
 

  Openbaar 
 

 

 

 ACM/UIT/497975 

 

Besluit 

 

Ons kenmerk : ACM/UIT/497975 

Zaaknummer : ACM/18/032639 

 

 

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 Arkema B.V. over de 

indeling in tariefcategorieën voor het transporttarief elektriciteit.  
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1 Verloop van de procedure 

1. Op 23 maart 2018 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 

Arkema B.V. (Arkema). Het betreft een geschil met netbeheerder Enduris B.V. (Enduris).  

 

2. Op 27 maart 2018 heeft de ACM Enduris uitgenodigd om een schriftelijke zienswijze op de 

aanvraag in te dienen. Deze zienswijze heeft de ACM op 15 mei 2018 ontvangen.  

 

3. Op 14 juni 2018 is er op het kantoor van de ACM in Den Haag een hoorzitting geweest. Op 23 juli 

2018 heeft de ACM het verslag hiervan aan partijen gezonden.
 
 

 

 

2 Het geschil 

4. Het geschil draait om de vraag of Enduris Arkema voor het transporttarief elektriciteit vanaf 1 

januari 2012 terecht heeft ingedeeld in de tariefcategorie MS in plaats van in de tariefcategorie 

Trafo HS+TS/MS.  

 

3 Feiten 

5. 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. 

  

6. Arkema heeft een aansluiting op het openbare 10 kV net van Enduris. De aansluiting van Arkema 

is gerealiseerd op een middenspanningsring (MS-ring). De capaciteit van de aansluiting is 

[VERTROUWELIJK] kW. De door Arkema gecontracteerde capaciteit is [VERTROUWELIJK] 

kW. De aansluiting van Arkema is gerealiseerd in de periode voor de invoering van de 

tariefregulering.  

 

7. Enduris heeft Arkema voor het transporttarief elektriciteit ingedeeld in de tariefcategorie MS.    

 

4 Wettelijk kader 

8. Artikel 16, eerste lid, aanhef en onderdeel f, E-wet bepaalt: 

 

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: 

[…] 

f. op de grondslag van artikel 24 ten behoeve van derden transport van elektriciteit uit te voeren; 

 

9. Artikel 24, eerste lid, E-wet bepaalt: 
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De netbeheerder is verplicht aan degene die daarom verzoekt een aanbod te doen om met 

gebruikmaking van het door hem beheerde net ten behoeve van de verzoeker transport van 

elektriciteit uit te voeren tegen een tarief en tegen andere voorwaarden die in overeenstemming 

zijn met de paragrafen 5 en 6 van dit hoofdstuk. 

 

10. Artikel 29, eerste tot en met vierde lid, E-wet bepaalt: 

 

1 Het tarief waarvoor transport van elektriciteit zal worden uitgevoerd heeft betrekking op de 

ontvangst en het invoeden van elektriciteit door afnemers, ongeacht de plaats van ontvangst of 

invoeding van de elektriciteit en ongeacht de plaats van de aansluiting waar de elektriciteit op 

het Nederlandse net is ontvangen of ingevoed en op systeemdiensten. 

2 Het tarief, bedoeld in het eerste lid, wordt in rekening gebracht bij iedere afnemer die 

elektriciteit ontvangt op een aansluiting op een net dat wordt beheerd door een netbeheerder. 

Het tarief kan verschillen voor verschillende afnemers, afhankelijk van het spanningsniveau van 

het net waarop de afnemer is aangesloten. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden 

bepaald dat het tarief tevens in rekening wordt gebracht bij iedere afnemer die elektriciteit 

invoedt op een net dat wordt beheerd door een netbeheerder. In dat geval kan het tarief tevens 

verschillen voor het ontvangen of het invoeden van elektriciteit. 

3 Het transporttarief wordt berekend per aansluiting. Voor de toepassing van het transporttarief 

wordt een streng van lichtmasten geacht te beschikken over één aansluiting. 

4 In aanvulling op het bepaalde bij of krachtens het eerste, tweede en derde lid, kunnen bij 

algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld met betrekking tot het tarief waarvoor 

transport van elektriciteit zal worden uitgevoerd ten behoeve van bij die maatregel aan te geven 

afnemers dan wel voor daarbij te omschrijven transport van elektriciteit. 

 

11. Artikel 1, onderdeel c, van het Besluit differentiatie tarieven transport elektriciteit bepaalt: 

 

In aanvulling op artikel 29, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998, kan het tarief waarvoor 

transport van elektriciteit zal worden uitgevoerd, voor de ontvangst en voor het invoeden van 

elektriciteit verschillen voor verschillende afnemers afhankelijk van: 

[…] 

c. de fysieke wijze van aansluiten op een net met een spanningsniveau van ten hoogste 50 kV 

of de situering van een aansluiting in een net met een spanningsniveau van ten hoogste 50 kV 

ten opzichte van de transformator die dat net verbindt met een net van hoger spanningsniveau; 

 

12. Artikel 3.7.1, 3.7.2 en 3.7.3 van de Tarievencode bepalen: 

 

3.7.1 

Met inachtneming van artikel 3.2.5 worden voor de bepaling van het transportafhankelijke 

verbruikers-transporttarief (TAVT) de volgende tariefcategorieën onderscheiden: 

a1. EHS 

a2. HS 

b. TS 

c. Trafo HS+TS / MS 

d. MS 

e. Trafo MS / LS 

f. LS 

g. LS geschakeld 

 

3.7.2 
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Verbruikers worden ingedeeld in de onder 3.7.1 genoemde categorieën volgens onderstaande 

regels: 

a. een verbruiker met een gecontracteerd transportvermogen en met een geschakelde 

aansluiting, beneden een door de netbeheerder bepaalde minimumgrens wordt ingedeeld in de 

tariefcategorie LS geschakeld; 

b. een verbruiker met een gecontracteerd transportvermogen beneden een door de 

netbeheerder bepaalde minimumgrens wordt ingedeeld in de tariefcategorie LS; 

c. een verbruiker met een gecontracteerd transportvermogen boven de onder b bedoelde 

ondergrens doch beneden een door de netbeheerder bepaalde middengrens wordt ingedeeld in 

de tariefcategorie Trafo MS/LS; 

d. een verbruiker met een gecontracteerd transportvermogen boven de onder c bedoelde 

middengrens doch beneden een door de netbeheerder bepaalde bovengrens wordt ingedeeld 

in de tariefcategorie MS; 

e. een verbruiker met een gecontracteerd transportvermogen boven de onder d genoemde 

bovengrens wordt ingedeeld in de tariefcategorie die behoort bij het werkelijke spanningsniveau 

waarop hij is aangesloten. 

 

3.7.3 

De grenzen genoemd in 3.7.2 komen overeen met de grenzen in de tabel in 2.3.3c. De 

verdeling van de aangeslotenen over de categorieën voor het gecontracteerde 

transportvermogen ex artikel 3.7.2 kan echter afwijken met die voor de gewenste 

aansluitcapaciteit ex artikel 2.3.3 in die zin dat aangeslotenen voor het gecontracteerde 

transportvermogen op verzoek van de aangeslotene in een lagere categorie kunnen worden 

ingedeeld dan voor de gewenste aansluitcapaciteit. 

 

5 Standpunten van partijen 

5.1 Arkema 

13. Arkema heeft samengevat het volgende naar voren gebracht.  

 

14. Arkema meent dat Enduris haar voor het transporttarief elektriciteit onterecht heeft ingedeeld in 

de tariefcategorie MS. Volgens Arkema bevat artikel 3.7.2, onderdeel e, TCE geen indelingsregel 

voor tariefcategorieën
1
 en is het criterium ‘werkelijk spanningsniveau’ onvoldoende 

onderscheidend om een afnemer op het spanningsniveau MS in te delen in de tariefcategorie MS 

of Trafo HS+TS/MS. In beide gevallen is het spanningsniveau volgens Arkema namelijk 10 kV.  

 

15. Om onderscheid naar de tariefcategorieën MS en Trafo HS+TS/MS te maken, kan een 

netbeheerder volgens Arkema aanvullende criteria gebruiken. Deze criteria blijken volgens 

Arkema uit de deelmarktgrenzen van de netbeheerder. Enduris gebruikt als aanvullend criterium 

volgens Arkema alleen bandbreedtes om te bepalen in welke deelmarkt een afnemer valt. 

Afnemers met een gecontracteerd vermogen tussen de 200 en 2000 kW vallen bij Enduris in de 

tariefcategorie MS. Afnemers met een gecontracteerd vermogen tussen 2000 en 10000 kW in de 

tariefcategorie Trafo HS+TS/MS. Arkema meent dat zij op basis van haar gecontracteerde 

vermogen en de door Enduris gehanteerd bandbreedtes voor het transporttarief ingedeeld moet 

worden in de tariefcategorie Trafo HS+TS/MS. Daarbij meent Arkema dat de fysieke aansluitwijze 

                                                        
1
 Arkema verwijst in dit verband naar CBb 7 maart 2012, ECLI:NL:CBB:2012:BV8962. 
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van haar aansluiting in het onderhavige geval niet relevant is, aangezien Enduris dit criterium in 

tegenstelling tot andere netbeheerders niet gebruikt bij de indeling in deelmarkten.   

5.2 Enduris 

16. Enduris heeft samengevat het volgende naar voren gebracht. 

 

17. Enduris stelt dat zij Arkema voor het transporttarief terecht heeft ingedeeld in de tariefcategorie 

MS. Volgens Enduris is op grond van artikel 3.7.2, onderdeel e, TCE, naast de door Enduris 

gebruikte deelmarktgrenzen, ook de fysieke aansluitwijze relevant voor de indeling in 

tariefcategorieën.
2
 Door ook de fysieke aansluitwijze te betrekken bij de indeling in 

tariefcategorieën wordt volgens Enduris recht gedaan aan het kostenveroorzakingsbeginsel dat 

ten grondslag ligt aan de tariefregulering. 

 

18. Arkema is fysiek aangesloten op een 10 kV MS-ring dat kwalificeert als een net in de 

tariefcategorie MS, zodat Arkema voor het transporttarief ook moet worden ingedeeld in de 

tariefcategorie MS. Volgens Enduris is het onjuist alleen te kijken naar het door Arkema 

gecontracteerde transportvermogen en de door Enduris gehanteerde bandbreedtes, omdat de 

aansluiting van Arkema is aangelegd voor inwerkingtreding van de tariefregulering en voordat 

Enduris deelmarktgrenzen gebruikte. Volgens Enduris kan Arkema alleen ingedeeld worden in de 

tariefcategorie Trafo HS+TS/MS indien de aansluiting van Arkema zou zijn gerealiseerd op een 

MS-rail van een HS/MS-transformator. Daarvan is volgens Enduris geen sprake, zodat Arkema 

ook niet thuis hoort in deze tariefcategorie.  

6 Beoordeling van het geschil 

19. Het geschil heeft betrekking op de hoogte van het transporttarief. De vraag is of Enduris voor de 

berekening van het transporttarief in de periode vanaf 1 januari 2012 tot heden Arkema ten 

onrechte heeft ingedeeld in de tariefcategorie MS in plaats van de tariefcategorie Trafo 

HS+TS/MS. De ACM stelt vast dat de aansluitconfiguratie en de hoogte van het gecontracteerd 

vermogen niet in geschil is. 

 

20. Uit artikel 29, eerste en tweede lid, van de E-wet volgt dat bij iedere afnemer van elektriciteit het 

transporttarief in rekening wordt gebracht. Het tarief kan verschillen voor de verschillende 

afnemers, afhankelijk van het spanningsniveau van het net waarop de afnemer is aangesloten. 

Artikel 29, vierde lid, van de E-wet bepaalt dat aanvullende regels kunnen worden gesteld over 

het transporttarief. Deze regels zijn opgenomen in het besluit differentiatie van tarieven transport 

elektriciteit.
3
 Artikel 1, onderdeel c, van het besluit differentie tarieven transport elektriciteit 

bepaalt dat de fysieke aansluitwijze of plaatsing van een aansluiting ten opzichte van de 

transformator verschil kan maken voor het transporttarief. De TCE regelt overeenkomstig artikel 

27, eerste lid, van de E-wet de structuren van onder meer het transporttarief. 

 

21. Ingevolge artikel 3.7.1 van de TCE worden voor het transportafhankelijke verbruikers-

transporttarief verschillende tariefcategorieën onderscheiden. Artikel 3.7.2 van de TCE bevat de 

indelingsregels om te bepalen binnen welke categorie een verbruiker valt. Blijkens artikel 3.7.3 

van de TCE komen de grenzen genoemd in artikel 3.7.2 van de TCE overeen met de grenzen in 

                                                        
2
 Enduris verwijst in dit verband naar CBb 25 januari 2012, ECLI:NL:CBB:2012:BV2638. 

3
 Stb. 2011, 439. 
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de tabel van artikel 2.3.3c van de TCE. De netbeheerder is toegestaan voor zijn gebied 

afwijkende grenzen te hanteren. Volgens voetnoot 1 bij tabel 2.3.3c van de TCE geldt dit ook voor 

de grenzen uit artikel 3.7.2 van de TCE. 

 

22. Uit de stukken blijkt dat Arkema beschikt over een gecontracteerd transportvermogen van 

[VERTROUWELIJK] kW. Enduris heeft de bovengrens van deelmarkt MS vastgesteld op 2000 

kW. Het gecontracteerd transportvermogen van Arkema is daarmee groter dan de door Enduris 

gehanteerde bovengrens voor de tariefcategorie MS. Daarom is artikel 3.7.2 onder e, van de TCE 

van toepassing. Daarin is bepaald dat in deze gevallen een verbruiker wordt ingedeeld in de 

tariefcategorie die behoort bij het werkelijke spanningsniveau waarop hij is aangesloten. 

 

23. Volgens de ACM is het werkelijke spanningsniveau in dit geval MS. Hierbij volgt de ACM niet het 

betoog van Arkema dat het criterium ‘werkelijke spanningsniveau’ onvoldoende onderscheidend 

is. De ACM wijst erop dat artikel 3.7.2, onder e, van de TCE werkelijke spanningsniveau waarop 

de afnemer is aangesloten als criterium stelt. Zoals door het CBb is bevestigd gaat het daarmee 

niet alleen om het spanningsniveau, maar ook hoe de situatie in werkelijkheid is, gelet op de 

fysieke aansluitwijze.
4
 

 

24. In tegenstelling tot wat Arkema betoogt, is het volgens de ACM niet vereist dat het werkelijke 

spanningsniveau als aanvullend vereiste door de netbeheerder in haar deelmarktgrenzen wordt 

gehanteerd. De deelmarktgrenzen zoals de netbeheerder in haar tariefblad heeft bepaald moeten 

in combinatie met de TCE worden gelezen. Uit artikel 3.7.2, onder e, van de TCE volgt reeds dat 

de fysieke aansluitwijze relevant is ter bepaling van de tariefcategorie door het criterium ‘werkelijk 

spanningsniveau’, zodat het niet nodig is om dit criterium ook op te nemen in de 

deelmarktgrenzen van de netbeheerder. 

 

25. Tot slot wil de ACM er nog op wijzen dat het kader voor het onderscheid tussen tariefcategorieën 

MS-D en MS-T afwijkt van het kader voor het onderscheid tussen tariefcategorieën MS en Trafo 

HS+TS/MS. Uit de artikelen 3.2.4 en 3.2.5 van de TCE volgt dat indien de netbeheerder 

onderscheid wil maken tussen de tariefcategorieën MS-D en MS-T, hij dit op moet nemen in zijn 

tarievenvoorstel. Voor het onderscheid tussen de tariefcategorieën MS en Trafo HS+TS/MS geldt 

dit vereiste niet. Daarom valt de ACM voor wat betreft dit onderscheid terug op het bepaalde in 

artikel 3.7.2, onder e, van de TCE. 

 

26. Uit de stukken volgt dat Arkema is aangesloten op een MS-ring en niet beschikt over een fysieke 

aansluiting op de MS rail van een HS/MS trafo. Daarmee komt de ACM tot de conclusie dat 

Enduris Arkema terecht heeft ingedeeld in de tariefcategorie MS. 

 
  

                                                        
4
 CBb 25 januari 2012, ECLI:NL:CBB:2012:BV2638, punt 5.4. Hierin achtte het CBb de fysieke aansluitwijze eveneens 

doorslaggevend om te bepalen of de verbruiker in tariefcategorie MS of tariefcategorie Trafo HS+TS/MS moest zijn 
ingedeeld  
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7 Dictum 

27. De Autoriteit Consument en Markt:  

1. verklaart de klacht van Arkema B.V. tegen Enduris B.V. ongegrond; 

2. stelt vast dat Enduris B.V. niet in strijd met artikel 24, eerste lid, van de E-wet heeft 

gehandeld. 

 

 

Den Haag, 

Datum: 23 juli 2018 

 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze: 

w.g. 

 

 

 

drs. F.E. Koel 

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 

 


