
 

  Openbaar 
 

 

 

 ACM/UIT/500071 

 

  

 

Besluit 

Beslissing op de bezwaren van Koninklijke Ten Cate B.V. van 11 juli 2018 tegen de besluiten van 

de Autoriteit Consument en Markt van 31 mei 2018 inzake ontheffingsverlening voor gesloten 

distributiesystemen gas (besluitkenmerk ACM/UIT/494261) en elektriciteit (besluitkenmerk 

ACM/UIT/494313). 

 

 

Ons kenmerk : ACM/UIT/500071 

Zaaknummer : ACM/18/033530 ACM/18/033527 

Datum : 1 oktober 2018 

 

 

1 Samenvatting  

1. Koninklijke Ten Cate B.V. (hierna: Ten Cate) heeft op 11 juli 2018 bezwaar gemaakt tegen de 

besluiten van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) van 31 mei 2018, waarmee aan 

Ten Cate ontheffingen zijn verleend van de verplichting om een netbeheerder aan te wijzen op 

grond van artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet (hierna: E-wet) en artikel 2a, eerste lid, 

van de Gaswet. In haar bezwaarschriften verzoekt Ten Cate de ACM rekening te houden met 

een aantal gewijzigde feitelijke omstandigheden. Daarnaast stelt Ten Cate dat het besluit in 

strijd is genomen met de beginselen van rechtszekerheid en zorgvuldigheid. 

2. De ACM is van mening dat de gewijzigde feitelijke omstandigheden geen invloed hebben op de 

uitkomst van de beoordeling van de ontheffingsaanvragen zoals deze heeft plaatsgevonden in 

de bestreden besluiten. De ACM heeft bij het nemen van de bestreden besluiten in 

overeenstemming gehandeld met de beginselen van rechtszekerheid en zorgvuldigheid. De 

ACM verklaart de bezwaren van Ten Cate ongegrond.  

2 Verloop van de procedure 

3. Bij besluiten van 31 mei 2018 heeft de ACM uitvoering gegeven aan artikel 15, eerste lid, van 

de E-wet en artikel 2a, eerste lid, van de Gaswet door ontheffingen te verlenen aan Ten Cate 

van de verplichting tot aanwijzing van een netbeheerder.  

4. In het kader van de voorbereiding van deze besluiten (hierna: bestreden besluiten) heeft de 

ACM op 20 april 2018 Ten Cate in de gelegenheid gesteld om te reageren op de 

ontwerpontheffingsbesluiten. Vervolgens heeft Ten Cate bij brief van 3 mei 2018 een reactie op 

de ontwerpontheffingsbesluiten gegeven.  

5. Op 31 mei 2018 heeft de ACM de bestreden besluiten vastgesteld. 

6. Tegen de bestreden besluiten heeft Ten Cate bij brieven van 11 juni 2018 tijdig bezwaar 

gemaakt.  



Autoriteit Consument & Markt 

Zaaknr. ACM/18/033530; ACM/18/033527   Openbaar 
 

2/16 

7. Op 16 augustus 2018 heeft een hoorzitting op het kantoor van de ACM plaatsgevonden, waarbij 

Ten Cate haar bezwaren heeft toegelicht.  

8. Van de hoorzitting is een verslag gemaakt dat op 6 september 2018 aan Ten Cate is 

toegezonden.  

3 Wijzigingen in de feitelijke situatie 

9. Voorafgaand aan de bespreking van de bezwaargronden geeft Ten Cate in haar 

bezwaarschriften een aantal wijzigingen door in de feitelijke situatie op het elektriciteitsnet en 

het gastransportnet, die volgens Ten Cate relevant kunnen zijn in het kader van de 

ontheffingverlening. Deze wijzigingen betreffen allereerst een aantal partijen dat op het moment 

van de beoordeling van de aanvraag aangesloten was op het elektriciteits- dan wel 

gastransportnet van Ten Cate en dat inmiddels niet meer is aangesloten en geen elektriciteit 

dan wel gas meer verbruiken. Daarnaast is een ketelhuis dat is aangesloten is op het gas- en 

elektriciteitstransportnet van Ten Cate veranderd van beheerder.  

10. De ACM heeft deze gewijzigde feitelijke omstandigheden beoordeeld en komt tot de conclusie 

dat ze geen invloed hebben op de uitkomst van de beoordeling van de ontheffingsaanvraag 

zoals deze is weergegeven in de bestreden besluiten. Zoals Ten Cate zelf in haar 

bezwaarschriften heeft aangegeven, betreffen deze wijzigingen aangesloten partijen die niet 

beschikten over een WOZ-beschikking ten tijde van indiening van de ontheffingsaanvraag. 

Deze partijen kwalificeren om deze reden niet als afnemers in de zin van artikel 1, eerste lid, 

onder c, van de E-wet, respectievelijk artikel 1, eerste lid, onder o, van de Gaswet. De 

genoemde omstandigheden leiden daarom niet tot andere beschikkingen op de oorspronkelijke 

aanvragen van Ten Cate. 

4 Bezwaargronden  

11. De bezwaren van Ten Cate tegen de bestreden besluiten zijn voor beide besluiten gelijkluidend. 

Kort en zakelijk weergegeven luiden de bezwaren als volgt.  

12. Ten Cate stelt dat het beginsel van rechtszekerheid met zich brengt dat de ACM in het kader 

van de ontheffingsbesluiten dient vast te stellen welke aangesloten partijen als afnemer in de 

zin van artikel 1, eerste lid, onder c, van de E-wet, respectievelijk artikel 1, eerste lid, onder o, 

van de Gaswet kwalificeren en welke partijen niet aan deze kwalificatie voldoen. Ten Cate heeft 

tijdens de hoorzitting gesteld dat in het bijzonder de aan de ontheffing verbonden voorschriften 

in strijd zijn met het beginsel van rechtszekerheid. Ten Cate stelt dat aan de hand van de 

bestreden besluiten niet voldoende duidelijk en kenbaar is voor Ten Cate welke taken en 

verplichtingen aan haar worden opgelegd in de bestreden besluiten omdat de kring van 

aangesloten partijen die als afnemers in de zin van de E-wet dan wel Gaswet kwalificeren 

onbekend is. Uit het oogpunt van rechtszekerheid dient de ACM volgens Ten Cate in de dicta 

van de bestreden besluiten duidelijk de bovenstaande kwalificatie per aangesloten partij weer te 

geven.  

13. Het is, volgens Ten Cate, aan de ACM om relevante feiten juridisch te kwalificeren en om die 

reden is het aan de ACM om degene die over een WOZ-beschikking beschikt, aan te merken 

als een afnemer in de zin van de E-wet dan wel de Gaswet. Het is volgens Ten Cate in de 

praktijk lastig voor de beheerder van een gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) om te 
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komen aan de WOZ-beschikkingen van de aangesloten partijen op haar netten teneinde 

zelfstandig te bepalen wie van de aangeslotenen kwalificeert als afnemer in de zin van de E-

wet dan wel de Gaswet. Het gaat om vertrouwelijke beschikkingen die belastinggegevens 

bevatten, waardoor enkele partijen niet bereid zijn deze aan Ten Cate te verstrekken. 

Daarnaast voert Ten Cate in het kader van haar bezwaar tegen de ontheffing voor elektriciteit 

aan, dat recente jurisprudentie van de Rechtbank Gelderland haaks staat op de 

beschikkingspraktijk van de ACM en de jurisprudentie van het College van beroep voor het 

bedrijfsleven (hierna: CBb) op het gebied van afnemersbegrip.
1
 Dit alles maakt dat het voor Ten 

Cate onduidelijk is in welk geval een aangesloten partij op haar elektriciteits- dan wel 

gastransportnet kwalificeert als afnemer in de zin van de E-wet dan wel de Gaswet. 

14. Daarnaast stelt Ten Cate dat het besluit niet zorgvuldig tot stand is gekomen. Ten Cate 

onderbouwt dit standpunt door twee argumenten. Ten eerste vindt Ten Cate dat de bestreden 

besluiten inconsistent zijn. De inconsistentie bestaat volgens Ten Cate daaruit dat de bestreden 

besluiten geen duidelijke definitie bevatten van het begrip ‘afnemer’. Daarnaast stelt Ten Cate 

dat uit de bestreden besluiten niet duidelijk blijkt welke partijen precies door de ACM zijn 

aangemerkt als afnemers in de zin van de E-wet dan wel de Gaswet in.  

15. Voorts geeft Ten Cate aan dat de bestreden besluiten inconsistent zijn doordat de besluiten op 

twee plekken verschillende aantallen afnemers op het elektriciteits- en gastransportnet van Ten 

Cate vermelden. Zo wordt in randnummer 21 van het ontheffingsbesluit elektriciteit aangegeven 

dat er in ieder geval drie afnemers zijn aangesloten op het net van Ten Cate, terwijl 

randnummer 24 vermeldt dat er vijftien afnemers op het net zijn aangesloten. Voor het 

ontheffingsbesluit gas geldt dat in randnummer 18 van het ontheffingsbesluit wordt aangegeven 

dat er in ieder geval drie afnemers zijn aangesloten op het net van Ten Cate, terwijl 

randnummer 21 vermeldt dat er zes afnemers op het net zijn aangesloten. Ook blijkt uit de 

besluiten niet hoeveel afnemers er exact op het GDS zijn aangesloten, nu de ACM spreekt van 

‘in ieder geval drie’ afnemers op beide netten. 

16. Tot slot stelt Ten Cate dat de bestreden besluiten in strijd zijn met het beginsel van 

zorgvuldigheid omdat de ACM niet heeft voldaan aan de op haar rustende onderzoeksplicht. 

Volgens Ten Cate is de ACM op grond van artikel 6b van de Instellingswet bevoegd en op basis 

van het zorgvuldigheidsbeginsel verplicht om in het kader van de ontheffingverlening de WOZ-

beschikkingen van alle aangesloten partijen op te vragen teneinde vast te stellen welke partijen 

als afnemer kwalificeren in de zin van de E-wet dan wel de Gaswet. 

17. Ten Cate verzoekt tot slot op grond van artikel 7:15 Awb om vergoeding van de door haar 

gemaakte kosten in verband met deze procedure. 

                                                        
1
 Rb. Gelderland 28 maart 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:1578, r.o. 4.5. 
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5 Beoordeling bezwaren door ACM 

5.1 Bestreden besluiten zijn in overeenstemming met het beginsel van 
rechtszekerheid genomen 

5.1.1 Het toetsen van de juridische status van alle aangeslotenen valt buiten de 

reikwijdte van de wettelijke taak van de ACM en behoort tot de 

verantwoordelijkheid van de ontheffinghouder 

18. De ACM is van oordeel dat de werking van het beginsel van rechtszekerheid niet zo ver strekt 

dat er in het geval van ontheffingverlening aan Ten Cate op grond van artikel 15 E-wet en 

artikel 2a Gaswet een plicht ontstaat voor de ACM om alle aangesloten partijen te toetsen op 

wettelijke status van afnemer in de zin van de E-wet en de Gaswet en de uitkomsten van deze 

toetsing op te nemen in het dictum van de bestreden besluiten. De ACM dient in het kader van 

ontheffingverlening zich ervan te verzekeren dat tenminste één aangesloten derde partij 

kwalificeert als een afnemer in de zin van de E-wet of van de Gaswet. Daarnaast heeft de ACM 

de plicht om zich te verzekeren van de wetenschap dat er niet meer dan 500 van dergelijke 

aangesloten derden zijn, maar dat het om een aantal gaat dat daar beneden ligt. Om een 

ontheffingsbesluit te kunnen nemen is voor de ACM niet nodig om voor elke aangeslotene vast 

te stellen dat deze een afnemer is.  

19. Bij de beoordeling of sprake is van een GDS, is onder andere de vraag relevant of sprake is 

van een elektriciteitsnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet, 

respectievelijk een gastransportnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de 

Gaswet. In artikel 1, eerste lid, onder i. van de E-wet is een net gedefinieerd als ‘één of meer 

verbindingen (…) behoudens zover deze verbindingen (…) onderdeel uitmaken van een directe 

lijn of liggen binnen de installatie van een producent of van een afnemer’. In artikel 1, eerste lid, 

onder d van de Gaswet is een net een ‘niet tot een gasproductienet behorende, met elkaar 

verbonden leidingen of hulpmiddelen bestemd of gebruikt voor het transport van gas, (…) 

behoudens voor zover deze leidingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn 

of gelegen zijn binnen de installatie van de afnemer’. Uit de wettelijke definities van een net 

volgt dat de begrippen ‘net’, ‘installatie’ en ‘directe lijn’ elkaar uitsluiten.  

20. Volgens vaste jurisprudentie van het CBb is het zo dat “elektriciteitsverbindingen waarop 

slechts de eigenaar zelf is aangesloten, voor de toepassing van de regels voor het netbeheer 

worden aangemerkt als installatie. Indien vervolgens een derde op deze elektriciteitsverbinding 

wordt aangesloten, dan wordt dit stelsel van verbindingen aangemerkt als een net, in welk 

geval de eigenaar van dat net een ontheffing ex artikel 15, tweede lid, E-wet (of ex artikel 2a 

van de Gaswet, toevoeging ACM) moet aanvragen dan wel een netbeheerder moet 

aanwijzen”.
2
 Om te bepalen of er een derde als afnemer is aangesloten op het stelsel van 

verbindingen zijn de wettelijke definities van ‘afnemer’ en ‘aansluiting’ in de E-wet en de Gaswet 

leidend. Een afnemer in de zin van artikel 1, eerste lid, onder c van de E-wet (en vergelijkbaar 

in artikel 1, eerste lid, onder o van de Gaswet) is eenieder die beschikt over een aansluiting. In 

artikel 1, eerste lid, onder b van de E-wet (en vergelijkbaar in artikel 1, eerste lid, onder m van 

de Gaswet) wordt een aansluiting, voor zover relevant, gedefinieerd als een of meer 

verbindingen tussen een net en een onroerende zaak, waarbij wordt verwezen naar artikel 16, 

aanhef en onderdeel a tot en met e van de Wet Waardering onroerende zaken (hierna: Wet 

WOZ). In artikel 1, tweede lid, van de Wet WOZ staat dat het college van burgemeester en 

                                                        
2
 CBb 23 juli 2012, ECLI:CBB:NL:2012:BX4120, r.o. 6.2.  
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wethouders (hierna: het college) is belast met de uitvoering van de Wet WOZ, onder andere 

door afgifte van WOZ-beschikkingen per afgebakende onroerende zaak.  

21. Voor de uitvoering van haar wettelijke taak in het kader van ontheffingverlening op grond van 

artikel 15 E-wet en artikel 2a Gaswet, dient de ACM vast te stellen of sprake is van een net in 

de zin van deze wetten. Dit betekent dat de ACM dient vast te stellen dat er naast de eigenaar 

van het net ook een derde, die kwalificeert als een afnemer, is aangesloten op datzelfde net. 

Voor de kwalificatie als afnemer is, zoals uit het voorgaande blijkt, beslissend of de aangesloten 

partij beschikt over een WOZ-beschikking. Het is niet nodig om bij de beoordeling of sprake is 

van een net in de zin van de E-wet dan wel de Gaswet vast te stellen of alle aangesloten 

partijen kwalificeren als afnemer in de zin van artikel 1, eerste lid, onder c, van de E-wet, 

respectievelijk artikel 1, eerste lid, onder o, van de Gaswet.  

22. Het toetsen van alle aangesloten partijen op de wettelijke kwalificatie ‘afnemer’ kan in het kader 

van ontheffingverlening nodig zijn in een geval, waarin duidelijk is dat er in totaal 500 of meer 

afnemers zijn aangesloten op het betreffende net. Volgens artikel 15, eerste lid, onder d E-wet 

en artikel 2a, eerste lid, onder d Gaswet kan de ACM geen GDS ontheffing verlenen voor een 

net waar meer dan 500 afnemers zijn aangesloten. In het geval van de aanvraag van Ten Cate 

is duidelijk dat er in totaal niet meer dan vijftien partijen zijn aangesloten op het elektriciteitsnet 

en niet meer dan zes op het gasnet. Daarom is het in het kader van de ontheffingverlening aan 

Ten Cate niet nodig het exacte aantal afnemers vast te stellen. 

23. Ten Cate maakte tijdens de hoorzitting een vergelijking tussen het opnemen van het exacte 

aantal afnemers op een GDS in het dictum van een ontheffingsbesluit en het opnemen van de 

geografische afbakening van een GDS in datzelfde dictum. Volgens Ten Cate zou het opnemen 

van de geografische afbakening van het net in het dictum verplicht zijn op basis van het 

rechtszekerheidsbeginsel. Datzelfde zou gelden voor het opnemen van een lijst met afnemers 

per net, waarvoor een GDS ontheffing wordt verleend door de ACM. Deze vergelijking gaat 

volgens de ACM echter niet op, nu de ACM op grond van artikel 15, eerste lid onder c van de 

E-wet en artikel 2a, eerste lid, onder c van de Gaswet verplicht is te toetsen of bij een GDS 

sprake is van een geografisch afgebakende locatie. De ACM is niet wettelijk verplicht om het 

exacte aantal afnemers vast te stellen, al dan niet in het dictum van GDS ontheffingsbesluiten.  

24. Nu Ten Cate ervoor heeft gekozen om haar GDS zelf te beheren als ontheffinghouder, ligt de 

verantwoordelijkheid bij haar om, binnen het geografisch afgebakende gebied waarvoor 

ontheffing is verleend, haar wettelijke verplichtingen jegens afnemers na te komen. Als 

ontheffingshouder GDS is Ten Cate immers verantwoordelijk voor het beheer, de veiligheid en 

het onderhoud van de het elektriciteitsnet en het gasnet. Mede gelet hierop zijn - zoals Ten 

Cate zelf in bezwaar heeft aangegeven - aan de ontheffing GDS een aantal 

ontheffingsvoorschriften verbonden. Zoals blijkt uit de vaste beschikkingspraktijk van de ACM 

en jurisprudentie van het CBb, zijn de WOZ-beschikkingen van het college van de betreffende 

gemeente bepalend voor het afbakenen van WOZ-objecten.
3
 Op grond van een WOZ-

beschikking kan een beheerder van een GDS dus direct afleiden of sprake is van een plicht tot 

naleving van de voorschriften verbonden aan de GDS ontheffing die jegens afnemers in de zin 

van de E-wet of de Gaswet gelden. De GDS beheerder (en de ACM) zijn gebonden aan een 

                                                        
3
 Zie het Geschilbesluit ACM van 5 december 2008 met kenmerk 103018.34 (Van Noord Tomaten), het 

Geschilbesluit ACM van 17 november 2017 met kenmerk ACM/DE/206154 (Puul en Mooijer) en het 
Geschilbesluit ACM van 18 januari 2018 met kenmerk ACM/DE/200016 (JWM Putten). Zie ook overweging 
5.2 van de uitspraak van het CBb van 13 april 2011 (ECLI:NL:CBB:2011:BQ3485).  
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besluit van een bevoegd orgaan, in casu de WOZ-beschikkingen van het college van de 

Gemeente Hellendoorn. 

25. Voor zover Ten Cate in bezwaar heeft gesteld dat het voor haar niet duidelijk is tegenover 

welke partijen zij de ontheffingsvoorschriften moet uitvoeren, ligt het op haar weg om zich 

hiervan als ontheffingshouder GDS te vergewissen. Het is gebruikelijk dat een 

ontheffingshouder GDS als Ten Cate contractuele afspraken maakt met afnemers om het 

onderhoud en beheer van het net te regelen. In dit kader heeft Ten Cate ook de mogelijkheid 

om contractuele afspraken te maken over het beschikbaar stellen van informatie met betrekking 

tot de WOZ-beschikkingen. Voor zover namens Ten Cate tijdens de hoorzitting is gesteld dat 

met name de Amerikaanse bedrijven die op haar net zijn aangesloten weigeren bepaalde 

stukken - zoals de WOZ-beschikking - te overleggen, merkt de ACM op dat Ten Cate - zo nodig 

- kan afspreken dat bedrijfsvertrouwelijke (belasting)gegevens op de WOZ-beschikking worden 

weggelakt. Desnoods kunnen er ook afspraken worden gemaakt dat door de afnemer 

anderszins wordt aangetoond dat hij over een afgebakend WOZ-object beschikt. Daarbij valt te 

denken aan het overleggen van een verklaring van de betreffende gemeente.  

26. Voor zover Ten Cate voorts heeft betoogd dat de bestreden besluiten in strijd zijn met het 

formele rechtszekerheidsbeginsel, omdat de bestreden besluiten onvoldoende duidelijk of voor 

meerdere uitleg vatbaar zijn, kan de ACM dit betoog evenmin volgen. Het formele 

rechtszekerheidsbeginsel stelt eisen aan de redactionele kwaliteit van onder meer besluiten, 

waaronder ook van ontheffingsvoorschriften. Deze moeten duidelijk zijn geformuleerd, 

begrijpelijk en niet multi-interpretabel zijn.
4
 Ten Cate heeft niet aannemelijk gemaakt dat de 

bestreden besluiten en de daaraan verbonden voorschriften onduidelijk zijn of voor meerdere 

uitleg vatbaar zijn. De ACM gaat nader in op dit punt in paragraaf 5.2.3 van deze beslissing op 

bezwaar. 

5.1.2 Een lijst van afnemers is een momentopname en biedt geen rechtszekerheid aan 

de ontheffinghouder 

27. Anders dan Ten Cate is de ACM van oordeel dat het opnemen van een lijst van afnemers in het 

dictum van het besluit niet leidt tot meer rechtszekerheid voor de ontheffinghouder. De 

ontheffinghouder kan immers geen rechten en zekerheden ontlenen aan een dergelijke lijst. 

Van belang is dat de aangesloten partijen van rechtswege - en dus onafhankelijk van het 

oordeel van de ACM - als afnemers kwalificeren. Immers, of een aangeslotene als afnemer 

kwalificeert vloeit voort uit de wet. De WOZ-beschikking is daarin beslissend. Een in het dictum 

van een ontheffingsbesluit van de ACM opgenomen lijst van afnemers per GDS zou om die 

reden geen juridisch constituerend karakter hebben, en heeft gelet hierop geen rechtsgevolg. 

Afhankelijk van veranderingen in de eigendomsverhoudingen en in het gemeentelijke WOZ-

beleid, het aantal afnemers op een GDS direct na de verlening van de ontheffing veranderen. 

28. Tijdens de hoorzitting heeft Ten Cate verder toegelicht dat haar belang bij het opnemen van 

een lijst van afnemers in het dictum van de beslissingen op bezwaar mede erin ligt dat elk risico 

van niet-compliant zijn met de wet- en regelgeving een negatieve invloed kan hebben op het 

imago van Ten Cate en van het concern waartoe Ten Cate behoort. De ACM merkt op dat dit 

een gebruikelijk risico is dat alle in het economisch verkeer actieve partijen raakt. Daarnaast 

heeft Ten Cate zelf gekozen om als ontheffinghouder GDS de elektriciteits- en 

gastransportnetten te beheren. Door deze keuze te maken heeft Ten Cate bewust gekozen om 

                                                        
4
 Zie bv. Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, ook R.J.N. Schlössels & S.E. Zijlstra, Bestuursrecht in de 

sociale rechtsstaat. Band 1. Grondslagen, begrippen, normering, organisatie, wetgeving, uitvoering, 
handhaving(Handboeken staats- en bestuursrecht), Deventer: Wolters Kluwer 2017, par. 8.3.5, nr. 312. 
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de bij de rol van GDS ontheffinghouder horende rechten en verplichtingen op zich te nemen. 

Indien Ten Cate vrij wenst te zijn van deze rechten en verplichtingen, kan zij ervoor kiezen een 

netbeheerder op haar netten aan te wijzen en de netten tegen vergoeding aan een 

netbeheerder over te dragen.  

5.1.3 Tussenconclusie 

29. Op grond van het vorenstaande concludeert de ACM dat het rechtszekerheidsbeginsel niet zo 

ver strekt dat de ACM de exacte omvang van de groep van afnemers dient vast te stellen. De 

ACM is bevoegd om in het kader van haar taakuitoefening ex artikelen 15 E-wet en 2a Gaswet 

ontheffing te verlenen van de plicht om een netbeheerder aan te wijzen op een privaat net. De 

toets van alle aangesloten partijen op een GDS aan de criteria van het afnemersbegrip uit de E-

wet en de Gaswet is in casu niet nodig voor de ontheffingverlening en valt daarom niet binnen 

de reikwijdte van de bevoegdheden van de ACM in het kader van ontheffingverlening. Ten Cate 

als ontheffinghouder GDS is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke plichten en 

taken die op haar rusten in de hoedanigheid van GDS ontheffinghouder. Het opnemen van een 

lijst van aangesloten partijen die als afnemers in de zin van de E-wet dan wel de Gaswet 

kwalificeren in het dictum van de beslissing op bezwaar of van de ontheffingsbesluiten brengt 

naar de mening van de ACM Ten Cate geen rechtszekerheid. Het bestreden besluit en de 

daaraan verbonden voorschriften zijn volgens de ACM reeds voldoende duidelijk geformuleerd 

en niet voor meerdere uitleg vatbaar. De bezwaargronden van Ten Cate gericht op strijdigheid 

van de bestreden besluiten met het rechtszekerheidsbeginsel zijn om deze reden ongegrond. 

5.2 De bestreden besluiten zijn in overeenstemming met het 
zorgvuldigheidsbeginsel genomen 

5.2.1 De ACM heeft voldaan aan de op haar rustende onderzoeksplicht 

30. De ACM is van oordeel dat de invulling die zij heeft gegeven aan de op haar rustende 

onderzoeksplicht in het kader van de voorbereiding van de bestreden besluiten in 

overeenstemming is met het zorgvuldigheidsbeginsel. Ten Cate heeft in haar bezwaarschriften 

en tijdens de hoorzitting gesteld dat de ACM onterecht geen zelfstandig onderzoek heeft 

gedaan naar de vraag welke van de partijen aangesloten op het elektriciteits- en 

gastransportnet van Ten Cate beschikken over een WOZ-beschikking. 

31. Het zorgvuldigheidsbeginsel, geformuleerd in art. 3:2 Awb, vereist dat het bestuursorgaan bij de 

voorbereiding van een besluit de nodige kennis vergaart omtrent de relevante feiten en de af te 

wegen belangen. De parlementaire geschiedenis spreekt over ‘de plicht tot zorgvuldige 

kennisvergaring’.
5
 In dit verband kan het onder omstandigheden noodzakelijk zijn om 

ambtshalve nader feitenonderzoek uit te voeren voorafgaand aan de besluitvorming. Dit is 

nodig indien er bijvoorbeeld reden is om te twijfelen aan de juistheid van de door de aanvrager 

verstrekte gegevens.
6
 Daarnaast geldt voor beschikkingen op aanvraag, zoals in het geval van 

een ontheffingsbesluit, op grond van artikel 4:2, tweede lid, Awb een informatieplicht voor de 

aanvrager. Bij beschikkingen op aanvraag verschaft de aanvrager de gegevens en bescheiden 

die nodig zijn voor de beslissing op de aanvraag en waarover hij redelijkerwijs kan beschikken. 

32. Bij de beoordeling van het ontheffingsaanvraag voor een GDS ontheffing op grond van artikel 

15 van de E-wet dan wel 2a van de Gaswet baseert de ACM haar oordeel in eerste instantie op 

                                                        
5
 PG Awb I, MvT, p. 204; vergelijk ook Schlössels & Zijlstra 2017, 8.3.1., nr. 281. 

6
 HR 11 april 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1005; JB 2001/108 m.nt. R.M.P.G.N.-C. 
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de gegevens die de aanvrager bij zijn aanvraag aanlevert. De ACM verzoekt conform artikel 

4:2, tweede lid, van de Awb de aanvrager onder andere om middels het aanvraagformulier een 

overzicht van en kopieën van de – bij aanvrager beschikbare – gemeentelijke WOZ-

beschikkingen, waarop de aangesloten onroerende zaken op het net van de aanvrager zijn 

vermeld.  

33. Uit de ontheffingsaanvragen van Ten Cate blijkt dat er een aantal partijen aangesloten zijn op 

zowel het elektriciteitsnet als het gastransportnet van Ten Cate. Uit de bij de aanvraag 

aangeleverde kopieën van WOZ-beschikkingen blijkt dat er op zowel het elektriciteitsnet als het 

gastransportnet in ieder geval drie partijen zijn aangesloten die beschikken over een WOZ-

beschikking en daarom kwalificeren als afnemers in de zin van de E-wet dan wel van de 

Gaswet. Hieruit heeft de ACM afgeleid dat voldaan is aan de eis dat er in ieder geval één 

andere partij die beschikt over een WOZ-beschikking naast de eigenaar van het GDS 

aangesloten dient te zijn op het betreffende net . De ACM heeft de door Ten Cate aangeleverde 

gegevens beoordeeld en heeft geen reden gehad om te twijfelen aan de juistheid en 

authenticiteit van de verstrekte gegevens. 

34. De ACM heeft hiermee in het kader van de aanvraag voldoende gegevens verkregen om te 

kunnen beoordelen of is voldaan aan het criterium dat sprake is van een net, zoals reeds 

toegelicht in randnummer 19 van dit besluit. De ACM heeft vervolgens wel nadere informatie 

opgevraagd bij Ten Cate en actief onderzoek uitgevoerd naar de eigendomssituatie ten aanzien 

van de percelen, waarop de elektriciteitsnet en het gastransportnet zijn gelegen. Echter, het 

opvragen van nadere informatie bij de aanvrager of nader ambtshalve onderzoek omtrent de 

WOZ-beschikkingen was niet nodig, nu de ACM reeds beschikte over voldoende betrouwbare 

gegevens over dit aspect voor zorgvuldige besluitvorming op de aanvraag. 

5.2.2 Het is in casu niet nodig voor de uitoefening van de taken van de ACM om alle 

WOZ beschikkingen op te vragen 

35. Ten Cate stelt in haar bezwaar dat het aanmerken van aangesloten partijen als afnemers in de 

zin van de E-wet dan wel de Gaswet een (wettelijke) taak van de ACM is. Ter uitvoering van 

deze taak dient de ACM gebruik te maken van haar bevoegdheid op grond van artikel 6b van 

de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (hierna: Instellingswet) en van alle aangesloten 

partijen op een GDS WOZ-beschikkingen op te vragen, voor zover deze beschikbaar zijn. De 

ACM deelt dit standpunt niet.  

36. Op grond van artikel 6b van de Instellingswet heeft de ACM de bevoegdheid bij derden 

informatie op te vragen die de ACM redelijkerwijs nodig heeft voor de uitoefening van haar 

wettelijke taken.
7
 De vaststelling van het exacte aantal afnemers op het net van de aanvrager 

was in dit geval, zoals in randnummers 19 tot en met 22 van onderhavig besluit reeds gesteld, 

niet nodig voor een zorgvuldige besluitvorming op de aanvraag van Ten Cate. De ACM heeft 

namelijk alle informatie die nodig was voor de uitoefening van haar wettelijke taak in het kader 

van de ontheffingverlening van de aanvrager zelf verkregen dan wel ambtshalve gecontroleerd. 

Om deze reden is de ACM van oordeel dat het niet nodig was om vertrouwelijke informatie 

zoals de WOZ-beschikkingen op te vragen op grond van artikel 6b van de Instellingswet.  

                                                        
7
 Zie de door Ten Cate in bezwaar aangehaalde passages uit de wetsgeschiedenis rondom artikel 6b van de 

Instellingswet: TK 2012-2013, 33 622, nr. 3., p. 46: “Alleen informatie die nodig is voor de uitvoering van de 
taken van de ACM kan worden gevraagd en moet worden verstrekt” en TK 33 622, nr. 7, p. 10: “Dit artikel 
regelt dat een ieder desgevraagd aan de ACM de informatie dienen te verstrekken die de ACM redelijkerwijs 
nodig heeft voor de uitvoering van haar taken”. 
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37. De E-wet en de Gaswet bevatten geen andere bepalingen die de ACM ambtshalve een taak 

toekennen of een verplichtingen opleggen op het gebied van de vaststelling van status van 

aangesloten partijen als afnemers in de zin van de E-wet en de Gaswet. De aangesloten 

partijen kwalificeren van rechtswege als afnemer indien ze voldoen aan de wettelijke criteria, 

onafhankelijk van het oordeel van de ACM hierover. Nu de vaststelling van het exacte aantal 

afnemers in casu niet nodig was voor ontheffingverlening en er geen andere wettelijke basis 

bestaat om deze gegevens ambtshalve te verzamelen, concludeert de ACM dat het niet nodig 

is in het kader van haar taakuitoefening om de door Ten Cate genoemde WOZ-beschikkingen 

op te vragen. 

5.2.3 De bestreden besluiten zijn consistent en voldoende duidelijk 

38. Volgens Ten Cate zijn de bestreden besluiten bovendien onzorgvuldig tot stand gekomen nu de 

besluiten inconsistent zijn. De inconsistentie bestaat volgens Ten Cate ten eerste daaruit dat op 

verschillende plekken in de bestreden besluiten verschillende aantallen afnemers worden 

genoemd. 

39. De ACM volgt het standpunt van Ten Cate niet. De bestreden besluiten bevatten in Tabel 1 een 

weergave van het aantal aangeslotenen op het elektriciteits- dan wel gastransportnet van Ten 

Cate. Uit de daarop volgende beschrijving van de feiten blijkt duidelijk dat de ACM vaststelt dat 

uit de bij de aanvraag aangeleverde gegevens blijkt dat in ieder geval drie van de aangesloten 

partijen beschikken over een WOZ-beschikking.  

40. Vervolgens stelt de ACM bij de beoordeling van de ontheffingsaanvragen in hoofdstuk 3 van de 

bestreden besluiten dat voldaan wordt aan de criteria voor een GDS, onder meer omdat het 

stelsel van verbindingen en het stelsel van leidingen kwalificeren als een net in de zin van de E-

wet en de Gaswet. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat zowel in het geval van 

elektriciteitsnet als het gastransportnet in ieder geval dat één aangesloten partij naast de 

eigenaar van het GDS beschikt over een WOZ-beschikking en hiermee kwalificeert als een 

afnemer. Uit de aanvragen van Ten Cate blijkt dat zowel op het elektriciteits- als het 

gastransportnet drie aangesloten partijen beschikken over een WOZ-beschikking en 

kwalificeren als afnemers. De ACM stelt in randnummers 21 (ontheffingsbesluit elektriciteit) en 

18 (ontheffingsbesluit gas) van de bestreden besluiten dat hiermee is voldaan aan de eis dat 

sprake dient te zijn van een net in de zin van de E-wet en de Gaswet. Volgens de ACM blijkt uit 

deze context reeds duidelijk dat de verderop in randnummers 24 van het bestreden besluit 

elektriciteit en 21 van het bestreden besluit gas gebruikte term “afnemers” gelezen dient te 

worden als “aangesloten partijen” omdat het duidelijk verwijst naar de in Tabel 1 van de 

bestreden besluiten weergegeven aantallen aangesloten partijen.  

41. De verduidelijking van deze passage in bezwaar leidt niet tot een andere beschikking op de 

aanvraag van Ten Cate. De ACM volgt niet het standpunt van Ten Cate dat dit punt leidt tot 

strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. Evenmin leidt dit punt tot rechtsonzekerheid, nu uit de 

context van de betreffende randnummers reeds voldoende duidelijk blijkt dat de ACM beoogde 

vast te stellen dat er vijftien, respectievelijk zes aangesloten partijen zijn op het elektriciteits- en 

gastransportnet van Ten Cate. Ten Cate heeft bovendien tijdens de hoorzitting zelf aangegeven 

uit te gaan van een verschrijving in de bestreden besluiten op dit punt. Hiermee is niet 

aannemelijk dat deze kennelijke verschrijving heeft geleid tot rechtsonzekerheid bij Ten Cate. 

42. Ten Cate stelt daarnaast dat de bestreden besluiten inconsistent zijn omdat een duidelijke 

definitie van het afnemersbegrip in de bestreden besluiten zou ontbreken. Echter, in 

randnummer 34 van het bezwaarschrift elektriciteit en randnummer 33 van het bezwaarschrift 
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gas, geeft Ten Cate zelf aan dat uit zowel het voorgeschreven GDS ontheffingsformulier van de 

ACM als uit vaste beschikkingspraktijk duidelijk blijkt dat degene die beschikt over een WOZ-

beschikking door de ACM wordt aangemerkt als afnemer. Deze opvatting van Ten Cate wordt 

stellig herhaald in bijvoorbeeld randnummer 43 van het bezwaar elektriciteit en randnummer 42 

van het bezwaar gas. De ACM onderschrijft deze interpretatie van Ten Cate en concludeert dat 

het voor Ten Cate kennelijk wel duidelijk is welke juridische definitie van het afnemersbegrip de 

ACM heeft gehanteerd in de bestreden besluiten.  

43. Ten Cate heeft in haar bezwaren tenslotte aangegeven dat niet duidelijk is op te maken uit de 

bestreden besluiten welke partijen precies door de ACM zijn aangemerkt als afnemers op de 

netten van Ten Cate. Ook dit punt van Ten Cate volgt de ACM niet. In randnummers 10 en 21 

van het ontheffingsbesluit elektriciteit en randnummers 10 en 18 van het ontheffingsbesluit gas 

heeft de ACM aangegeven dat de partijen als afnemers in de zin van de E-wet dan wel de 

Gaswet zijn aangemerkt op basis van de WOZ-beschikkingen die door Ten Cate zijn afgegeven 

ter onderbouwing van de ontheffingsaanvragen. De ACM gaat ervan uit dat Ten Cate beschikt 

over een kopie van haar eigen ontheffingsaanvragen en op die manier kan achterhalen welke 

andere rechtspersonen behalve de aanvrager aangesloten zijn op het net van Ten Cate én over 

een WOZ-beschikking beschikken, voor zover dit uit de aanvraag blijkt.  

5.2.4 Tussenconclusie 

44. Gezien het vorenoverwogene concludeert de ACM dat het opvragen van meer WOZ-

beschikkingen bij de aanvrager dan wel nader ambtshalve onderzoek naar de WOZ-

beschikkingen van aangesloten partijen op het net van Ten Cate niet nodig was voor de 

volledige beoordeling van de ontheffingsaanvraag en niet geleid had tot een andere 

beschikking op de aanvragen. De ACM heeft voldaan aan de op haar rustende 

onderzoeksplicht in het kader van ontheffingverlening. Daarnaast zijn de bestreden besluiten en 

daaraan verbonden voorschriften voldoende duidelijk en consistent. De bezwaargronden van 

Ten Cate gericht op strijdigheid van de bestreden besluiten met het zorgvuldigheidsbeginsel 

zijn om deze reden ongegrond.  

6 Conclusie 

45. Op grond van het bovenstaande acht de ACM het bezwaar van Ten Cate ongegrond. 

7 Proceskosten 

46. Ten Cate verzoekt om vergoeding van proceskosten op grond van artikel 7:15, tweede lid, van 

de Awb. De kosten die de belanghebbende in verband met behandeling van het bezwaar 

redelijkerwijs heeft moeten maken komen uitsluitend voor vergoeding in aanmerking voor zover 

het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten 

onrechtmatigheid. Nu de ACM de bezwaren van Ten Cate integraal ongegrond verklaart en de 

bestreden besluiten niet worden herroepen, bestaat er geen grondslag voor de toekenning van 

vergoeding van de door Ten Cate gemaakte proceskosten. 
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8 Besluit 

47. De Autoriteit Consument en Markt verklaart de bezwaren van Koninklijke Ten Cate B.V. tegen 

de besluiten van de Autoriteit Consument en Markt van 31 mei 2018 inzake ontheffingverlening 

voor de gesloten distributiesystemen gas (besluitkenmerk ACM/UIT/494261) en elektriciteit 

(besluitkenmerk ACM/UIT/494313) ongegrond. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

 

 

 

w.g. 

mr. M.T.P.J. van Oers 

Directeur Directie Juridische Zaken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u beroep instellen tegen dit besluit. Stuur uw 

gemotiveerde beroepschrift naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 

EA 's-Gravenhage. Dit moet u doen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit. Meer informatie 

over de beroepsprocedure vindt u op www.rechtspraak.nl. 

 

  

http://www.rechtspraak.nl/
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Bijlage 1 - Wettelijk kader  

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

dit besluit.  

 

2. Artikel 1, eerste lid, onderdelen b, c, i, j, r, aq en ar, van de E-wet luiden: 

“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; 

r.  verwant bedrijf: een verbonden onderneming in de zin van artikel 41 van de zevende richtlijn 

nr. 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 44, tweede lid, 

onderdeel g, van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening, of een 

geassocieerde onderneming in de zin van artikel 33, eerste lid, daarvan of een onderneming 

die aan dezelfde aandeelhouders toebehoort; 

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 15 van de 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 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/Hoofdstuk3/i1/Artikel10/geldigheidsdatum_05-10-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/Hoofdstuk1/i1/Artikel1/geldigheidsdatum_05-10-2012/toon_popup_eurdocument_31983L0349
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/Hoofdstuk1/i1/Artikel1/geldigheidsdatum_05-10-2012/toon_popup_eurdocument_31983L0349
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/Hoofdstuk3/i1/Artikel10/geldigheidsdatum_05-10-2012
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c. de aanvrager geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij met een 

netbeheerder verbonden is. 

2. De Autoriteit Consument en Markt neemt het besluit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes 

maanden na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes 

maanden worden verlengd. De Autoriteit Consument en Markt kan aan een ontheffing 

voorschriften en beperkingen verbinden. 

3. De Autoriteit Consument en Markt kan een ontheffing intrekken indien degene aan wie de 

ontheffing is verleend: 

a. niet langer voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid; 

b. in strijd handelt met de voorschriften en beperkingen als bedoeld in het tweede lid en 

het bepaalde bij of krachtens het vijfde tot en met het zevende lid; 

c. bij de aanvraag om een ontheffing onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en 

de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de 

aanvraag zou hebben geleid. 

4. Indien een ontheffing is verleend, zijn uitsluitend het vijfde en zesde lid van toepassing op de 

eigenaar van een gesloten distributiesysteem. 

5. De eigenaar van een gesloten distributiesysteem beheert het gesloten distributiesysteem. De 

houder van de ontheffing factureert en int het tarief voor systeemdiensten, bedoeld in artikel 

30, eerste lid, bij de afnemers die op zijn net zijn aangesloten en draagt de te innen tarieven af 

aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Op verzoek van de netbeheerder 

van het landelijk hoogspanningsnet verstrekt de houder van de ontheffing gegevens over het 

verbruik van de afnemers die op zijn net zijn aangesloten. De houder van de ontheffing kan in 

afwijking van de tweede volzin het tarief voor systeemdiensten in de plaats van de afnemers 

die op zijn net zijn aangesloten betalen. In dat geval verstrekt de houder van de ontheffing op 

verzoek van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gegevens over het totale 

verbruik van de afnemers die op zijn net zijn aangesloten
8
. 

6. Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 7, 16, eerste lid, met uitzondering van onderdeel h, j 

en m, 19d, 19e, eerste lid, 23, 24, 24b, 26a, 28, 29, 30
9
, 31b, 31c, 42, tweede en derde lid, 51, 

78, 79, 95lb, 95lc en 95m, negende lid, is van overeenkomstige toepassing voor de eigenaar 

van een gesloten distributiesysteem, met dien verstande dat: 

a. artikel 23, eerste lid, uitsluitend geldt voor zover er na aansluiting sprake is van een 

afnemer binnen het geografisch gebied waarbinnen het gesloten distributiesysteem ligt en 

deze aansluiting past bij het karakter van het gesloten distributiesysteem, 

b. niet aan de verplichtingen, bedoeld in de in artikelen 23, eerste lid, en 24, eerste lid, 

genoemde paragrafen behoeft te worden voldaan en 

c. in de artikelen 7 en 78 in plaats van «netbeheerder» wordt gelezen «eigenaar van een 

gesloten distributiesysteem». 

7. De Autoriteit Consument en Markt keurt op verzoek van een aangeslotene op een gesloten 

distributiesysteem de van kracht zijnde methode voor de berekening van de tarieven goed. 

8. Indien een verzoek als bedoeld in het zevende lid is ontvangen, overlegt de eigenaar van een 

gesloten distributiesysteem binnen drie maanden na de datum waarop de raad van bestuur de 

eigenaar van een gesloten distributiesysteem over het verzoek heeft geïnformeerd, aan de 

raad van bestuur informatie over het aan het verzoek voorafgaande kalenderjaar die relevant 

is voor de beoordeling van het verzoek, met daarbij een toerekening van de kosten en 

opbrengsten aan activiteiten die verband houden met de aanleg en het beheer van het 

gesloten distributiesysteem in overeenstemming met het daadwerkelijk gebruik van financiële 

of andere middelen voor die activiteiten. 

                                                        
8
 Per 1 januari 2015 vervallen de vier laatste zinnen van dit artikel van rechtswege (Stb. 2013, 575). 

9
 Per 1 januari 2015 vervalt de verwijzing naar dit artikel van rechtswege (Stb. 2013, 575). 
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9. Een besluit als bedoeld in het zevende lid wordt genomen binnen zes maanden nadat de 

informatie, bedoeld in het achtste lid door de raad van bestuur is ontvangen. Deze termijn kan 

eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd.” 

 

4. Artikel 1, eerste lid, onderdelen b, c, d, k, m, n, o, am, an en as, van de Gaswet luiden: 

“b. gas: 

1°. aardgas dat bij een temperatuur van 15° Celsius en bij een druk van 1,01325 bar in 

gasvormige toestand verkeert en in hoofdzaak bestaat uit methaan of een andere stof die 

vanwege haar eigenschappen aan methaan gelijkwaardig is en 

2°. stof die: 

- is opgewekt in een productie-installatie die uitsluitend gebruik maakt van hernieuwbare 

energiebronnen of  

- is opgewekt in een hybride productie-installatie die gebruik maakt van zowel 

hernieuwbare als fossiele energiebronnen en 

- bij een temperatuur van 15° Celsius en bij een druk van 1,01325 bar in gasvormige 

toestand verkeert en in hoofdzaak bestaat uit methaan of een andere stof die vanwege 

haar eigenschappen aan methaan gelijkwaardig is voor zover het mogelijk en veilig is 

deze stof overeenkomstig hoofdstuk 2 te transporteren. 

c.  gasproductienet: een of meer pijpleidingen die onderdeel uitmaken van een olie- of 

gaswinningsproject of die worden gebruikt voor het transport van gas rechtstreeks van een 

gaswinningsproject naar een verwerkingsinstallatie, een opslagplaats of een 

aanlandingsplaats 

d.  gastransportnet: niet tot een gasproductienet behorende, met elkaar verbonden leidingen of 

hulpmiddelen bestemd of gebruikt voor het transport van gas, met inbegrip van hulpmiddelen 

en installaties waarmee ondersteunende diensten voor dat transport worden verricht 

behoudens voor zover deze leidingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe 

lijn of gelegen zijn binnen de installatie van de afnemer.  

k.  verwant bedrijf: verbonden onderneming in de zin van artikel 41 van de zevende richtlijn nr. 

83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 54, derde lid, sub g, 

van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening of een geassocieerde 

onderneming in de zin van artikel 33, eerste lid, daarvan of een onderneming die aan dezelfde 

aandeelhouders toebehoort; 

m.  aansluiting: één of meer verbindingen tussen een gastransportnet 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 gastransportnet dat wordt beheerd 

door een netbeheerder en een gastransportnet dat beheerd wordt door een ander dan die 

netbeheerder; 

n.  landelijk gastransportnet: een gastransportnet dat uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is of 

wordt gebruikt voor het op landelijk niveau transporteren van gas; 

o.  afnemer: een persoon met een aansluiting op een gastransportnet; 

am. gesloten distributiesysteem: een net, niet zijnde het landelijk gastransportnet: 

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 gas voorziet, tenzij er sprake is van 

incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijke afnemer die werkzaam is of 

vergelijkbare betrekkingen heeft met de eigenaar van het gesloten distributiesysteem. 

an. directe lijn: een of meer leidingen voor het transport van gas, behoudens voor zover die 

gelegen is binnen een installatie, die: 
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 1°. niet is verbonden met een gastransportnet of een andere leiding voor het transport van gas 

en die een geïsoleerde productie-installatie van een producent rechtstreeks verbindt met een 

geïsoleerde verbruiker van gas, niet zijnde de producent, of 

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

gastransportnet of een andere leiding voor het transport van gas en die een productie-

installatie van een producent met tussenkomst van een leverancier rechtstreeks verbindt met 

één of meer verbruikers van gas, niet zijnde de producent of in hoofdzaak huishoudelijke 

verbruikers, teneinde te voorzien in de gasbehoefte van deze verbruikers; 

as. gas uit hernieuwbare energiebronnen: een stof die is opgewekt in een productie-installatie die 

uitsluitend gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen of is opgewekt met hernieuwbare 

energiebronnen in een hybride productie-installatie die ook gebruik maakt van fossiele 

energiebronnen;”. 

 

5. Artikel 2a van de Gaswet 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 2, achtste lid, indien: 

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

specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is of 

b. het gesloten distributiesysteem primair gas 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. 

2. De Autoriteit Consument en Markt neemt het besluit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes 

maanden na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes 

maanden worden verlengd. De Autoriteit Consument en Markt kan aan een ontheffing 

voorschriften en beperkingen verbinden. 

3. De Autoriteit Consument en Markt kan een ontheffing intrekken indien degene aan wie de 

ontheffing is verleend: 

a. niet langer voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid; 

b. in strijd handelt met de voorschriften en beperkingen als bedoeld in het tweede lid en 

het bepaalde bij of krachtens het vierde tot en met het zevende lid; 

c. bij de aanvraag om een ontheffing onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en 

de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de 

aanvraag zou hebben geleid. 

4. Indien een ontheffing is verleend, zijn uitsluitend het vijfde en zesde lid van toepassing op de 

eigenaar van een gesloten distributiesysteem. 

5. De eigenaar van een gesloten distributiesysteem beheert het gesloten distributiesysteem. 

6. Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 1g, 1h, 10, eerste lid, tweede lid, onderdeel b, derde 

lid, onderdeel b, vijfde en zesde lid, 14, 17a, 19, 35d, 35e, eerste lid, 42, 42b, 42c, 52b, 

negende lid, en 81d, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing voor de 

eigenaar van een gesloten distributiesysteem, met dien verstande dat: 

a. artikel 10, zesde lid, uitsluitend geldt voor zover er na aansluiting sprake is van een 

afnemer binnen het geografisch gebied waarbinnen het gesloten distributiesysteem ligt 

en deze aansluiting past bij het karakter van het gesloten distributiesysteem, 

b. niet aan de verplichtingen, bedoeld in de in artikel 14, eerste lid, genoemde artikelen 

behoeft te worden voldaan; 

c. dat in de artikelen 1g en 1h in plaats van «gasbedrijf» wordt gelezen «eigenaar van een 

gesloten distributiesysteem». 

7. De Autoriteit Consument en Markt keurt op verzoek van een aangeslotene op een gesloten 

distributiesysteem de van kracht zijnde methode voor de berekening van de tarieven goed. 
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8. Indien een verzoek als bedoeld in het zevende lid is ontvangen, overlegt de eigenaar van een 

gesloten distributiesysteem binnen drie maanden na de datum waarop de raad van bestuur de 

eigenaar van een gesloten distributiesysteem over het verzoek heeft geïnformeerd, aan de 

raad van bestuur informatie over het aan het verzoek voorafgaande kalenderjaar die relevant 

is voor de beoordeling van het verzoek, met daarbij een toerekening van de kosten en 

opbrengsten aan activiteiten die verband houden met de aanleg en het beheer van het 

gesloten distributiesysteem in overeenstemming met het daadwerkelijk gebruik van financiële 

of andere middelen voor die activiteiten. 

9. Een besluit als bedoeld in het zevende lid, wordt genomen binnen zes maanden nadat de 

informatie, bedoeld in het achtste lid door de raad van bestuur is ontvangen. Deze termijn kan 

eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd.” 

 

 
 

 

 
 




