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Geachte heer Brinkhorst,
Bij brief van 27 oktober 2003 met kenmerk WJZ 3061031 verzocht u de Raad advies uit te brengen
inzake het wetsvoorstel Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Gaswet in verband met implementatie en
aanscherping toezicht netbeheer.
Het wetsvoorstel strekt ertoe de positie van consumenten op een geliberaliseerde EU-markt voor gas en
elektriciteit te versterken. Eén van de maatregelen in het wetsvoorstel is de introductie van een last
onder dwangsom en een bestuurlijke boete voor overtredingen van de Gaswet of de Elektriciteitswet
1998. Tegen een bestuurlijke boete kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank Rotterdam.
Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt.
Op pagina 48 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel wordt een inschatting weergegeven
dat jaarlijks in maximaal drie gevallen beroep wordt ingesteld tegen een beschikking tot het opleggen
van een last onder dwangsom onder de Elektriciteitswet 1998 en tegen maximaal acht gevallen beroep
wordt in gesteld tegen een beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete onder de
Elektriciteitswet 1998. Voor de toelichting op het aantal beroepen tegen een beschikking tot het
opleggen van een dwangsom of bestuurlijke boete onder de Gaswet wordt verwezen naar pagina 48 van
de toelichting dat specifiek ingaat op het aantal beroepszaken onder de Elektriciteitswet 1998. De
memorie van toelichting is echter onduidelijk over het aantal beroepszaken onder de Gaswet. Om deze
reden neemt de Raad bij haar advisering aan dat onder de Gaswet niet vaker dan drie maal tegen een
dwangsom beschikking en niet vaker dan acht maal tegen een boetebeschikking beroep wordt ingesteld.
Mocht deze aanname naar uw oordeel onjuist zijn, dan verneem ik dat graag zodat de Raad nader kan
adviseren.
Met inachtneming van bovenstaand voorbehoud, geeft de Raad een instemmend advies over het
wetsvoorstel. Naar de inschatting van de Raad zal het wetsvoorstel geringe gevolgen hebben voor de
rechtspraak.
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Indien na het uitbrengen van advies het ontwerp wetsvoorstel op principiële onderdelen wordt
gewijzigd, dan wordt de Raad graag in de gelegenheid gesteld daarover aanvullend te adviseren.

Hoogachtend,

A.H. van Delden

Cc.
DB Presidentenvergadering
Rechtbank Rotterdam - Mr. H.C. Naves (voorzitter sector bestuur)
Voorlichting Raad voor de rechtspraak

