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1 Verloop van de procedure 

1.	 Op 21 december 2017 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) een 

gezamenlijke aanvraag tot geschilbeslechting als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 

1998 (E-wet) ontvangen van Tata Steel IJmuiden B.V. (Tata Steel) en Nuon Power Generation 

B.V. (Nuon). Het betreft twee geschillen met netbeheerder TenneT TSO B.V. (TenneT). De 

geschillen zijn gevoegd behandeld. 

2.	 TenneT heeft op 19 februari 2018 een schriftelijke zienswijze gegeven op de gezamenlijke 

geschilaanvraag van Tata Steel en Nuon. 

3.	 Op 9 april 2018 heeft op het kantoor van de ACM in Den Haag een hoorzitting plaatsgevonden. 

Op 22 mei 2018 heeft de ACM het verslag hiervan aan partijen gezonden. 

4.	 Op 25 juni 2018 heeft de ACM partijen om aanvullende informatie gevraagd. Partijen hebben 

deze informatie op 9 juli 2018 aan de ACM gestuurd en op 19 juli 2018 op elkaars informatie 

gereageerd. 

5.	 Tata Steel en Nuon hebben ingestemd met verlenging van de beslistermijnen voor de ACM. 

2	 Het geschil 

6.	 De geschillen gaan over de vraag of TenneT bevoegd is om eenzijdig te besluiten om delen van 

de aansluitingen van Tata Steel en Nuon te verplaatsen. Centraal staat de vraag wie 

verantwoordelijk is voor en de kosten draagt van het verplaatsen van de kabels van het gesloten 

distributie systeem (GDS) van Tata Steel en de installatie van Nuon van de S&S-installatie in 

gebouw 3 naar de nieuw te bouwen 150 kV-installatie in het net van TenneT. 

3	 Feiten 

7.	 Op grond van de stukken en wat op de hoorzitting naar voren is gebracht stelt de ACM de 

volgende feiten en omstandigheden vast. 

8.	 Tata Steel exploiteert een staalfabriek op het bedrijfsterrein in Velsen. Op dit bedrijfsterrein 

beschikt Tata Steel over een GDS. Het GDS van Tata Steel is aangesloten op het net van 

TenneT. De aansluiting van Tata Steel heeft in totaal een capaciteit van [vertrouwelijk]. Tussen 

Tata Steel en TenneT geldt een aansluit- en transportovereenkomst (ATO). Tata Steel en TenneT 

zijn in onderhandeling over een nieuwe ATO. 

9.	 Nuon exploiteert in Velsen drie gasgestookte elektriciteitscentrales: IJmond 1, Velsen 24 en 

Velsen 25. Deze centrales produceren elektriciteit door het verstoken van restgassen afkomstig 

van Tata Steel. Nuon levert de geproduceerde elektriciteit aan Tata Steel. De centrales van Nuon 

zijn aangesloten op het net van TenneT. De aansluiting van Nuon heeft een totale capaciteit van 

[vertrouwelijk]. Nuon beschikt niet over een schriftelijke ATO met TenneT. 

10.	 De aansluitingen van Tata Steel en Nuon zijn gerealiseerd op een 150 kV-station van TenneT 

aan de Hoflaan 1 te Velsen. Dit 150 kV-station bestaat uit twee verschillende Gas Insulated 
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Switchgear-installaties (GIS-installaties): een Sprecher & Schu-installatie (S&S-installatie) en een 

ABB-installatie. De S&S-installatie bevindt zich in gebouw 3. De ABB-installatie in gebouw 1. De 

aansluiting van Tata Steel bestaat uit zes verbindingen met de S&S-installatie en drie 

verbindingen met de ABB-installatie. De elektriciteitscentrales IJmond 1 en Velsen 24 van Nuon 

zijn allebei met één verbinding aangesloten op de S&S-installatie. De elektriciteitscentrale Velsen 

25 van Nuon is met één verbinding aangesloten op de ABB-installatie. 

11.	 Het 150 kV-station is eigendom van TenneT en maakt deel uit van het door TenneT beheerde 

net. De kabels tussen het GDS van Tata Steel en de GIS-installaties van TenneT zijn van Tata 

Steel. De kabels tussen de installatie van Nuon en de GIS-installaties van TenneT zijn van Nuon. 

Momenteel zijn deze kabels van Tata Steel en Nuon gekoppeld op de kabeleindsluitingen van de 

S&S-installatie in gebouw 3. 

12.	 De S&S-installatie van het 150 kV-station is aan het einde van haar technische levensduur en 

moet worden vervangen. TenneT heeft verschillende alternatieven overwogen en ervoor gekozen 

de S&S-installatie te vervangen door een nieuwe 150 kV-installatie te bouwen in een nieuw 

gebouw aan de Hoflaan 1 te Velsen. De locatie van de nieuwe 150 kV-installatie ligt op ongeveer 

80 meter afstand van de locatie van de S&S-installatie. Tata Steel en Nuon hebben niet 

ingestemd met verplaatsing van de overdrachtspunten van hun aansluitingen naar de nieuwe 150 

kV-installatie.1 

13.	 TenneT draagt de kosten voor de bouw van de nieuwe 150 kV-installatie waarop de aansluitingen 

opnieuw worden gerealiseerd. TenneT weigert de verantwoordelijkheid en kosten voor het 

verplaatsen van de kabels van het GDS van Tata Steel en de installatie van Nuon van de S&S-

installatie naar de nieuwe 150 kV-installatie voor zijn rekening te nemen. 

4	 Wettelijk kader 

14.	 Het wettelijke kader is opgenomen in de bijlage. 

5	 Standpunten van partijen 

5.1	 Tata Steel en Nuon 

15.	 De standpunten van Tata Steel en Nuon komen overeen en de ACM behandelt deze daarom 

gezamenlijk. Kort samengevat hebben Tata Steel en Nuon in de stukken en op de zitting het 

volgende naar voren gebracht. 

16.	 Tata Steel en Nuon stellen dat TenneT in strijd handelt met de E-wet, omdat TenneT niet 

zorgdraagt voor vervanging van delen van de aansluitingen van Tata Steel en Nuon tot en met de 

locatie van de nieuwe 150 kV-installatie, inclusief de verbinding naar de nieuw te bouwen 150 kV-

installatie. Volgens Tata Steel en Nuon probeert TenneT ten onrechte eenzijdig het bestaande 

overdrachtspunt te verplaatsen naar de locatie van de nieuwe 150 kV-installatie. Het bestaande 

overdrachtspunt bevindt zich volgens Tata Steel en Nuon op de kabeleindsluitingen van de S&S-

1 Dit volgt onder meer uit de geschilaanvraag van Tata Steel en Nuon en de brief die Tata Steel en Nuon op 4 mei 2017 aan 
TenneT hebben gestuurd. 
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installatie in gebouw 3. Tata Steel en Nuon stellen dat TenneT het overdrachtspunt zonder 

instemming van partijen wil verplaatsen naar de nieuwe 150 kV-installatie. Daarmee zou TenneT 

zich onttrekken aan zijn wettelijke verantwoordelijkheden op grond van de artikelen 16, eerste lid, 

onderdelen a, b, c en e en 23 van de E-wet, om de aansluitingen van Tata Steel en Nuon te 

vervangen. 

17.	 Als TenneT ervoor kiest om een onderdeel van de aansluiting niet op dezelfde locatie te 

vervangen, dan is TenneT volgens Tata Steel en Nuon verplicht om de verbinding te realiseren 

tot aan de nieuwe locatie. Tata Steel en Nuon menen namelijk dat TenneT verantwoordelijk is 

voor alle werkzaamheden aan de netzijde van het bestaande overdrachtspunt op de 

kabeleindsluitingen van de S&S-installatie in gebouw 3 van het 150 kV-station. In aanvulling 

hierop hebben Tata Steel en Nuon laten weten dat het overdrachtspunt een fysiek punt moet zijn 

op een bepaalde locatie op een bepaald adres en niet, zoals TenneT stelt, een conceptueel punt 

dat kan verplaatsen. De uitleg van TenneT staat volgens Tata Steel en Nuon haaks op de E-wet, 

leidt tot rechtsonzekerheid bij afnemers en werkt misbruik van de monopoliepositie van TenneT in 

de hand. 

18.	 Tata Steel en Nuon stellen verder dat het huidige netaansluitpunt van de aansluitingen zich 

bevindt op het dubbele railsysteem als onderdeel van de S&S-installatie in gebouw 3. De bouw 

van het nieuwe station zorgt er volgens Tata Steel en Nuon voor dat het netaansluitpunt wordt 

verplaatst naar de locatie van het nieuwe station op het moment dat de S&S-installatie door 

TenneT buiten gebruik wordt gesteld. Tata Steel en Nuon wijzen er daarbij op dat het 

netaansluitpunt een concreet en fysiek en dus geen conceptueel punt is. Tata Steel en Nuon 

stellen dat het de wettelijke taak van TenneT is om de aansluitingen van Tata Steel en Nuon in 

stand te houden en de als gevolg van de verplaatsing van het netaansluitpunt noodzakelijke 

werkzaamheden, waaronder de aanleg van een nieuwe aansluitverbinding als onderdeel van de 

aansluitingen, voor eigen rekening te verzorgen. 

19.	 Hoewel het netaansluitpunt wijzigt, verplaatst het overdrachtspunt volgens Tata Steel en Nuon 

niet automatisch mee, omdat Tata Steel en Nuon over het verplaatsen van het overdrachtspunt 

geen overeenstemming hebben. Zonder instemming kan het overdrachtspunt van de 

aansluitingen volgens Tata Steel en Nuon niet wijzigen. Dit betekent volgens Tata Steel en Nuon 

dat TenneT aansluitverbindingen moet aanleggen van het nieuwe netaansluitpunt tot aan de 

overdrachtspunten op de kabeleindsluitingen van de S&S-installatie in gebouw 3 van het 150 kV-

station. 

20.	 Tata Steel en Nuon stellen voorts dat TenneT voor de vervanging van de aansluitingen en het 

verplaatsen van de kabels geen andere kosten in rekening mag brengen dan de periodieke 

aansluitvergoeding (PAV). TenneT mag volgens Tata Steel en Nuon op grond van artikel 28, 

eerste lid, E-wet alleen een gereguleerd aansluittarief in rekening brengen. Dit tarief bestaat op 

grond van de Tarievencode Elektriciteit (TCe) uit een éénmalige vergoeding voor het maken van 

de aansluiting (de knip, verbinding en beveiliging) en de PAV voor het in standhouden van de 

aansluiting. Kosten die verband houden met netverzwaring om een aansluiting te realiseren 

(diepe aansluitkosten) mag TenneT volgens Tata Steel en Nuon op grond van artikel 27, tweede 

lid, onderdeel e, E-wet niet in rekening brengen bij afnemers. Bezien vanuit het bestaande 

overdrachtspunt op de kabeleindsluitingen van de S&S-installatie in gebouw 3 van het 150 kV-

station is volgens Tata Steel en Nuon sprake van diepe aansluitkosten die TenneT niet in 

rekening mag brengen bij afnemers. 

21.	 Voor het geval dat TenneT bevoegd zou zijn om het overdrachtspunt eenzijdig te verplaatsen en 
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TenneT daarmee wettelijke niet verplicht is om de kabels van Tata Steel en Nuon te verplaatsen, 

betogen Tata Steel en Nuon dat het TenneT alsnog is toegestaan om de verbindingen van Tata 

Steel en Nuon te verplaatsen of de kosten van het verplaatsen te dragen of te vergoeden. 

TenneT mag dit soort activiteiten volgens Tata Steel en Nuon op grond van artikel 17a, eerste lid, 

E-wet in concurrentie met derden verrichten. 

22.	 Verder hebben Tata Steel en Nuon naar voren gebracht dat de ACM bevoegd is de geschillen te 

behandelen. De gezamenlijke geschilaanvraag draait volgens Tata Steel en Nuon om de vraag of 

de handelwijze van TenneT omtrent het vervangen van de S&S-installatie en het verplaatsen van 

delen van de aansluitingen van Tata Steel en Nuon, strookt met de verplichtingen die op grond 

van de E-wet en onderliggende regelgeving op TenneT rusten, waaronder de verplichting om een 

aansluiting te realiseren en deze in stand te houden. Tata Steel en Nuon betwisten dat zij de 

ACM vragen om de civielrechtelijke uitleg van de ATO. Voorts wijzen Tata Steel en Nuon erop dat 

zij een rechtstreeks en individueel belang hebben bij een besluit op hun geschilaanvraag. 

5.2	 TenneT 

23.	 TenneT heeft in de stukken en op de zitting kort samengevat het volgende naar voren gebracht. 

24.	 TenneT stelt zich primair op het standpunt dat de ACM niet bevoegd is de geschilaanvraag van 

Tata Steel en Nuon te beslechten. Volgens TenneT vragen Tata Steel en Nuon de ACM in de 

kern namelijk om uit te leggen wat partijen zijn overeengekomen over de overdrachtspunten. Die 

vraag komt neer op de uitleg van een overeenkomst. De uitleg van overeenkomsten is volgens 

TenneT aan de civiele rechter. De ACM is daartoe niet bevoegd. Voorts stelt TenneT dat de 

civielrechtelijke relatie tussen de partijen ertoe leidt dat Tata Steel en Nuon geen 

belanghebbenden zouden zijn. 

25.	 Indien de ACM zich bevoegd acht te oordelen over de geschilaanvraag van Tata Steel en Nuon, 

meent TenneT dat de ACM moet oordelen dat Tata Steel en Nuon verantwoordelijk zijn voor en 

de kosten moeten dragen van het verplaatsen van hun kabels naar de locatie van de nieuwe 150 

kV-installatie. TenneT stelt daartoe dat de afgesproken overdrachtspunten zich bevinden op de 

kabeleindsluitingen van de afgaande velden. Dat punt bevindt zich nu op de S&S-installatie in 

gebouw 3. Ook bij de nieuwe 150 kV-installatie zal het overdrachtspunt zich op de 

kabeleindsluitingen van de afgaande velden bevinden. Het afgesproken overdrachtspunt wijzigt 

daarmee volgens TenneT conceptueel niet. 

26.	 Aangezien Tata Steel en Nuon, vanuit de netzijde van TenneT bezien, vanaf het overdrachtspunt 

verantwoordelijk zijn voor de verbindingen naar respectievelijk hun GDS en installatie, moeten zij 

ook de kosten dragen voor het verplaatsen van hun kabels naar het overdrachtspunt in de nieuwe 

150 kV-installatie. Dat is volgens TenneT ook logisch, aangezien Tata Steel en Nuon de 

eigenaren en exploitanten van de verbindingen zijn. De verbindingen zijn geen onderdeel van het 

net van TenneT. 

27.	 Daarnaast stelt TenneT dat Tata Steel en Nuon ook niet van haar kunnen verwachten dat zij aan 

de ene kant de aansluiting tot in de lengte van dagen in stand houdt en tegelijk nooit 

aanpassingen en onderhoud zou verrichten aan die aansluitingen. In het licht van het voorgaande 

stelt TenneT dat zij voldoet aan de wettelijke verplichting om Tata Steel en Nuon te voorzien op 

grond van artikelen 16, eerste lid, onderdeel e, en 23 E-wet van een aansluiting en deze in stand 

te houden. 
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28.	 Ten aanzien van het netaansluitpunt stelt TenneT dat het punt zich bevindt vóór de afgaande 

velden. Ook bij de nieuwe 150 kV-installatie komt het netaansluitpunt te liggen vóór de afgaande 

velden. Hierdoor verplaatsen de betreffende netaansluitpunten volgens TenneT conceptueel niet. 

De netaansluitpunten blijven volgens TenneT ook in de nieuwe situatie binnen het 150 kV-station, 

op hetzelfde terrein en adres, maar dan op de nieuwe 150 kV-installatie. Aangezien de 

geschilaanvraag van Tata Steel en Nuon volgens TenneT ziet op de overdrachtspunten, meent 

TenneT dat de vraag of het netaansluitpunt wijzigt niet relevant is voor de beoordeling van de 

aanvraag. 

29.	 Voorts stelt TenneT dat de PAV bedoeld is om de aansluitingen van Tata Steel en Nuon in stand 

te houden. TenneT stelt dat zij Tata Steel en Nuon heeft voorzien van aansluitingen en dat zij 

deze aansluitingen, vanuit de netzijde van TenneT bezien, tot en met het overdrachtspunt op de 

afgaande velden ook in stand houdt. TenneT bouwt namelijk een nieuwe 150 kV-installatie 

waarvan zij de afgaande velden opnieuw beschikbaar stelt voor de aansluitingen van Tata Steel 

en Nuon. Aangezien het overdrachtspunt van de aansluitingen van Tata Steel en Nuon volgens 

TenneT ligt op de afgaande velden van de nieuwe 150 kV-installatie, dekt de PAV volgens 

TenneT niet de kosten om de verbindingen van Tata Steel en Nuon te verleggen en verlengen tot 

aan de afgaande velden van de nieuwe 150 kV-installatie. Deze verbindingen zijn van Tata Steel 

en Nuon, zodat zij volgens TenneT ook de kosten moeten dragen voor het verleggen en 

verlengen van die verbindingen. Deze benadering is volgens TenneT in lijn met artikel 28 E-wet 

en de TCe. 

30.	 Tot slot stelt TenneT dat artikel 17a E-wet een netbeheerder de bevoegdheid geeft 

werkzaamheden aan andermans net te verrichten, maar daartoe niet verplicht. Voor installaties 

bestaat deze bevoegdheid niet. Aangezien artikel 17a E-wet TenneT geen verplichtingen oplegt, 

zou de ACM hoogstens een algemeen oordeel kunnen geven over de strekking. Bij een dergelijk 

oordeel hebben Tata Steel en Nuon volgens TenneT geen belang. 

6	 Beoordeling van het geschil 

31.	 De geschillen gaan over de vraag of TenneT bevoegd is om eenzijdig te besluiten om delen van 

de aansluitingen van Tata Steel en Nuon te verplaatsen. Centraal staat de vraag wie 

verantwoordelijk is voor en de kosten draagt van het verplaatsen van de kabels van het gesloten 

distributie systeem (GDS) van Tata Steel en de installatie van Nuon van de S&S-installatie in 

gebouw 3 naar de nieuw te bouwen 150 kV-installatie in het net van TenneT. Voordat de ACM 

deze vragen behandelt, zal de ACM ingaan op de procedurele punten die partijen hebben 

aangevoerd. 

6.1	 Bevoegdheid en ontvankelijkheid 

32.	 Artikel 51, eerste lid, E-wet bepaalt dat een partij die een geschil heeft met een netbeheerder 

over de wijze waarop deze zijn taken en bevoegdheden op grond van de E-wet uitoefent of aan 

zijn verplichtingen op grond van de E-wet voldoet, een klacht kan indien bij de ACM om zo een 

geschil te starten. De uitleg van overeenkomsten is aan de civiele rechter.2 

2 CBb 18 april 2014, ECLI:NL:CBB:2014:149, punt 4.3. 
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33.	 De ACM besluit op de geschilaanvraag van Tata Steel en Nuon voor zover het de vraag is of 

TenneT bij het verplaatsen van hun aansluitingen in lijn handelt met de taken, bevoegdheden en 

verplichtingen die zij op grond van de E-wet en onderliggende regelgeving heeft. In de kern komt 

die vraag volgens de ACM neer op de vraag of TenneT op de juiste wijze invulling geeft aan de 

verplichting om een aansluiting te realiseren en deze in stand te houden. De ACM is bevoegd 

hierover een oordeel te vellen. 

34.	 Voor zover het interpretatie betreft van wat partijen zijn overeengekomen en zij daarover van 

mening verschillen en voor zover het het vaststellen van de civiele gevolgen betreft, is de ACM 

niet bevoegd. Anders dan TenneT betoogt, is de ACM met inachtneming van bovenstaande wel 

bevoegd om alle relevante feiten en omstandigheden te betrekken bij de beoordeling, zo nodig 

ook aspecten uit een ATO of andere civiele aspecten waar partijen overeenstemming over 

hebben.3 

35.	 Verder concludeert de ACM dat Tata Steel en Nuon ontvankelijk zijn. Tata Steel en Nuon zijn 

namelijk partijen die een geschil hebben met een netbeheerder over de wijze waarop die 

netbeheerder uitvoering geeft aan zijn wettelijke taken, verplichtingen en bevoegdheden.4 Tata 

Steel en Nuon hebben een geschil met TenneT over hun aansluitingen op het net van TenneT en 

de wijzigingen die TenneT hierin wil aanbrengen. 

6.2	 Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag 

36.	 De geschillen komen neer op de vraag of TenneT bevoegd is om eenzijdig te besluiten om delen 

van de aansluitingen van Tata Steel en Nuon te verplaatsen. De verplaatsing houdt in dat de 

overdrachtspunten van de verbindingen van Tata Steel en Nuon die gerealiseerd zijn op de S&S-

installatie in gebouw 3 wijzigen naar de locatie van de nieuwe 150 kV-installatie. Daarnaast is de 

vraag of TenneT de kosten voor het verplaatsen van de kabels van het GDS van Tata Steel en de 

installatie van Nuon van het punt op de S&S-installatie naar de nieuwe 150 kV-installatie bij Tata 

Steel en Nuon neer kan leggen. 

37.	 De ACM is van oordeel dat TenneT het overdrachtspunt niet kan wijzigen zonder instemming van 

Tata Steel en Nuon. Tata Steel en Nuon hebben geen instemming verleend om de 

overdrachtspunten te wijzigen. De overdrachtspunten zijn daarom niet verplaatst. De 

verantwoordelijkheden van TenneT strekken zich, vanuit de netzijde bezien, uit tot en met de 

locatie van de oorspronkelijke overdrachtspunten. TenneT moet daarom op eigen kosten 

aansluitverbindingen maken tussen de locatie van de nieuwe 150 kV-installatie en locatie van de 

oorspronkelijke overdrachtspunten. De ACM licht dit hieronder toe. 

Aansluiting 

38.	 Een netbeheerder is verplicht om degene die daarom verzoekt, aan te sluiten op zijn net tegen 

gereguleerde tarieven en voorwaarden.5 Ook voor aansluitingen groter dan 10 MVA, zoals in dit 

geschil aan de orde, is de netbeheerder verplicht een aansluiting te realiseren. Daarnaast geldt 

3 Zie ook ACM besluit van 22 november 2007 met zaaknummer 102743/49.BT365, rnr. 38.  
4 Zie ACM besluit van 30 april 2018 met zaaknummer ACM/17/024896.  
5 Artikel 23, eerste lid, E-wet. Afnemers die een aansluiting groter dan 10 MVA willen, kunnen op grond van artikel 16c,  
eerste en vijfde lid, E-wet een aanbesteding organiseren voor het realiseren en in stand houden van die aansluiting. Naast  
de netbeheerder mogen dus ook andere partijen dit soort grote aansluitingen realiseren en in stand houden. Wanneer een  
andere partij dan de netbeheerder de aansluiting realiseert, moet de netbeheerder op grond van artikel 16c, vierde lid, E- 
wet instemming verlenen voor het realiseren daarvan.  
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voor de netbeheerder, als onderdeel van de aansluitdienst, de verplichting de gevraagde 

aansluiting in stand te houden.6 De aansluiting is onderdeel van het net van de netbeheerder.7 

39.	 Een aansluiting wordt begrensd door twee punten: het netaansluitpunt en het overdrachtspunt. 

De verbinding tussen deze punten (de aansluitverbinding) maakt onderdeel uit van de 

aansluiting.8 Een aansluiting kan, zoals in dit geschil, uit meerdere verbindingen bestaan, die 

ieder een eigen overdrachtspunt heeft. Het geschil beperkt zich tot de verbindingen van Tata 

Steel en Nuon die zijn gerealiseerd op de S&S-installatie in gebouw 3. 

Netaansluitpunt 

40.	 Het netaansluitpunt is het fysieke punt dat de grens tussen de aansluiting en het net van de 

netbeheerder aangeeft.9 De locatie van het netaansluitpunt volgt uit wet- en regelgeving. Partijen 

kunnen hier geen afspraken over maken. Voor aansluitingen groter dan 10 MVA geldt dat een 

afnemer wordt aangesloten op het dichtstbijzijnde punt in het net waar voldoende netcapaciteit 

beschikbaar is.10 De locatie waar voldoende netcapaciteit beschikbaar is voor de aansluiting, is 

de locatie van het netaansluitpunt. 

41.	 Wanneer TenneT de nieuwe 150 kV-installatie in gebruik neemt en de oude S&S-installatie buiten 

gebruik stelt, verplaatsten de netaansluitpunten van de aansluitingen van Tata Steel en Nuon 

volgens de ACM automatisch naar de locatie van de nieuwe installatie. 

Overdrachtspunt 

42.	 Het overdrachtspunt is het fysieke punt waar een scheiding tussen de aansluiting van twee netten 

onderling of tussen de aansluiting van een net en de installatie van de aangeslotene kan worden 

gerealiseerd. De netbeheerder en de aangeslotene komen de locatie van het overdrachtspunt 

overeen, voor elk van de verbindingen die tot de aansluiting behoren.11 Voor aansluitingen groter 

dan 10 MVA, waarvan in dit geschil sprake is, is het overdrachtspunt niet wettelijk vastgelegd.12 

Partijen kunnen hierover dus afspraken maken binnen de kaders van de E-wet en de daarop 

gebaseerde regelgeving.13 

43.	 Het overdrachtspunt is het eindpunt van de aansluiting. De netbeheerder is verantwoordelijk voor 

de aansluiting tot en met het overdrachtspunt. De afnemer is na het overdrachtspunt 

verantwoordelijk voor zijn installatie of GDS. 

Fysiek of conceptueel overdrachtspunt? 

44.	 Volgens partijen liggen de afgesproken overdrachtspunten van de aansluitverbindingen van Tata 

Steel en Nuon op de kabeleindsluitingen.14 Partijen verschillen van mening over de vraag of het 

6 Artikel 28, eerste lid, E-wet en de artikelen 2.1.1 en 2.1.2 TCe.  
7 CBb 5 november 2003, ECLI:NL:CBB:2003:AO0894, punt 6.3 en CBb 24 september 2014, ECLI:NL:CBB:2014:370, punt  
4.1.  
8 Artikel 28, eerste lid, onderdeel c, E-wet.  
9 Artikel 1.1. Begrippencode elektriciteit (BCe).  
10 Artikel 27, tweede lid, onder d, E-wet en bijlage A.7. TCe.  
11 Tot 24 maart 2018 volgde deze definitie uit artikel 1.1 BCe. Vanaf 24 maart 2018 volgt deze definitie uit artikel 1.1 BCe in  
samenhang gelezen met artikel 2.1.1.7 van Netcode elektriciteit (NCe).  
12 Bijlage A.7. van de TCe.  
13 Zie ook ACM besluit van 26 augustus 2016 met zaaknummer 16.0372.12.  
14 Voor de volledigheid wijst de ACM erop dat dit punt ook volgt uit de concept ATO tussen Tata Steel en TenneT. Daarin  
wordt opgemerkt dat het primaire overdrachtspunt ligt op “de overgang van de kabeleindsluitingen/150kV-installatie 
TenneT”. 
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overdrachtspunt een locatie gebonden punt is of ook conceptueel punt kan zijn. Tata Steel en 

Nuon stellen dat de afgesproken overdrachtspunten liggen op de kabeleindsluitingen van de 

S&S-installatie in gebouw 3. TenneT stelt dat het overdrachtspunt conceptueel is 

overeengekomen, zodat de fysieke locatie van het overdrachtspunt kan wijzigen, zonder dat het 

conceptueel overeengekomen overdrachtspunt wijzigt. Volgens TenneT verplaatst de locatie van 

het overdrachtspunt automatisch van de S&S-installatie in gebouw 3 naar de locatie van de 

nieuwe 150 kV-installatie. Tata Steel en Nuon betwisten dit. 

45.	 Los van de inhoud van de overeenkomst tussen partijen, is het standpunt van TenneT dat het 

overdrachtspunt een conceptueel punt kan zijn volgens de ACM in strijd met de E-wet en de 

daarop gebaseerde regelgeving. Uit de definitie van overdrachtspunt in artikel 1.1. BCe volgt dat 

sprake moet zijn van een fysieke punt waar een scheiding tussen de aansluiting van twee netten 

onderling of tussen de aansluiting van een net en de installatie van de aangeslotene kan worden 

gerealiseerd. Het punt wordt volgens artikel 1.1 BCe (tot 24 maart 2018) en artikel 2.1.1.7 NCe 

(vanaf 24 maart 2018) overeengekomen met (of aangewezen door) de afnemer.15 Het 

overdrachtspunt is volgens de ACM daarmee een fysiek en locatie gebonden punt en geen 

conceptueel of abstract punt dat flexibel is voor wat betreft de fysieke locatie. 

Overdrachtspunten van de aansluitingen van Tata Steel en Nuon 

46.	 De locaties van de overdrachtspunten worden door TenneT en de aangeslotene voor elk van de 

verbindingen die behoren tot de aansluiting, overeengekomen. Uit de feitelijke aansluitsituatie 

blijkt dat de verbindingen van het GDS van Tata Steel en de installatie van Nuon op dit moment 

fysiek zijn gekoppeld op de kabeleindsluitingen van de S&S-installatie in gebouw 3. Dit punt volgt 

ook uit het aansluitschema bij de concept ATO tussen Tata Steel en TenneT en het 

aansluitschema van 20 februari 2007 van Tata Steel. In deze schema’s is per verbinding met een 

pijl aangegeven waar het precieze overdrachtspunt van de aansluiting van Tata Steel ligt. Voor 

de verbindingen waar dit geschil over gaat, wijzen de pijlen naar de kabeleindsluitingen van de 

S&S-installatie in gebouw 3. De locatie van de overdrachtspunten uit de beide schema’s komen 

daarbij overeen.16 In het licht van het voorgaande staat voor de ACM vast dat de 

overdrachtspunten van de voor dit geschil relevante verbindingen van de aansluitingen van Tata 

Steel en Nuon zich bevinden op de kabeleindsluitingen van de S&S-installatie in gebouw 3. 

Wijziging overdrachtspunten van de aansluitingen van Tata Steel en Nuon? 

47.	 Omdat het overdrachtspunt van aansluitingen groter dan 10 MVA wordt overeengekomen tussen 

de netbeheerder en de aangeslotene, kan het punt volgens de ACM niet verplaatsen zonder dat 

de aangeslotene daarmee instemt. Zonder instemming van de aangeslotene kan een 

netbeheerder de fysieke locatie van het overdrachtspunt dus niet wijzigen. Het overdrachtspunt 

verplaatst, in tegenstelling tot het netaansluitpunt, niet automatisch als een (deel van een) 

aansluiting wordt verplaatst. 

48.	 Uit de geschilaanvraag en bijlagen daarbij blijkt expliciet dat Tata Steel en Nuon niet instemmen 

met verplaatsing van de overdrachtspunten hun aansluitingen. De overdrachtspunten van de 

aansluitingen van Tata Steel en Nuon zijn daarom niet gewijzigd en bevinden zich nog steeds op 

de oorspronkelijke locatie van de kabeleindsluitingen in de S&S-installatie in gebouw 3. 

15 Zie ook ACM besluit van 5 augustus 2015 met zaaknummer 15.0295.12, rnr. 48.  
16 Voor de volledigheid wijst de ACM erop dat het aansluitschema van Tata Steel van 20 februari 2007 verwijst naar een  
S&S-installatie in gebouw 1 en een ABB-installatie in gebouw 3. Het lijkt om een schrijffout te gaan, aangezien de S&S-
installatie in gebouw 3 staat en de ABB-installatie in gebouw 1.  
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Verantwoordelijkheid verplaatsen verbindingen van Tata Steel en Nuon 

49.	 TenneT is voor iedere verbinding van de aansluiting verantwoordelijk tot en met het 

overdrachtspunt. Aangezien de overdrachtspunten volgens de ACM niet wijzigen, is TenneT, 

vanuit de netzijde bezien, verantwoordelijk tot en met de bestaande overdrachtspunten op de 

locatie van de kabeleindsluitingen in de S&S-installatie in gebouw 3. Dat betekent volgens de 

ACM concreet dat TenneT verantwoordelijk is om aansluitverbindingen te leggen tussen het 

nieuwe netaansluitpunt op de nieuwe 150 kV-installatie en de bestaande overdrachtspunten op 

de locatie van de kabeleindsluitingen in de S&S-installatie in gebouw 3, waar het GDS van Tata 

Steel en de installatie van Nuon oorspronkelijk waren aangesloten op het net van TenneT. De 

ACM wijst er daarbij op dat Tata Steel en Nuon erop mogen vertrouwen dat TenneT hun 

aansluitingen realiseert (artikel 23, eerste lid, E-wet) én in stand houdt (artikel 28, eerste lid, 

onderdeel c, E-wet en artikelen 2.1.1 en 2.1.2 TCe) tegen gereguleerde voorwaarden en tarieven. 

De handelwijze van TenneT brengt met zich dat de aansluitingen van Tata Steel en Nuon niet in 

stand zouden blijven. 

Kosten verplaatsen verbindingen van Tata Steel en Nuon 

50.	 Aangezien TenneT verantwoordelijk is voor het realiseren van aansluitverbindingen tussen het 

nieuwe netaansluitpunt tot en met de bestaande overdrachtspunten, dienen de kosten voor het 

realiseren van die aansluitverbinding op grond van de E-wet voor rekening van TenneT te komen. 

Conclusie 

51.	 In het licht van het voorgaande stelt de ACM vast dat de overdrachtspunten van de verbindingen 

van de aansluitingen van Tata Steel en Nuon die zijn gerealiseerd op S&S-installatie in gebouw 3 

niet wijzigen, omdat overeenstemming daarover tussen Tata Steel en Nuon aan de ene kant en 

TenneT aan de andere kant ontbreekt. De verantwoordelijkheden van TenneT strekken zich 

daarmee, vanuit de netzijde bezien, uit tot en met de locatie van de overdrachtspunten zoals 

partijen oorspronkelijk overeen zijn gekomen. TenneT moet daarom aansluitverbindingen 

realiseren tussen het nieuwe netaansluitpunt op de nieuwe 150 kV-installatie en de bestaande 

overdrachtspunten op de locatie van de kabeleindsluitingen in de S&S-installatie in gebouw 3. 

Aangezien TenneT op grond van de E-wet verantwoordelijk is voor het realiseren van deze 

aansluitverbindingen, dient zij ook de kosten daarvan te dragen. Door dit na te laten heeft TenneT 

in strijd gehandeld met de artikelen 16, eerste lid, onderdeel e, 23 eerste lid, E-wet in samenhang 

gelezen met artikel 1.1 BCe (tot 24 maart 2018) en artikel 2.1.1.7 NCe (vanaf 24 maart 2018) 

alsmede artikel 28, eerste lid, onderdeel c, E-wet in samenhang gelezen met de artikelen 2.1.1 en 

2.1.2 TCe. 

Overige argumenten 

52.	 Aangezien de bestaande overdrachtspunten van de aansluitingen van Tata Steel en Nuon niet 

wijzigen, TenneT verantwoordelijk is tot en met de bestaande overdrachtspunten en volgens de 

ACM de kosten moet dragen voor het realiseren van aansluitverbindingen tussen het nieuwe 

netaansluitpunt en de bestaande overdrachtspunten, komt de ACM niet toe aan de bespreking 

van de overige argumenten van partijen. Deze blijven in dit geschilbesluit dan ook buiten 

beschouwing. 

10/14 



 

    
 

 
 

 

   

 

 

 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

            

  

 
  

Autoriteit Consument & Markt 

Zaaknr. ACM/17/024895 Openbaar 

7 Dictum 

De Autoriteit Consument en Markt: 

1.	 verklaart de klacht van Tata Steel IJmuiden B.V. en de klacht van Nuon Power Generation 

B.V. tegen TenneT TSO B.V. gegrond; 

2.	 stelt vast dat TenneT TSO B.V. jegens Tata Steel IJmuiden B.V. en jegens Nuon Power 

Generation B.V. in strijd heeft gehandeld met de artikelen 16, eerste lid, onderdeel e, 23 

eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 juncto artikel 1.1 Begrippencode elektriciteit (tot 24 

maart 2018) en artikel 2.1.1.7 Netcode elektriciteit (vanaf 24 maart 2018) alsmede artikel 

28, eerste lid, onderdeel c, van de Elektriciteitswet 1998 juncto 2.1.1 en 2.1.2 van de 

Tarievencode elektriciteit. 

Den Haag,  

Datum: 9 oktober 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. 
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Bijlage: wettelijk kader 

Artikel 1, eerste lid, onderdelen b, c en i, E-wet bepalen: 
1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

[…] 

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 en tussen het net op zee en een 

windpark op zee; 

c. afnemer: een ieder, met uitzondering van de netbeheerder van het net op zee, 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; 

In artikel 16, eerste lid, E-wet staat, voor zover van belang: 
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; 

(…); 

e. op de grondslag van artikel 23 derden te voorzien van een aansluiting op de netten; 

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

(…); 

In artikel 17a, eerste lid, E-wet staat: 
1 Het is de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet of een rechtspersoon waarin de 

netbeheerder een deelneming heeft als bedoeld in artikel 24c, van Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek, niet toegestaan goederen of diensten waarmee zij in concurrentie treden te leveren, tenzij 

het betreft het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van: 

a. de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 16, eerste of tweede lid, of 16a voor zichzelf, voor 

andere netbeheerders of voor anderen die een recht van gebruik op een net hebben, 

b. de aanleg, het beheer of het onderhoud van leidingen buiten gebouwen voor het transport van 

gas of 

c. het ter beschikking stellen en houden van netten ten behoeve van het gebruik van daarmee 

verbonden zaken door derden; 

d. het uitvoeren van werkzaamheden, bedoeld in artikel 16c, eerste en vijfde lid. 
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In artikel 23, eerste lid, E-wet staat: 
De netbeheerder is verplicht degene die daarom verzoekt te voorzien van een aansluiting op het 

door hem beheerde net tegen een tarief en tegen andere voorwaarden die in overeenstemming zijn 

met de paragrafen 5 en 6 van dit hoofdstuk. De netbeheerder verstrekt degene die om een 

aansluiting op het net verzoekt een gedetailleerde en volledige opgave van de uit te voeren 

werkzaamheden en de te berekenen kosten van de handelingen, onderscheiden in artikel 28, eerste 

lid. 

In artikel 27, tweede lid, E-wet staat, voor zover van belang: 
2 In de tariefstructuren wordt in ieder geval opgenomen dat: 

a. […] 

b. […] 

c. […] 

d. iedere afnemer recht heeft te worden aangesloten op het dichtstbijzijnde punt in het net met een 

bij zijn aansluiting behorend spanningsniveau, met dien verstande dat een afnemer die een 

aansluiting op het net wenst met een aansluitwaarde groter dan 10 MVA, wordt aangesloten op het 

dichtstbijzijnde punt in het net waar voldoende netcapaciteit beschikbaar is; 

e. aanpassingen in het net die verband houden met het maken van een aansluiting komen voor 

rekening van de netbeheerder die het betreffende net beheert; 

In artikel 28, eerste lid, E-wet staat: 
1 Het tarief waarvoor afnemers zullen worden aangesloten op een net heeft uitsluitend betrekking 

op: 

a. het verbreken van het net van de desbetreffende netbeheerder om een fysieke verbinding van de 

installatie van een afnemer met dat net tot stand te brengen, 

b. het installeren van voorzieningen om het net van de desbetreffende netbeheerder te beveiligen 

en beveiligd te houden en 

c. het tot stand brengen en in stand houden van een verbinding tussen de plaats waar het net 

verbroken is en de voorzieningen om het net te beveiligen. 

In artikel 51, eerste lid, E-wet staat: 
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. 

In artikel 1.1 Begrippencode elektriciteit stond tot 24 maart 2018: 
Overdrachtspunt: Het tussen de netbeheerders onderling of de netbeheerder en de aangeslotene 

overeengekomen of door de aangeslotene aangewezen fysieke punt waar respectievelijk een 

scheiding tussen de aansluiting van twee netten onderling of tussen de aansluiting van een net en 

de installatie van de aangeslotene kan worden gerealiseerd; 

In artikel 1.1. Begrippencode elektriciteit staat nu, voor zover van belang: 
Netaansluitpunt: Het fysieke punt dat de grens tussen de aansluiting en het net van de 

netbeheerder aangeeft; 
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Overdrachtspunt: Het fysieke punt waar respectievelijk een scheiding tussen de aansluiting van 

twee netten onderling of tussen de aansluiting van een net en de installatie van de aangeslotene 

kan worden gerealiseerd; 

In artikel 2.1.1.7 Netcode Elektriciteit staat: 
De netbeheerder en de aangeslotene komen voor elk van de verbindingen behorende tot de 

aansluiting de locatie van het bijbehorende overdrachtspunt overeen. 

In artikel 2.1.1 Tarievencode Elektriciteit staat: 
Door een netbeheerder wordt aan iedere aangeslotene die een aansluiting op het door die 

netbeheerder beheerde net heeft of daarom verzoekt de aansluitdienst aangeboden. 

In artikel 2.1.2 Tarievencode Elektriciteit staat 
De aansluitdienst omvat de werkzaamheden, genoemd in artikel 28 van de Wet. 

Bijlage A.7. van de Tarievencode Elektriciteit staat: 
Boven 10 MVA bepalen netbeheerders het aansluittarief op basis van de voorcalculatorische 

projectkosten. Voor de bepaling van het aansluittarief wordt als uitgangspunt voor de offerte 

genomen het dichtstbijzijnde punt in het net van de netbeheerder waar voldoende capaciteit 

beschikbaar is. De netbeheerder dient mee te werken aan onderzoek dat door de aangeslotene of 

in opdracht van de aangeslotene wordt uitgevoerd ter controle van de plaats in het net waar 

voldoende capaciteit beschikbaar is. De aansluittarieven dienen non-discriminatoir en transparant te 

worden berekend en vooraf bekend gemaakt te worden. De netbeheerder dient de 

standaardelementen van de aansluiting de knip, de verbinding en de beveiliging nader in te vullen in 

componenten. Voor de opgave van de kosten wordt de wijze, zoals bepaald in artikel 2.3.3a, 

toegepast. 
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