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Besluit 

Geschilbesluit Crown Van Gelder 

 

Ons kenmerk : ACM/UIT/493003 

Zaaknummer : ACM/17/024896 

  

 

 

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 51, tweede lid, van de 

Elektriciteitswet 1998 over de beslissing op de aanvraag tot geschilbeslechting van 

Crown Van Gelder B.V. over de stroomstoring bij Diemen.  
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1 Verloop van de procedure 

1. Op 22 december 2017 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) een aanvraag 

tot geschilbeslechting als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 (E-wet) ontvangen 

van Crown Van Gelder B.V. (Crown Van Gelder). Het betreft een geschil met netbeheerder 

TenneT TSO B.V. (TenneT).  

 

2. Op 8 januari 2018 heeft de ACM TenneT uitgenodigd om een schriftelijke zienswijze op de 

aanvraag in te dienen. Deze zienswijze heeft de ACM op 2 februari 2018 ontvangen.
 
 

 

3. Op 26 februari 2018 is er op het kantoor van de ACM in Den Haag een hoorzitting geweest. 

Op 10 april 2018 heeft de ACM het verslag hiervan aan partijen gezonden.
 
 

 

2 Het geschil 

4. Op 27 maart 2015 heeft een grootschalige stroomstoring in het 380 kV-net van TenneT 

plaatsgevonden. Crown Van Gelder stelt naar aanleiding daarvan schade te hebben geleden. 

Crown Van Gelder verzoekt de ACM vast te stellen dat TenneT ten opzichte van 

Crown Van Gelder in strijd heeft gehandeld met haar wettelijke taken ten aanzien van onder meer 

systeemdiensten en de daarmee samenhangende wettelijke verplichtingen. Zij stelt ook dat 

TenneT nalatig is geweest doordat zij niet al hetgeen redelijkerwijs in haar vermogen lag in het 

werk heeft gesteld om onderbreking van de transportdienst te voorkomen en dat het netontwerp 

van station Diemen niet voldeed aan het wettelijke criterium van de enkelvoudige storingsreserve.  

 

5. TenneT stelt zich op het standpunt dat de ACM het verzoek niet in behandeling zou mogen 

nemen omdat Crown Van Gelder geen belanghebbende is, dan wel het verzoek moet afwijzen en 

de klachten ongegrond verklaren.  

 

3 Feiten 

6. Op grond van de door partijen geleverde stukken en hetgeen op de hoorzitting naar voren is 

gebracht stelt de ACM de volgende feiten en omstandigheden vast. 

 

7. Op 27 maart 2015 heeft zich een storing voorgedaan in TenneTs 380 kV-station Diemen. Dit 

station is onderdeel van het Nederlandse 380 kV-hoogspanningsnet, waarvan TenneT is 

aangewezen als landelijk netbeheerder. Deze storing heeft geresulteerd in een volledige uitval 

van het station. Hierdoor is de stroomvoorziening onderbroken in een groot deel van de provincie 

Noord-Holland en in een klein deel van de provincie Flevoland. Deze onderbreking trof circa één 

miljoen huishoudens en een aantal grootverbruikers en vitale infrastructuren, zoals de nationale 

luchthaven Schiphol en delen van het spoorwegennet van Prorail. Na ongeveer een uur is station 

Diemen weer onder spanning gebracht. Vervolgens is de stroomvoorziening van de aangesloten 

klanten hersteld. Voor de overige feiten rondom de stroomstoring wordt verwezen naar het besluit 

van de ACM in de zaak 16.1222.12 van 24 augustus 2017 (Tata Steel/TenneT). 
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8. Crown Van Gelder exploiteert een papierfabriek op het bedrijfsterrein aan de Eendrachtsstraat 30 

in Velsen-Noord. Zij is met haar papierfabriek aangesloten op het 50 kV-net dat wordt beheerd 

door netbeheerder Liander N.V. (Liander). Dit elektriciteitsnet is gekoppeld aan het door TenneT 

beheerde landelijke hoogspanningsnet.  

 

9. Door de stroomstoring is het transport van elektriciteit naar Crown Van Gelder een deel van 

27 maart 2015 onderbroken geweest.  

 

4 Wettelijk kader 

10. Artikel 51 van de E-wet bepaalt, voor zover van belang, het volgende:  

1. Een partij die een geschil heeft met een netbeheerder over de wijze waarop deze zijn taken 

en bevoegdheden op grond van deze wet uitoefent, dan wel aan zijn verplichtingen op 

grond van deze wet voldoet, kan een klacht bij de Autoriteit Consument en Markt indienen. 

(…) 

4.   De beslissing van de Autoriteit Consument en Markt is bindend. 

(…)  

 

11. De E-wet bepaalt verder, voor zover van belang, het volgende: 
 
Artikel 1, eerste lid, onder p: 
systeemdiensten: de diensten die de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet uitvoert 
om het transport van elektriciteit over alle netten op een veilige en doelmatige wijze te 
waarborgen, om grootschalige onderbrekingen van het transport van elektriciteit op te lossen, 
en om de energiebalans op alle netten te handhaven of te herstellen; 

 
Artikel 16, eerste lid, onder a, b, c en d:  
“1. De netbeheerder heeft in het kader van het beheer van de netten in het voor hem krachtens 
artikel 36 of 37 vastgestelde gebied tot taak:  

a. de door hem beheerde netten in werking te hebben en te onderhouden;  
b. de veiligheid en betrouwbaarheid van de netten en van het transport van elektriciteit 
over de netten op de meest doelmatige wijze te waarborgen;  
c. de netten aan te leggen, te herstellen, te vernieuwen of uit te breiden, waarbij in 
overweging worden genomen maatregelen op het gebied van duurzame elektriciteit, 
energiebesparing en vraagsturing of decentrale elektriciteitsproductie waardoor de 
noodzaak van vervanging of vergroting van de productiecapaciteit ondervangen kan 
worden;  
d. voldoende reservecapaciteit voor het transport van elektriciteit aan te houden;  

 
Artikel 16, tweede lid, onder a, b en d:  
“2. In aanvulling op de taken, bedoeld in het eerste lid, heeft de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet tevens tot taak:  

a. technische voorzieningen te treffen en systeemdiensten uit te voeren, waaronder het 
aanhouden van voldoende productiereservecapaciteit, die nodig zijn om het transport 
van elektriciteit over alle netten op een veilige en doelmatige wijze te waarborgen;  
b. mede ten behoeve van de andere netbeheerders de technische voorzieningen en 
systeemdiensten, bedoeld onder a, te benutten; 
(…) 
d. een passend niveau van voorzieningen te treffen en te handhaven, waaronder het 
aanhouden van voldoende productiecapaciteit, in verband met de leveringszekerheid 
op de korte en lange termijn.” 
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5 Standpunten van partijen 

5.1 Crown Van Gelder 

 

12. Crown Van Gelder heeft – kort samengevat – in de stukken en op de zitting het volgende naar 

voren gebracht.  

 

Bevoegdheid ACM 

13. Artikel 51 van de E-wet geeft aan dat ‘een partij die een geschil heeft’ een klacht kan indienen. Uit 

de wetsgeschiedenis volgt dat onder een ‘partij’ moet worden verstaan een ‘netgebruiker’ (of een 

ander netbeheerder). Ook de jurisprudentie van het College van Beroep voor het bedrijfsleven 

neemt als uitgangspunt dat een ‘partij’ een geschil kan indienen. Er hoeft dus niet voldaan te zijn 

aan het vereiste van belanghebbendheid.  

 

14. Crown Van Gelder heeft een aansluiting op een openbaar net en is daarmee een netgebruiker. 

Het is niet relevant dat zij niet beschikt over een aansluiting op het door TenneT beheerde net 

omdat voldoende is dat een netgebruiker een klacht heeft over de wijze waarop een 

netbeheerder uitvoering geeft aan haar wettelijke taken, bevoegdheden en verplichtingen. Er 

hoeft dus ook geen aansluit- en transportovereenkomst te zijn. De klacht van Crown Van Gelder 

heeft betrekking op de wijze waarop TenneT uitvoering geeft aan haar wettelijke taken en 

daarmee is voldaan aan het vereiste dat een klacht moet zijn ingediend. Crown Van Gelder heeft 

materieel belang bij het oordeel van de ACM omdat de papierfabriek is uitgevallen doordat deze 

geen elektriciteit kreeg tijdens de stroomstoring.  

 

Wettelijke taken 

15. Crown Van Gelder stelt zich op het standpunt dat TenneT niet heeft voldaan aan haar wettelijke 

taken tot het uitvoeren van systeemdiensten en het treffen van passende voorzieningen in 

verband met het waarborgen van de leveringszekerheid. Deze wettelijke taken zijn opgenomen in 

artikel 16, tweede lid, onder a en b en d, en artikel 16, derde lid, van de E-wet, in samenhang met 

artikel 6.2.3 van de Netcode. 

  

16. Bovendien heeft TenneT volgens haar gehandeld in strijd met haar wettelijke taken als bedoeld in 

artikel 16, eerste lid, onder a en b, van de E-wet in samenhang met artikel 6.2.3 van de Netcode. 

Uit deze artikelen volgt dat TenneT onder meer tot taak heeft de door haar beheerde netten in 

werking te hebben, te onderhouden en onderbrekingen te voorkomen. Deze taken brengen 

volgens Crown Van Gelder mee dat TenneT voor het ontwerp en de bedrijfsvoering van haar net 

moet voldoen aan de enkelvoudige storingsreserve. Deze verplichting is uitgewerkt in artikel 16, 

eerste lid, onder a tot en met d, van de E-wet in combinatie met artikel 31, twaalfde lid, van de  

E-wet, en artikel 13 van de Regeling Tariefstructuren en voorwaarden en artikel 4.1.4.5 van de 

Netcode.  

 

17. In het besluit van de ACM in zaak 16.1222.12 van 24 augustus 2017 (Tata Steel/TenneT) heeft 

de ACM al geoordeeld dat station Diemen ten tijde van de stroomstoring niet voldeed aan de 

verplichting om de enkelvoudige storingsreserve aan te houden. Daarmee staat vast dat TenneT 

in strijd heeft gehandeld met haar wettelijke taken.  
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5.2 TenneT 

 

18. TenneT heeft – kort samengevat en voor zover van belang voor de beoordeling – in de stukken 

en op de zitting het volgende naar voren gebracht.  

 

Bevoegdheid ACM 

19. TenneT stelt zich op het standpunt dat Crown Van Gelder geen belanghebbende is. 

Crown Van Gelder heeft immers geen rechtstreekse relatie met TenneT. Crown van Gelder heeft 

een aansluiting op het net van Liander, niet op dat van TenneT. Zij heeft ook een aansluit- en 

transportovereenkomst met Liander gesloten. Crown Van Gelder heeft hooguit een afgeleid 

belang. Haar belang is afgeleid van het recht op transport dat Liander jegens TenneT zou kunnen 

inroepen. Een afgeleid belang is echter onvoldoende om als belanghebbende aangemerkt te 

kunnen worden, aldus TenneT.  

 

20. Dat Crown Van Gelder niet meer dan een afgeleid belang heeft blijkt volgens TenneT ook uit het 

feit dat TenneT aan Liander factureert voor de aansluiting op haar net en de beschikbaarstelling 

van transport op die aansluiting. Liander brengt de bedragen vervolgens in rekening bij haar 

aangeslotenen, waaronder Crown Van Gelder. Een rechtstreekse relatie ontbreekt dus. Dat geldt 

ook voor de taak van TenneT om systeemdiensten uit te voeren. De kosten hiervoor worden in 

rekening gebracht bij Liander en Liander brengt deze in rekening bij haar gebruikers.  

 

21. Crown Van Gelder heeft ook geen onderscheidend belang volgens TenneT. Crown Van Gelder 

beroept zich op haar recht op de transportdienst, maar er zijn vele andere partijen die ook zijn 

aangesloten op het net van Liander. TenneT stelt zich ook op het standpunt dat 

Crown Van Gelder slechts een financieel belang heeft, waarvoor zij naar de civiele rechter zou 

moeten stappen. 

 

22. TenneT stelt ook dat Crown Van Gelder geen belang heeft bij een algemeen oordeel over het 

netontwerp van TenneT. Crown van Gelder is dus ook wat dat betreft geen belanghebbende.  

 

23. TenneT stelt ten slotte dat uit de parlementaire geschiedenis en jurisprudentie van het CBb blijkt 

dat het CBb een geschilbeslechtingsbesluit kwalificeert als een besluit in de zin van de Awb. Het 

is daarbij niet relevant of sprake is van een partij en een netgebruiker. Degene die een aanvraag 

doet, moet belanghebbende zijn en daarvoor is een rechtstreeks, individualiseerbaar en 

persoonlijk belang noodzakelijk. Indien iemand geen belanghebbende is, kan het bestuursorgaan 

de aanvraag niet in behandeling nemen. 
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6 Beoordeling van het geschil 

24. De ACM zal ingaan op haar bevoegdheid om op deze aanvraag tot geschilbeslechting te 

beslissen.  

6.1 Is de klacht van Crown Van Gelder ontvankelijk? 

25. Artikel 51 van de E-wet
1
 bepaalt dat een ‘partij die een geschil heeft met een netbeheerder’ een 

klacht kan indienen.
2
 Dat sprake moet zijn van een ‘partij met een geschil met een netbeheerder’ 

betekent niet dat een ieder een dergelijke partij is. De ACM is van oordeel dat Crown Van Gelder 

geen partij is met een geschil met een netbeheerder, omdat zij geen aansluiting heeft op het net 

van TenneT, geen aansluit- en transportovereenkomst heeft met TenneT, geen contract heeft en 

ook geen facturen van TenneT heeft ontvangen. Er is derhalve geen enkele directe relatie tussen 

Crown Van Gelder en TenneT. 

 

26. Crown Van Gelder beroept zich op de algemene taak van TenneT als de netbeheerder van het 

landelijk hoogspanningsnet om systeemdiensten te verrichten. Systeemdiensten zijn in artikel 1, 

eerste lid, onder p, van de E-wet omschreven als de “diensten die de netbeheerder van het 

landelijk hoogspanningsnet uitvoert om het transport van elektriciteit over alle netten op een 

veilige en doelmatige wijze te waarborgen, om grootschalige onderbrekingen van het transport 

van elektriciteit op te lossen (…).” Uit deze omschrijving volgt reeds dat de wetgever heeft erkend 

dat grootschalige onderbrekingen kunnen optreden en dat het de taak is van de netbeheerder om 

deze op te lossen. Deze taak is dus niet zo absoluut geformuleerd als het betoog van 

Crown Van Gelder impliceert. Het enkele feit dat er een onderbreking is wil dan ook niet zeggen 

dat TenneT haar taak om systeemdiensten te verrichten heeft geschonden. Ook is TenneT 

verplicht deze systeemdiensten voor een ieder te verrichten. Zij heeft, anders dan in geval van de 

aansluit- en de transporttaak, geen mogelijkheid om een specifieke gebruiker uit te sluiten. Naar 

het oordeel van de ACM kan Crown Van Gelder, zeker gelet op hetgeen hiervoor in randnummer 

25 is overwogen, dan ook geen beroep doen op deze algemene taak.  

 

Conclusie   

27. De ACM verklaart de klacht van Crown Van Gelder tegen TenneT niet-ontvankelijk omdat 

Crown Van Gelder geen partij met een geschil met een netbeheerder is als bedoeld in artikel 51 

van de E-wet. Daarom komt de ACM niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil.  

  

                                                        
1
 Dit is een implementatie van artikel 37, elfde lid, van 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. Het betrof oorspronkelijk artikel 23, vijfde en tiende lid, van Richtlijn 2003/54/EG. 
2
 Vergelijk de uitspraak van het CBb van 18 april 2014 in zaak AWB 13/25, ECLI:NL: CBB:2014:149, overweging 3.3.1. 
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7 Dictum 

28. De Autoriteit Consument en Markt verklaart de klacht van Crown Van Gelder B.V. tegen 

TenneT TSO B.V. niet-ontvankelijk omdat Crown Van Gelder B.V. geen partij met een geschil 

met een netbeheerder is als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998.  
 
 
Den Haag,  

Datum: 30 april 2018 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze: 

 

 

w.g.  

mr. P.C.M. Bijlenga 

Teammanager Directie Energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

bekendmaking van het besluit, beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA 

’s-Gravenhage. 


