten dat aan ons is gefactureerd over die 
periode aanzienlijk hoger uitkomt dan onze huidge claim van € 729,96. Uit coulance en omdat het 
hier om het principe gaat nemen wij nu genoegen met dit lagere bedrag. Als dit niet leidt tot 
overeenstemming, behouden wij ons hier het recht voor om het hogere bedrag alsnog te laten 
berekenen en alle kosten daarvoor op u te verhalen 
 
Omdat u per 1 januari 2009 bent overgestapt van facturering volgens het verbruiksmodel naar het 
capaciteitsmodel hebben wij onderzocht of dit van invloed is op onze claim. Dit is niet het geval. Er 
is geen sprong in facturatie tussen de facturaties van voor 2009 en daarna. We hebben de facturen 
van voor 2009 bekeken en we zien dat bedragen voor transportkosten nog hoger liggen dan nu. 
Alles bij elkaar genomen betekent dit dat een herbereking van teveel betaalde transportkosten 
slechts tot een hogere uitkomst zal leiden en al zeker als we de bedragen nog naar huidige 
koopkracht zouden vertalen. 
 
Omdat het nauwkeurig berekenen van wat we teveel aan transportkosten hebben betaald 
tijdrovend en kostenverhogend werkt en slechts zal leiden tot een nog hogere claim onzerzijds, zijn 
wij bereid daar uit overwegingen van doelmatigheid en coulance van af te zien, echter nu onder 
alle voorbehoud van rechten om dit alsnog te laten uitrekenen. 
 
 
Tot slot 
Zoals wij hiervoor al concludeerden is uw antwoord niet anders dan het antwoord van uw 
frontoffice en niet meer dan een botte en volstrekt ongefundeerde afwijzing. Dat u als voorzitter van 
de RvB zich ook verlaagt tot het niveau van leugens, verzinsels, ongefundeerde verhalen, 
psychologische oorlogsvoering en smoesjes is te schandelijk voor woorden. Landelijk gezien is dit 
des te zorgelijker, omdat u naast uw functie als voorzitter van de RvB ook bent aangezocht als 
voorzitter van de brancheorganisatie voor elektriciteit- en gasnetbedrijven Netbeheer Nederland. 
Wij vinden dit ontoelaatbaar. 
 
Omdat wij niet willen uitsluiten dat u deze brief niet zelf heeft geschreven, stellen wij u voor de 
laatste maal in de gelegenheid om op uw schreden terug te keren en de eer aan u zelf te houden. 
Wij verzoeken u en voor zover nodig sommeren wij u  

1. om het jarenlang ten onrechte gefactureerde bedrag inclusief achterstalligheidsrente en 
incassokosten aan ons te crediteren en  

2. per onmiddellijk te stoppen met het onrechtmatig blijven doorberekenen van een te hoge 
aansluitcapaciteit.  

Uw bevestigend antwoord zien wij graag per ommegaande doch uiterlijk binnen 7 dagen tegemoet. 
 
Indien wij er niet uitkomen zullen wij  

1. opnieuw een klacht indienen bij de NMa,  
2. uw collega’s van Netbeheer Nederland inlichten wat uw stijl van brieven schrijven inhoudt,  
3. een homepage op Internet wijden aan wat ons is overkomen zodat collega afnemers daar 

hun voordeel mee kunnen doen. Om deze onder de aandacht te brengen zullen wij die 
promoten via diverse forums. 

4. de zaak aan de rechter en/of de geschillencommissie voorleggen en de voortgang daarvan 
publiceren. 

 
Wij willen er op vertrouwen dat u het zover niet zult laten komen. 
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Voor wat uw uitleg over het leveranciersmodel en netbeheerdersmodel betreft, is mij intussen 
bekend dat per 1 april 2013 landelijk nog slechts het leveranciersmodel zal worden toegepast. Dit 
besluit heeft onze volledige instemming en daarmee beschouwen wij deze kwestie als naar 
genoegen opgelost. 
 
In vertrouwen u voldoende te hebben ingelicht. 
. 
Hoogachtend, 
Ruud Rooijakkers DAMESMODE 
 
 
 
 
 
 
 
R.J.A. Rooijakkers   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage:  Artikel 36 Elektriciteitswet 1998  
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BIJLAGE 

Wet van 2 juli 1998, houdende regels met betrekking tot de 
productie, het transport en de levering van elektriciteit 
(Elektriciteitswet 1998) 

… betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (PbEG 1997, L 
27), de mogelijkheden voor opwekking, levering en in- en uitvoer van elektriciteit en voor het 
gebruik van leidinggebonden elektriciteitswerken te verruimen, en daarvoor met inachtneming van 
het belang van het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord 
functioneren van de elektriciteitsvoorziening een nieuwe regeling tot stand te brengen met 
betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit;  … 

Artikel 36 

1. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt de tariefstructuren en voorwaarden 
vast met inachtneming van: 

a. 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, 

b. het belang van het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord 
functioneren van de elektriciteitsvoorziening, 

c. het belang van de bevordering van de ontwikkeling van het handelsverkeer op de 
elektriciteitsmarkt, 

d. het belang van de bevordering van het doelmatig handelen van afnemers 
e. het belang van een goede kwaliteit van de dienstverlening van netbeheerders, 
f. het belang van een objectieve, transparante en niet discriminatoire handhaving van de 

energiebalans op een wijze die de kosten weerspiegelt,  
g. de in artikel 26b bedoelde regels en 
h. verordening 714/2009 en de richtlijn. 

 
2. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt de voorwaarden niet vast dan nadat hij 

zich met inachtneming van artikel 5 van de richtlijn ervan vergewist heeft dat de voorwaarden 
de interoperabiliteit van de netten garanderen en objectief, evenredig en niet-discriminatoir zijn, 
alsmede voor zover dat op grond van de notificatierichtlijn noodzakelijk is, aan de Commissie 
van de Europese Gemeenschappen in ontwerp zijn meegedeeld en de van toepassing zijnde 
termijnen, bedoeld in artikel 9 van de notificatierichtlijn, zijn verstreken. 

3. Indien een voorstel als bedoeld in artikel 27, 31 of 32 naar het oordeel van de raad van bestuur 
van de mededingingsautoriteit in strijd is met het belang, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, 
c, d, e of f, met de regels, bedoeld in het eerste lid, onderdelen g en h, of of met de eisen, 
bedoeld in het tweede lid, draagt de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit de 
gezamenlijke netbeheerders op het voorstel onverwijld zodanig te wijzigen dat deze strijd wordt 
opgeheven. Artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige 
toepassing. 

4. Indien de gezamenlijke netbeheerders niet binnen vier weken het voorstel wijzigen 
overeenkomstig de opdracht van de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit, bedoeld 
in het derde lid, stelt de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit de tariefstructuren of 
de voorwaarden vast onder het aanbrengen van zodanige wijzigingen dat deze in 
overeenstemming zijn met de belangen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen b tot en met f, 
met de regels, bedoeld in het eerste lid, onderdelen g en h, en met de eisen, bedoeld in het 
tweede lid. 


