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Besluit als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 over stelsel van verbindingen

van AEB Exploitatie B.V..
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1 Inleiding en leeswijzer

1. Met dit besluit geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) uitvoering aan artikel 15

van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet). De eigenaar van een stelsel van verbindingen kan

op grond van dit artikel de ACM verzoeken om vast te stellen dat de aanvrager geen verplichting

heeft tot het aanwijzen van een netbeheerder voor dit stelsel van verbindingen. Op grond van dit

artikel kan de ACM een ontheffing verlenen van de plicht tot het aanwijzen van een netbeheerder

voor het beheer van een net.

2. Op 16 augustus 2016 heeft AEB Exploitatie B.V. (hierna: aanvrager of AEB) gevraagd om te

besluiten dat AEB geen ontheffing nodig heeft voor het stelsel van verbindingen dat ligt op de

kadastrale percelen Sloten (N.H.) K 3835, K 3543, K 2743, K 3022, K 2744, K 3632, K 3633, K

3634, K 3635, K 3834, K 2652 te Amsterdam. In de aanvraag onderbouwt AEB dat zij geen

netbeheerder hoeft aan te wijzen, omdat het stelsel van verbindingen van de aanvrager niet is aan

te merken als een net in de zin van de wet.

3. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 van dit besluit bevat de gevolgde procedure.

De relevante omstandigheden, zoals die bij de ACM bekend zijn, zijn samengevat in hoofdstuk 3.

De ACM beschrijft haar beoordeling van de aanvraag in hoofdstuk 4. De ACM eindigt haar besluit

met het dictum in hoofdstuk 5. De ACM heeft twee bijlagen toegevoegd aan het besluit die

onderdeel van dit besluit vormen. In bijlage 1 staan de relevante wettelijke passages. Bijlage 2

bevat een kadastrale kaart van het terrein waarop het stelsel van verbindingen is gelegen.

2 Procedure van totstandkoming van dit besluit

4. In dit hoofdstuk beschrijft de ACM de procedure die zij heeft gevolgd bij de totstandkoming van dit

besluit.

5. Op 16 augustus 2016 heeft AEB een aanvraag ingediend met het verzoek om vast te stellen dat

de aanvrager geen verplichting heeft tot het aanwijzen van een netbeheerder voor zijn stelsel van

verbindingen. Het stelsel van verbindingen is volgens aanvrager geen net in de zin van de E-wet.

6. Op 16 december 2016 heeft AEB naar aanleiding van telefonisch contact met de ACM nadere

informatie aangeleverd. Op 31 januari 2017 heeft de ACM overleg met AEB gevoerd over haar

aanvraag. Bij brief van 19 maart 2017 heeft de ACM de aanvrager verzocht om de aanvraag aan

te vullen. In haar brief van 9 oktober 2017 heeft AEB aanvullende informatie aangeleverd. In deze

brief heeft AEB een directe lijn gemeld. Verder heeft AEB op 28 november 2017 aanvullende

informatie aangeleverd.

7. Op 25 september 2017 heeft de ACM een verzoek van Waterschap Amstel Gooi en Vecht (hierna:

Waterschap) ontvangen om de bestaande ontheffing van het Waterschap (nummer 101786_5-9)

in te trekken, onder voorwaarde dat de ACM de aanvraag van AEB toekent.
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8. Op 12 maart 2018 heeft de ACM aan AEB een ontwerpbesluit toegestuurd waarin de ACM aan

AEB de mogelijkheid heeft geboden om een schriftelijke zienswijze in te dienen. Op 21 maart

2018 heeft AEB een zienswijze ingediend met daarin een aantal redactionele suggesties voor

aanpassing van het besluit. De ACM heeft de suggesties van AEB verwerkt in dit besluit.

3 Relevante feiten en omstandigheden

9. In dit hoofdstuk geeft de ACM een samenvatting van de bij haar bekende relevante

omstandigheden, zoals die zijn ontleend aan de aanvraag en aanvullende informatie die van

aanvrager is ontvangen.

3.1 Eisen aan aanvrager

10. Aanvrager betoogt dat hij eigenaar is van het stelsel van verbindingen dat ligt op het terrein van

AEB. AEB geeft aan dat de rechtspersoon Afval Energie Centrale B.V. het stelsel van

verbindingen vóór 1993 heeft aangelegd. Er zijn geen documenten over de aanleg beschikbaar.

AEB verklaart dat deze rechtspersoon bevoegd aanlegger is geweest. Deze rechtspersoon is

vanaf 1 januari 2017 opgegaan in AEB die onder algemene titel het eigendom van de

verbindingen heeft gekregen. Daarnaast heeft AEB kadastrale berichten overgelegd waaruit blijkt

dat er geen scheiding is van het eigendom van de grond en de toebehoren, waaronder de

elektriciteitsverbindingen. Verder heeft aanvrager onderbouwd dat zij het stelsel van verbindingen

exploiteert en zich dus gedraagt als eigenaar, zoals onder andere blijkt uit de jaarrekening van

AEB en een contract met een energieleverancier.

11. De aanvrager heeft verklaard geen netbeheerder in de zin van de E-wet te zijn. De aanvrager

heeft eveneens verklaard dat hij geen deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 24b van

boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) waarvan ook een netbeheerder in de zin van de

E-wet onderdeel uitmaakt.

3.2 Beschrijving van het stelsel van verbindingen

12. De aanvrager geeft aan dat het stelsel van verbindingen is gelegen op de kadastrale percelen

Sloten (N.H.) K 3835, K 3543, K 2743, K 3022, K 2744, K 3632, K 3633, K 3634, K 3635, K 3834,

K 2652 te Amsterdam op het terrein van AEB. Het stelsel van verbindingen waar deze aanvraag

betrekking op heeft ligt in de percelen K 2743, K 2744, K 3022, K 3543 en K 3835. In de andere

percelen liggen geen verbindingen waarop de aanvraag ziet. De ACM gaat daarom voor dit besluit

alleen van deze percelen uit. In bijlage 2 van dit besluit is een kaart van het terrein van AEB

weergegeven. Uit de kadastrale berichten blijkt dat de percelen in eigendom zijn van de gemeente

Amsterdam die de percelen in erfpacht aan het Havenbedrijf heeft gegeven. AEB heeft een recht

van ondererfpacht. Het terrein van AEB is geografisch afgebakend en is een terrein met

industriële diensten. AEB heeft een omschrijving, single line diagram en een kadastrale kaart van

de verbindingen overgelegd.
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13. Het stelsel van verbindingen opereert op een spanningsniveau van ten hoogste 50 kV en is,

volgens aanvrager, geen onderdeel van het landelijk hoogspanningsnet. Het stelsel van

verbindingen is via één aansluiting aangesloten op het elektriciteitsnet van Liander N.V.

14. Op het geografische afgebakende terrein van AEB staat een Afval Energie Centrale (hierna: de

centrale). De centrale ligt op het kadastrale perceel Sloten (N.H.) K 3835 gelegen op

Australiëhavenweg 21. AEB gebruikt de centrale om duurzame energie mee te produceren. Dit

doet zij door verbranding van daarvoor geschikt afval. Daarnaast verwerkt en hergebruikt AEB

resterende afvalstromen. De centrale was aanvankelijk ondergebracht in een aparte

rechtspersoon, maar door een fusie is deze BV opgegaan in AEB. Naast de centrale zijn de

volgende bedrijfsonderdelen ondergebracht in AEB: Inzameling & Hergebruik, de Shredder, de

Slakopwekinstallatie en het kantoor. Uit de overgelegde beschikkingen voor de Waardering

Onroerende Zaken blijkt dat AEB eigenaar en enige gebruiker is op het terrein van AEB.

15. Naast het geografisch afgebakend terrein van AEB is ook de Rioolwaterzuiveringsinstallatie West

van het Waterschap (hierna: de zuiveringsinstallatie) gevestigd. De Stichting Waternet (hierna:

Waternet) exploiteert de zuiveringsinstallatie namens het Waterschap. Voor de

zuiveringsinstallatie is geen WOZ-beschikking afgegeven. AEB geeft aan dat de

zuiveringsinstallatie een uitgezonderd object is in de zin van de Wet WOZ.

16. De zuiveringsinstallatie is verbonden met de centrale van AEB. Het Waterschap heeft een

ontheffing voor de verplichting om een netbeheerder aan te wijzen (nummer 101786_5-9) die op 2

augustus 2004 is afgegeven door de Dienst uitvoering en toezicht Energie (rechtsvoorganger

ACM). De ontheffing ziet op de elektrische verbinding waarmee AEB sinds 2004 de elektriciteit

levert aan de zuiveringsinstallatie van het Waterschap. De verbinding tussen de

zuiveringsinstallatie en de centrale is niet op het openbare net aangesloten.

17. AEB heeft als producent met Waternet een overeenkomst gesloten voor de levering van

elektriciteit. Uit deze overeenkomst blijkt dat de zuiveringsinstallatie niet zelf op het openbare net

is aangesloten. Verder blijkt uit de overeenkomst dat het Waterschap zich heeft verbonden om

voor eigen rekening en risico de verbinding tussen de zuiveringsinstallatie en de centrale aan te

leggen. AEB heeft facturen aan Waternet overgelegd. AEB voorziet in de gehele

elektriciteitsvoorziening van Waternet. De centrale fungeert niet slechts als ‘back – up’ voor

Waternet. In haar brief van 9 oktober 2017 heeft AEB als producent een directe lijn gemeld.

18. Op het geografisch afgebakende terrein van AEB zitten de volgende partijen:

Tabel 1 Overzicht van de partijen

Nr. Naam Adres op de locatie

1. AEB Exploitatie B.V. Australiëhavenweg 21

2. Waterschap / Waternet Australiëhavenweg 15

19. Op het stelsel van verbindingen zijn geen huishoudelijke afnemers aangesloten.
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4 Beoordeling van de ontheffingaanvraag

20. In dit hoofdstuk licht de ACM toe hoe zij de aanvraag heeft beoordeeld. Ten eerste beoordeelt de

ACM of de aanvrager bevoegd is tot het doen van een dergelijke aanvraag (paragraaf 4.1). Alleen

de eigenaar van een stelsel kan de ACM verzoeken te besluiten dat zij voor het stelsel van

verbindingen niet verplicht is een netbeheerder aan te wijzen. Ten tweede beoordeelt de ACM of

sprake is van een net in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet (paragraaf 4.2).

Alleen indien sprake is van een net bestaat immers de verplichting tot het aanwijzen van een

netbeheerder.

4.1 Eisen aan de aanvrager

21. Artikel 15 van de E-wet vereist dat de aanvrager eigenaar is van het stelsel van verbindingen

waarover hij een besluit wil. De ACM merkt op dat het hierbij dient te gaan om de juridische

eigendom van het stelsel van verbindingen. Uit de in hoofdstuk 3 van dit besluit beschreven

relevante omstandigheden, leidt de ACM af dat aanvrager beschikt over de eigendom van het

stelsel van verbindingen. De aanvrager heeft dit genoegzaam aangetoond door de kadastrale

berichten over het eigendom van de percelen met kadastrale gegevens, de jaarrekening en het

contract met de energieleverancier. De ACM neemt daarbij in ogenschouw dat geen reden

aanwezig is om aan te nemen dat de aanvrager geen eigenaar is. De ACM concludeert dat de

aanvrager eigenaar is van het stelsel van verbindingen.

4.2 Afbakening als net

22. Bij de beoordeling of het stelsel van verbindingen kwalificeert als net beoordeelt de ACM alle

verbindingen die liggen achter de aansluiting van de aanvrager op het elektriciteitsnet van Liander.

In haar beoordeling kijkt de ACM naar het gehele stelsel van verbindingen op het geografisch

afgebakende terrein van AEB. De ACM gaat na of dit stelsel van verbindingen is aan te merken

als een net in de zin van de wet. De verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder uit artikel

10, lid 9 van de E-wet geldt immers alleen voor een net als bedoeld in artikel 1, eerste lid,

onderdeel i, van de E-wet.

23. Uit de beschrijving van de relevante omstandigheden leidt de ACM af dat op het terrein van AEB

een stelsel van verbindingen ligt. De ACM stelt verder vast dat naast de eigenaar van het stelsel

(i.c. de aanvrager) een andere partij (i.c. Waternet) gebruik maakt van dit stelsel van verbindingen.

De ACM merkt op dat AEB als producent de verbinding tussen de zuiveringsinstallatie en de

centrale heeft gemeld als een directe lijn zoals gedefinieerd in artikel 1 lid 1 onder ar E-wet. In de

ontheffing aan het Waterschap staat echter dat de verbinding een net is. Uit de wettelijke definitie

van een net volgt dat een directe lijn en een net elkaar uitsluiten. De verbinding tussen de centrale

en de zuiveringsinstallatie kan dus niet kwalificeren als een net én een directe lijn.1 De melding

1 Zie ook ro. 5 van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 26 juli 2016

(ECLI:NL:CBB:2016:227).
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van de directe lijn door AEB en de ontheffing aan het Waterschap kunnen dus niet beide bestaan.

Hieronder gaat de ACM na of de verbinding tussen AEB en Waternet kwalificeert als een directe

lijn in de zin van de wet en daarmee geen onderdeel van een net kan zijn. Vervolgens gaat de

ACM na wat dit voor gevolgen heeft voor de aanvraag van AEB en de ontheffing aan Waternet.

24. Aanvrager heeft aannemelijk gemaakt dat AEB een producent is. AEB is een organisatorische

eenheid die zich door exploitatie van de centrale bezig houdt met het opwekken van elektriciteit

(artikel 1 lid 1 onder g E-wet). Binnen de centrale is een productie-installatie gelegen die bestaat

uit productie-eenheden die door middel van de geschikte afvalcomponenten elektriciteit opwekken

(artikel 1 lid 1 onder ah E-wet).2 Op deze productie-installatie is de zuiveringsinstallatie van

Waternet via een railverbinding aangesloten. Uit de overgelegde overeenkomst tussen AEB en

Waternet en facturen blijkt dat aanvrager als producent de verbruiker Waternet daadwerkelijk van

elektriciteit voorziet. Verder is gebleken dat Waternet voor haar elektriciteitsvoorziening uitsluitend

de elektriciteit gebruikt zoals geleverd door AEB. De ACM stelt verder vast dat de verbinding

tussen het centrale en de zuiveringsinstallatie zelf niet op het openbare net is aangesloten.3

Tevens is gebleken dat geen huishoudelijke afnemers op de directe lijn zijn aangesloten.

25. De ACM komt tot de conclusie dat de verbindingen tussen de productie-installatie van de

aanvrager en de zuiveringsinstallatie van Waternet kwalificeert als een directe lijn in de zin van de

E-wet. Verder merkt de ACM op dat zij gelijktijdig met het nemen van dit besluit de ontheffing van

het Waterschap op haar verzoek intrekt.4

26. De ACM merkt op dat AEB in haar aanvraag een melding heeft gedaan zoals bedoeld in artikel 9h

E-wet. De ACM merkt op dat de aanvrager als producent daarmee heeft voldaan aan haar

meldplicht. De ACM neemt de melding op in het ‘Openbaar register van meldingen directe lijnen’.

In dit register staat de informatie als volgt beschreven: i) datum van melding, ii) naam en adres

van de producent, beschrijving en iii) locatie van de directe lijn.

27. Het resterende stelsel van verbindingen, niet zijnde de directe lijn, is alleen door aanvrager in

gebruik. Dit betekent dat deze verbindingen niet zijn aan te merken als een net in de zin van de

wet. Nu geen sprake is van een net is niet voldaan aan de definitie van een gesloten

distributiesysteem zoals opgenomen in artikel 1, lid 1, onderdeel aq, van de E-wet. De ACM kan

om die reden geen ontheffing verlenen op grond van artikel 15 E-wet. De ACM hoeft verder niet te

beoordelen of de aanvraag voldoet aan de criteria van een ontheffing zoals die zijn opgenomen in

artikel 15, eerste lid, van de E-wet. De ACM merkt op dat de aanvrager geen netbeheerder hoeft

2 Een productie-installatie kan bestaan uit meerdere productie-eenheden. Een productie-eenheid kan worden omschreven

als de kleinst mogelijke entiteit waarmee zelfstandig elektriciteit kan worden opgewekt. Een aantal van die productie-

eenheden die geografisch, technisch, functioneel of organisatorisch met elkaar samenhangen kunnen een productie-

installatie vormen. Zie hiervoor Kamerstukken II, 2007-2008, 31 326, nr. 3.

3 Zie Kamerstukken II, 2012 – 2013, 33 493, nr. 3 waarin staat dat de verbinding die een directe lijn vormt niet met een net

kan zijn verbonden. Dit betekent bijvoorbeeld dat een productieinistallatie die via een railverbinding met een (openbaar)

net is verbonden niet kan kwalificeren als een directe lijn.

4 ACM/UIT/492790.
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aan te wijzen voor het stelsel van verbindingen, omdat het stelsel niet kwalificeert als een net in de

zin van de E-wet.

5 Dictum

28. De Autoriteit Consument en Markt stelt vast dat het stelsel van verbindingen van AEB Exploitatie

B.V. dat is gelegen op het terrein van AEB Exploitatie B.V. waarbij de verbindingen liggen op de

kadastrale percelen Sloten (N.H.) K 2743, K 2744, K 3022, K 3543 en K 3835 te Amsterdam niet

is aan te merken is als een elektriciteitsnet in de zin van de Elektriciteitswet 1998. Dit stelsel van

verbindingen kan daarmee geen gesloten distributiesysteem zijn.

29. De ACM besluit geen ontheffing te verlenen en de aanvraag van AEB Exploitatie B.V. toe te

wijzen. Voor zover zich geen wijzigingen voordoen hoeft AEB Exploitatie B.V. voor dit stelsel geen

netbeheerder aan te wijzen.

Den Haag,

Datum: 17 mei 2018

Autoriteit Consument en Markt,

namens deze:

w.g.

drs. F.E. Koel

Teammanager Directie Energie

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

na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuur

van de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In dit

bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet

bestuursrecht, het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met

rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.



Autoriteit Consument & Markt

Zaaknr. ACM/16/023355

9/11

Bijlage 1 - Wettelijk kader

1. In dit hoofdstuk beschrijft de ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor

dit besluit.

2. Voor zover relevant is in artikel 1, eerste lid, E-wet het volgende opgenomen:

“b. aansluiting: één of meer verbindingen tussen een net en een onroerende zaak als bedoeld

in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken,

waaronder begrepen één of meer verbindingen tussen een net dat wordt beheerd door een

netbeheerder en een net dat beheerd wordt door een ander dan die netbeheerder;

c. afnemer: een ieder die beschikt over een aansluiting op een net;

i. net: één of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden

transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens

voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of

liggen binnen de installatie van een producent of van een afnemer;

j. landelijk hoogspanningsnet: het net, bedoeld in artikel 10, eerste lid;

g. producent: een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het opwekken van

elektriciteit;

ah. productie-installatie: een installatie, bestaande uit één of meer productie-eenheden, voor de

opwekking van elektriciteit;

aq. gesloten distributiesysteem: een net, niet zijnde het landelijk hoogspanningsnet,

1°. dat ligt binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of

locatie met gedeelde diensten,

2°. waarop minder dan 500 afnemers zijn aangesloten en

3°. dat alleen niet-huishoudelijke afnemers van elektriciteit voorziet, tenzij er sprake is van

incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijke afnemers dat werkzaam is bij of

vergelijkbare betrekkingen heeft met de eigenaar van het gesloten distributiesysteem;

ar. directe lijn: een of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit, behoudens voor

zover die gelegen is binnen een installatie, die:

1°. niet verbonden is met een net of met een andere verbinding voor het transport van

elektriciteit en die een geïsoleerde productie-installatie van een producent rechtstreeks

verbindt met een geïsoleerde verbruiker van elektriciteit, niet zijnde de producent of

2°. ten hoogste via de installatie van één aangeslotene op de verbinding is verbonden met

een net of met een andere verbinding voor het transport van elektriciteit en die een

productie-installatie van een producent, met tussenkomst van een leverancier, rechtstreeks

verbindt met één of meer verbruikers van elektriciteit, niet zijnde de producent of in

hoofdzaak huishoudelijke verbruikers, teneinde te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van

deze verbruikers;”.

3. Artikel 9h E-wet luidt:

1. Een producent die elektriciteit levert met een directe lijn aan verbruikers van elektriciteit meldt

zo spoedig mogelijk na ingebruikname van een directe lijn aan de Autoriteit Consument en

Markt:
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a. zijn naam en adres;

b. een globale beschrijving van de directe lijn;

c. een aanduiding van de locatie waar de directe lijn zich bevindt.

2. De producent meldt een significante wijziging ten opzichte van een eerdere melding zo

spoedig mogelijk na doorvoering van de betreffende wijziging aan de Autoriteit Consument

en Markt. Onder een significante wijziging wordt in ieder geval verstaan een wijziging van

het aantal aangeslotenen op de directe lijn, een wijziging van de eigenaar van de directe lijn

of een wijziging in de eventuele verbinding met een net.

4. Artikel 15 E-wet luidt:

1. De Autoriteit Consument en Markt kan op diens aanvraag ontheffing verlenen aan een

eigenaar van een gesloten distributiesysteem, van het gebod van artikel 10, negende lid,

indien:

a. het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een gesloten distributiesysteem

om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is of

b. het gesloten distributiesysteem primair elektriciteit transporteert voor de eigenaar van dat

systeem of de daarmee verwante bedrijven en

c. de aanvrager geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij met een

netbeheerder verbonden is.
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Bijlage 2 – Geografische afbakening van de locatie waarop
het stelsel van verbindingen is gelegen


