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1 Inleiding en leeswijzer 

1. Met dit besluit geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) uitvoering aan artikel 15, 
eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet). De ACM kan op grond van dit artikel, op 
verzoek van de eigenaar van een stelsel van verbindingen, vaststellen dat de eigenaar voor het 
beheer van het stelsel geen netbeheerder hoeft aan te wijzen. De verplichting tot het aanwijzen 
van een netbeheerder geldt niet als een stelsel van verbindingen kwalificeert als een installatie of 
een directe lijn in de zin van de E-wet. Als het stelsel van verbindingen een elektriciteitsnet is in de 
zin van de E-wet dan kan de ACM op verzoek van de eigenaar besluiten een ontheffing te 
verlenen voor het aanwijzen van een netbeheerder. De eigenaar mag het elektriciteitsnet dan zelf 
beheren.  

 
2. Op 7 maart 2018 heeft NS Stations B.V. (hierna: NS Stations of aanvrager) de ACM gevraagd te 

besluiten dat NS Stations geen ontheffing nodig heeft voor het stelsel van verbindingen dat ligt op 
het station Leiden Centraal. In haar aanvraag onderbouwt NS Stations dat dit stelsel geen net is, 
maar een installatie. In dit besluit geeft de ACM haar oordeel over de aanvraag van NS Stations. 
Op 14 juni 2018 heeft de ACM nadere informatie opgevraagd waarop NS Stations op 17 juli 2018 
heeft gereageerd. Deze informatie heeft de ACM in haar beoordeling meegewogen.    

 
3. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 bevat het feitencomplex en andere relevante 

omstandigheden, zoals die bij de ACM bekend zijn. De ACM beschrijft haar beoordeling van de 
aanvraag in hoofdstuk 3. De ACM eindigt haar besluit met het dictum in hoofdstuk 4. 

 
4. De ACM heeft twee bijlagen toegevoegd aan het besluit. Deze bijlagen zijn onderdeel van 

onderhavig besluit. Bijlage 1 geeft een overzicht van de relevante wettelijke bepalingen. In bijlage 
2 is een kadastrale kaart van het terrein opgenomen van het stelsel van verbindingen.  

 

2 Relevante feiten en omstandigheden 

5. In dit hoofdstuk geeft de ACM een samenvatting van de bij haar bekende feiten en 
omstandigheden met betrekking tot de aanvraag. Deze feiten en omstandigheden zijn ontleend 
aan de aanvraag en de aanvullende informatie die van aanvrager is ontvangen. Op basis van 
deze informatie stelt de ACM de hiernavolgende feiten en omstandigheden met betrekking tot de 
eigenaar van het stelsel van verbindingen (paragraaf 2.1) en het stelsel van verbindingen 
(paragraaf 2.2.) vast. 

2.1 Eisen aan de aanvrager 

6. Aanvrager betoogt dat zij eigenaar is van het stelsel van de verbindingen op station Leiden 
Centraal, zoals vereist in artikel 15, eerste lid, aanhef, E-wet. De aanvrager motiveert dit door 
middel van kadastrale uittreksels, een notariële akte en een omschrijving van de activiteiten van 
de aanvrager als exploitant van het stelsel. Aanvrager beschikt over het economisch eigendom 
voor een deel van de percelen waarop het stelsel van verbinding is gelegen. Uit de notariële akte 
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blijkt dat NS Vastgoed B.V. juridisch eigenaar is van de percelen: LEIDEN L 2386, LEIDEN L 
2313, LEIDEN L 2241, LEIDEN L 2238  en LEIDEN L 2237 waarop een deel van het stelsel van 
verbindingen is gelegen. Het resterende deel van het stelsel van verbindingen is gelegen op de 
percelen: LEIDEN L 2253, LEIDEN L 2240 en LEIDEN L 2235 die in eigendom  zijn van Rail-
Infratrust B.V.. Op deze percelen heeft NS Vastgoed B.V. een recht van opstal. De twee bedrijven 
NS Stations en NS Vastgoed B.V. behoren tot dezelfde groep, te weten, NS Groep N.V.. 
Aanvrager heeft aangegeven dat NS Stations alle percelen op Station Leiden Centraal exploiteert 
en dus economisch eigenaar is van de percelen. NS Stations gebruikt de ruimten voor een groot 
deel zelf, samen met haar dochterbedrijf NS Stations Retailbedrijf B.V. waar NS Stations 100% 
aandeelhouder van is. In het onderstaande organogram staan de verhoudingen van de 
verschillende bedrijven van de NS Groep N.V..  

 

7. Verder betoogt aanvrager bevoegd aanlegger te zijn van het stelsel van verbindingen zoals 
bedoeld in artikel 5:20, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Aanvrager 
onderbouwt dat het stelsel van verbindingen in 1995 bevoegd is aangelegd door N.V. 
Nederlandse Spoorwegen, de rechtsvoorganger van NS Groep N.V.. N.V. Nederlandse 
Spoorwegen  was de enige partij die bevoegd was op het station en rondom het spoor 
werkzaamheden te verrichten voor het aanleggen van het stelsel van elektriciteitsverbindingen, 
aldus aanvrager. Dit blijkt uit een historische omschrijving en een notariële akte. N.V. Nederlandse 
Spoorwegen en later NS Stations hebben zich onafgebroken als eigenaar van het net gedragen. 
Ter onderbouwing heeft de aanvrager een notariële akte, WOZ-beschikkingen en aansluit- en 
transportovereenkomsten aangeleverd. Uit de notariële akte blijkt dat de stationsgebouwen en 
ondergrondse stations aan NS Vastgoed B.V. zijn overgedragen. Bij deze akte is het economische 
eigendom overgedragen door NS Vastgoed B.V. aan NS Stations.   
 

8. Daarnaast betoogt aanvrager zich als de eigenaar van het stelsel van verbindingen te gedragen. 
Aanvrager heeft als taken het verhuren en beheren van de commerciële ruimten op het station. 
NS Stations is bijvoorbeeld degene die storingen in het stelsel van verbindingen afhandelt. 
Aanvrager fungeert verder als contractpartij in aansluit- en transportovereenkomsten met de 
openbare netbeheerder voor het stationsgebouw en in huurovereenkomsten van de commerciële 
ruimten. Ter onderbouwing hiervan heeft aanvrager een overzicht van de ruimten op het stelsel 
van verbindingen, huurovereenkomsten met de verbruikers, leveringsovereenkomsten met een 
energieleverancier en aansluit- en transportovereenkomsten aangeleverd. Uit de aangeleverde 
documenten blijkt dat NS Stations elektriciteit inkoopt bij de energieleverancier. De 
energieleverancier levert de elektriciteit aan zowel aanvrager als aan de overige gebruikers op het 
stelsel van elektriciteitsverbindingen. Via een derdenbeding moet NS Stations aan de 
energieleverancier een tegenprestatie betalen voor de levering van elektriciteit aan derde-
verbruikers. Kortom, aanvrager levert zelf geen elektriciteit, maar verzorgt de financiële en 
administratieve afhandeling jegens de leverancier namens de afnemers op grond van een 
volmacht in de huurovereenkomst.  
  

9. Aanvrager heeft verklaard geen netbeheerder in de zin van de E-wet te zijn. Aanvrager heeft 
eveneens verklaard dat zij geen deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW 
waarvan ook een netbeheerder in de zin van de E-wet onderdeel uitmaakt. Zij heeft dit 
aangetoond door middel van het overleggen uittreksels van de Kamer van Koophandel en in een 
toelichting over het stelsel van elektriciteitsverbindingen.  
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2.2 Beschrijving van het stelsel van verbindingen 

10. Het stelsel van verbindingen op het station Leiden Centraal opereert op een spanningsniveau van 
400V/230V en is, volgens aanvrager, geen onderdeel van het landelijk hoogspanningsnet. Op 
Leiden Centraal heeft NS Stations vier laagspanningsaansluitingen aangesloten op het 
elektriciteitsnet van Liander N.V. (hierna: Liander). Vanaf de hoofdmeter gaan de aansluitingen 
naar een hoofdverdeelkast die is opgebouwd in velden voor distributie en eindvelden voor de 
gebruikslocaties. Vanaf de hoofdverdeler wordt de distributie verzorgd door middel van een 
bekabelingsinfrastructuur. De aanvrager heeft dit aangetoond door middel van een overzicht van 
de ruimten en hoofdmeters op Leiden Centraal, een tekening van het stelsel van verbindingen en 
een kadastrale afbeelding waarop het stelsel van verbindingen is ingetekend inclusief de 
aansluitingen van de gebruikers en de aansluitingen op het openbare net.  

 
11. Op het stelsel van verbindingen zijn volgens de aanvrager twee afnemers aangesloten op het 

stelsel van verbindingen van het station Leiden Centraal. Een overzicht van deze afnemers staat 
in Tabel 1.  

 
Tabel 1: Overzicht van de afnemers op het elektriciteitsnet volgens de aanvrager 

 

Nr. Naam afnemer Adres op de locatie 

1.  NS Stations B.V. Stationsplein 3  

2312 AJ, Leiden  

2.  NS Stations Retailbedrijf B.V. Stationsplein 3D, 5B, 5D, 5G, 5H 

2312 AJ, Leiden 

 
12. Aanvrager stelt zich op het standpunt dat het stelsel van verbindingen kwalificeert als een 

installatie waarop NS Stations en NS Stations Retailbedrijf B.V. als eigenaren de enigen zijn die 
zijn aangesloten. Aanvrager geeft wel aan dat andere partijen gebruik maken van het stelsel van 
verbindingen. Het gaat om 22 gebruikers die elk een eigen beschikking van de gemeente krijgen 
in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (hierna: WWOZ). Een overzicht van deze 
gebruikers staat in Tabel 2.  
 

Tabel 2: Gebruikers op het stelsel van verbindingen 
 

Nr. Naam gebruiker  Eigenaar Adres op de locatie 

1. NS Vastgoed BV NS Vastgoed B.V. Stationsplein 3 

2. [Vertrouwelijk] NS Vastgoed B.V. Stationsplein 3A 

3. [Vertrouwelijk] NS Vastgoed B.V. Stationsplein 3Z 

4. NS Stations Retailbedrijf B.V. NS Vastgoed B.V. Stationsplein 5B 

5. [Vertrouwelijk] NS Vastgoed B.V. Stationsplein 5C 

6. NS Stations Retailbedrijf B.V.  NS Vastgoed B.V. Stationsplein 5D 

7. [Vertrouwelijk] NS Vastgoed B.V. Stationsplein 5E 

8. [Vertrouwelijk] NS Vastgoed B.V. Stationsplein 5S 
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9. [Vertrouwelijk] NS Vastgoed B.V. Stationsplein 5F 

10. NS Stations Retailbedrijf B.V.  NS Vastgoed B.V. Stationsplein 5G 

11. NS Stations Retailbedrijf B.V. NS Vastgoed B.V. Stationsplein 5H 

12. Leegstand NS Vastgoed B.V. Stationsplein 5K 

13. [Vertrouwelijk] NS Vastgoed B.V. Stationsplein 5M 

14. [Vertrouwelijk] NS Vastgoed B.V. Stationsplein 3B 

15. [Vertrouwelijk] NS Vastgoed B.V. Stationsplein 5 

16. NS Stations Retailbedrijf B.V. NS Vastgoed B.V. Stationsplein 3D 

17. NS Stations Retailbedrijf B.V. NS Vastgoed B.V. Stationsplein 3E 

18. [Vertrouwelijk] NS Vastgoed B.V. Stationsplein 3F 

19. [Vertrouwelijk] NS Vastgoed B.V. Stationsplein 3H 

20. [Vertrouwelijk] NS Vastgoed B.V. Stationsplein 3S 

21. [Vertrouwelijk] NS Vastgoed B.V. Stationsplein 3X 

22. [Vertrouwelijk]. NS Vastgoed B.V. Stationsplein 3Z 

 
13. Aanvrager heeft ter onderbouwing kopieën van de gemeentelijke WOZ-beschikkingen 

aangeleverd waarop de aangesloten onroerende zaken zijn vermeld. Voor iedere gebruiker geldt 
dat NS Vastgoed B.V. eigenaar is van het betreffende WOZ-object. Aanvrager stelt op grond 
hiervan dat dientengevolge sprake is van één WOZ-object in de zin van artikel 16, onder a van de 
WWOZ. De individuele WOZ-beschikkingen voor het gebruik van winkelruimten doen volgens NS 
Stations daar niet aan af. Aanvrager stelt subsidiair dat de onroerende zaken één complex vormen 
in de zin van artikel 16, onder d van de WWOZ. Om deze redenen is NS Stations van mening dat 
het stelsel van verbindingen kwalificeert als een net in de zin van de E-wet.  
 

14. Op het stelsel van verbindingen zijn geen huishoudelijke afnemers of productie-installaties 
aangesloten.  

3 Beoordeling van de aanvraag 

15. In dit hoofdstuk licht de ACM toe hoe zij de aanvraag heeft beoordeeld. Ten eerste beoordeelt de 
ACM of de aanvrager bevoegd is tot het doen van een dergelijke aanvraag (paragraaf 3.1). Alleen 
de eigenaar van een stelsel van verbindingen kan de ACM verzoeken vast te stellen dat zij voor 
het stelsel van verbindingen niet verplicht is een netbeheerder aan te wijzen. Ten tweede 
beoordeelt de ACM of sprake is van een installatie of een net in de zin van artikel 1, eerste lid, 
onderdeel i, van de E-wet (paragraaf 3.2). De verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder 
bestaat slechts voor het beheer van een elektriciteitsnet.  

3.1 Eisen aan aanvrager 

16. Artikel 15 van de E-wet vereist dat de aanvrager eigenaar is van het stelsel van verbindingen 
waarover zij een besluit aanvraagt. De ACM merkt op dat het hierbij in beginsel dient te gaan om 
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de juridische eigendom van het stelsel van verbindingen. Anders kan de aanvrager het eigendom 
op grond van Artikel 5:20, tweede lid, BW onderbouwen dan wel aantonen dat die zich in 
voldoende mate als eigenaar van het stelsel van verbindingen gedraagt.  

 
17. Uit een inschrijving van het stelsel van elektriciteitsverbindingen in het kadaster kan blijken dat 

een aanvrager eigenaar is van het stelsel van verbindingen. Het stelsel van verbindingen op 
Leiden Centraal is aangelegd door N.V. Nederlandse Spoorwegen, de rechtsvoorganger van NS 
Groep N.V.. Aanvrager heeft slechts een uittreksel aangeleverd waaruit het eigendom van de 
percelen blijkt. Hieruit volgt niet dat de aanvrager als eigenaar staat ingeschreven van het stelsel 
van verbindingen zelf.  

 
18. Een aanvrager kan verder aantonen dat zij eigenaar is als de aanvrager bevoegd aanlegger is, 

zoals bepaald in artikel 5:20, tweede lid, BW. Aanvrager heeft aangetoond dat N.V. Nederlandse 
Spoorwegen bevoegd aanlegger was door middel van historische omschrijving en een notariële 
akte. Uit het bepaalde in hoofdstuk 2 is voldoende aannemelijk dat NS Groep N.V. en de 
dochterbedrijven rechtsopvolgers zijn van N.V. Nederlandse Spoorwegen. In het tweede lid van 
artikel 5:20 BW staat dat het eigendom van een net toebehoort aan de bevoegde aanlegger van 
dat net dan wel aan diens rechtsopvolger. Hieruit volgt dat blijkens de overgelegde notariële akte, 
aansluit- en transportovereenkomsten en huurovereenkomsten, alsmede het onafgebroken 
gebruik van het stelsel van verbindingen door N.V. Nederlandse Spoorwegen en diens 
rechtsopvolgers dat aanvrager voldoende heeft onderbouwd dat zij eigenaar is van het stelsel van 
verbindingen.  
 

19. In aanvulling hierop neemt de ACM het eigenaarschap van de aanvrager tevens aan indien die in 
voldoende mate aantoont zich als eigenaar te gedragen. Aanvrager heeft dit aangetoond door het 
overleggen van contracten met afnemers en de energieleverancier, een aansluit- en 
transportovereenkomst en een overzicht van de ruimten en hoofdmeters op de percelen waarop 
het stelsel van verbindingen is gelegen. Uit de informatie die door de aanvrager is aangeleverd 
blijkt dat aanvrager zich als enige partij als eigenaar van het stelsel van verbindingen gedraagt. 
Het stelsel van verbindingen is oorspronkelijk door NV Nederlandse Spoorwegen aangelegd en 
sindsdien altijd in eigendom binnen de NS-groep geweest. Daarnaast is gebleken dat aanvrager 
alle benodigde overeenkomsten heeft gesloten, zoals met de netbeheerder, energieleverancier en 
de huurders. Hieruit volgt dat aanvrager het stelsel van verbindingen exploiteert. Hiermee is 
voldoende aangetoond dat NS Stations eigenaar is van het stelsel van verbindingen op station 
Leiden Centraal, zoals vastgelegd in artikel 1, lid 1, onder i, E-wet.  

3.2 Kwalificatie van het stelsel van verbindingen 

20. Aanvrager verzoekt aan de ACM te bevestigen dat NS Stations geen netbeheerder hoeft aan te 
wijzen voor haar stelsel van verbindingen, omdat haar stelsel een installatie is in de zin van de E-
wet en geen elektriciteitsnet. In deze paragraaf beoordeelt de ACM of het stelsel van verbindingen 
kwalificeert als een installatie of als een net. Als het stelsel van verbindingen een installatie is dan 
hoeft de aanvrager voor het beheer ervan geen netbeheerder aan te wijzen.  
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Definitie van een net 

21. 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’. Uit de wettelijke definitie van een net 
volgt dat de begrippen ‘net’, ‘installatie’ en ‘directe lijn’ elkaar uitsluiten. Aanvrager heeft niet 
aangegeven dat sprake is van een directe lijn en om die reden gaat de ACM hier verder niet op in. 
Dat betekent dat de ACM na moet gaan of het stelsel van verbindingen een installatie of een net 
is.1 Volgens het CBb kwalificeert een stelsel van verbindingen als een net als naast de eigenaar 
andere afnemers het stelsel zijn aangesloten.2 Hieronder gaat de ACM na in hoeverre andere 
afnemers dan NS Station van het stelsel van verbindingen gebruik maken.    
 

Afnemers en aansluitingen 

22. Aanvrager heeft aangegeven dat naast de aanvrager 22 andere partijen gebruik maken van het 
stelsel van verbindingen op het Station Leiden Centraal. Een overzicht van deze gebruikers is 
opgenomen in hoofdstuk 2 van dit besluit. Als blijkt dat deze gebruikers zijn aan te merken als 
‘afnemer’ zoals gedefinieerd in de E-wet, dan kwalificeert het stelsel van verbindingen op Station 
Leiden Centraal als een net in de zin van de E-wet.3 Hieronder gaat de ACM na in hoeverre de 
gerbruikers op Station Leiden Centraal zijn aan te merken als een afnemer.  
 

23. Een afnemer is wettelijk gedefinieerd als een ieder die over een aansluiting beschikt (artikel 1, lid 
1, onder c, E-wet). Het begrip ‘aansluiting’ is gedefinieerd als één of meerdere verbindingen 
tussen een net en een onroerende zaak. Voor de afbakening van een onroerende zaak wordt in 
de definitie van een aansluiting (artikel 1, onder b, E-wet) verwezen naar artikel 16, onder a tot en 
met e, WWOZ.4 Hierna haalt de ACM een zelfstandige onroerende zaak aan als een WOZ-object. 
De ACM constateert dat de 22 gebruikers op Station Leiden Centraal met een fysieke verbinding 
zijn aangesloten op het stelsel van verbindingen op Station Leiden Centraal. De vraag is of dit 
fysieke verbindingen met een WOZ-object zijn en dus aansluitingen in de zin van de E-wet.  

 
Afbakening WOZ-objecten 
24. De eerste stap is om vast te stellen in hoeverre de gebruikersobjecten WOZ-objecten zijn. De 

ACM gaat dat in de opvolgende randnummers na.  
 

25. Uit de verwijzing in de E-wet naar artikel 16, onder a tot met e WWOZ blijkt dat WOZ-objecten op 
verschillende manieren zijn af te bakenen. Zo is sprake van een WOZ-object bij eigendom van 
een onroerende zaak of als een onderdeel van een eigendom blijkens zijn indeling bestemd is om 
als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt (artikel 16, onder a en c WWOZ). Verder geldt dat 

                                                        
1. 1 Zie ook het Geschilbesluit ACM van 9 januari 2018 met kenmerk ACM/DE/2018/200016 (JWM 

Putten B.V.) over een uitleg over het beoordelingskader van de ACM.   
2 Zie uitspraak van het CBb van 23 juli 2012 (ECLI:CBB:NL:2012:BX4120). Uit de uitspraak van het CBb van 17 juni 2015 

(ECLI:NL:CBB:2015:214) leidt de ACM af dat er ook in een gebouw een net kan liggen. 
2. 3 Zie CBb van 23 juli 2012 (ECLI:CBB:NL:2012:BX4120).  
3. 4 Zie ook overweging 5.2 van de uitspraak van het CBb van 17 juni 2015 

(ECLI:NL:CBB:2015:214) waarin het CBb aangeeft dat elke fysieke verbinding tussen een net 
en een Woz-object een aansluiting kan zijn. 
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sprake kan zijn van een WOZ-object als twee of meer eigendommen of zelfstandige 
gebruikersobjecten bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en naar omstandigheden 
beoordeeld bij elkaar horen (artikel 16, onder d WWOZ).5  

 
26. Anders dan aanvrager stelt geldt de WOZ-afbakening niet alleen voor het gebouwde eigendom 

zoals gesteld in artikel 16 onder a. WWOZ. Uit de verwijzing naar artikel 16 WWOZ, onderdelen a 
tot en met e WWOZ volgt dat ook zelfstandige gebruikerseenheden een afgebakend WOZ-object 
kunnen zijn (artikel 16, onder c WWOZ). Een fysieke aansluiting tussen dit WOZ-object en het 
stelsel van verbindingen is dan ook een aansluiting zoals bedoeld in de E-wet.  
 

27. Om te beoordelen in hoeverre de eenheden van de 22 gebruikers zelfstandige gebruikersobjecten 
zijn, en dus WOZ-objecten, gaat de ACM uit van de afbakening van WOZ-objecten door de 
gemeente. De gemeente is het bevoegde gezag voor de afbakening van een WOZ-object. In de 
opvolgende randnummers licht de ACM dit toe.     

 

Bevoegdheid van de afbakening van een WOZ-object 

28. Op grond van artikel 1, lid 2, WWOZ is het college van burgemeesters en wethouders belast met 
de uitvoering van de WWOZ. De door het college daartoe belaste ambtenaar is bevoegd om de 
waarde van een onroerende zaak vast te stellen en daarmee een WOZ-object af te bakenen. In de 
WOZ-beschikking moet de gemeente de aanduiding van een zelfstandige onroerende zaak 
opnemen (artikelen 22 en 23, lid 1, WWOZ). In een WOZ-beschikking staat dan wat een WOZ-
object is en wie volgens de gemeente eigenaar van een onroerende zaak is en wie gebruiker.  
 

29. Om vast te stellen in hoeverre een onroerende zaak op grond van artikel 16 WWOZ is aan te 
merken als een WOZ-object gaat de ACM daarom uit van de WOZ-beschikking. Uit deze 
beschikking kan de ACM afleiden in hoeverre de gebruikersgedeelten zelfstandige WOZ-objecten 
zijn. Aanvrager betoogt dat de feitelijke situatie op het stelsel van verbindingen leidend is voor de 
afbakening van een WOZ-object. Uit een onderzoek van de ACM moet dan volgens aanvrager 
blijken dat Station Leiden Centraal één WOZ-object vormt. Zoals aangegeven acht de ACM 
zichzelf echter niet bevoegd om een WOZ-object af te bakenen. De ACM moet uitgaan van de 
afbakening van het WOZ-object door de daartoe bevoegde ambtenaar, oftewel de WOZ-
beschikking. In de uitspraak van 13 april 2011 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven 
(CBb) hier al op gewezen. De ACM haalt hieronder het relevante citaat van het CBb aan:  

 
“Hetgeen appellante heeft aangevoerd met betrekking tot de afbakening van het WOZ-object 
waartoe de locatie I behoort, doet hieraan niet af. Uit de verwijzing in de definitiebepaling van het 
begrip 'aansluiting' in de Wet naar artikel 16 van de WOZ volgt dat voor de afbakening van het 
WOZ-object bepalend is de (WOZ-)beschikking daarover van (het bevoegde orgaan of de 
bevoegde ambtenaar van) de gemeente en niet de feitelijke situatie, zoals appellante onder 
verwijzing naar het Prorail-arrest en de Vopak-uitspraak heeft betoogd.” 6 
 

                                                        
4. 5 Zie Kamerstukken II, 1992 – 1993, 22 885, nr. 3, p. 14.  
5. 6 Zie overweging 5.2. van de uitspraak van het CBb van 13 april 2011 

(ECLI:NL:CBB:2011:BQ3485). De ACM verwijst ook naar overweging 3.2. van de uitspraak van 
het CBb van 27 december 2016 (ECLI:NL:CBB:2016:411). 
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30. Uit de overgelegde stukken van aanvrager maakt de ACM op dat de gebruikers op Station Leiden 
Centraal als gebruiker vermeld staan op de WOZ-beschikkingen van de gemeente.  
 

31. De aanvrager stelt nog dat de ACM vast moet stellen dat Station Leiden Centraal één complex is 
zoals bepaald in artikel 16, onderdeel d, WWOZ. Hierin staat dat objecten die bestaan uit twee of 
meer gebouwde eigendommen die bij elkaar behoren en door één en dezelfde (rechts)persoon 
worden gebruikt, één complex zijn. Dit complex is dan als geheel één WOZ-object. De ACM merkt 
hierover op dat uit de WOZ-beschikkingen zoals die door de aanvrager zijn overgelegd juist blijkt 
dat de verschillende eenheden bij verschillende belastingplichtigen in gebruik zijn. De gemeente 
heeft het samenstel van onroerende zaken niet aangemerkt als complex. Het argument van de 
aanvrager gaat dus niet op.  
 

32. Daarmee komt de ACM tot de conclusie dat op Station Leiden Centraal zelfstandige WOZ-
objecten zijn gelegen die op het stelsel van verbindingen zijn aangesloten. Daarmee staat voor de 
ACM vast dat de gebruikers zijn aan te merken als afnemers op het stelsel van verbindingen van 
de aanvrager. Dat betekent dat het stelsel van verbindingen op Station Leiden Centraal een net is.      
 

Beschikken over een aansluiting 
33. Volgens aanvrager ‘beschikken’ de gebruikers niet over de aansluiting en kunnen om die reden 

geen afnemer zijn. Uit de wettelijke definitie van een afnemer volgt volgens aanvrager immers dat 
een partij over een aansluiting moet beschikken (artikel 1 lid 1 onder c E-wet). Het beschikken 
moet volgens aanvrager blijken uit een wilsverklaring van een aangeslotene zoals dat tot uiting 
moet komen in een aansluit- en transportovereenkomst met de beheerder van een stelsel van 
verbindingen (i.c. aanvrager). Volgens de ACM is de wilsovereenstemming van de verbruiker of 
het sluiten van de aansluit- en transportovereenkomst niet bepalend voor de vraag of een partij 
over een aansluiting beschikt. Voor de ACM is voldoende aannemelijk dat de gebruikers 
elektriciteit zelf gebruiken waarbij de elektriciteit via het stelsel van verbindingen van aanvrager en 
de aansluiting op hun WOZ-object wordt geleverd. Aanvrager heeft zelf verklaard dat NS Stations 
op grond van een derdenbeding de elektriciteit namens de gebruikers inkoopt. Dat aanvrager zelf 
niet direct een contract met een leverancier van elektriciteit sluit, maar een huurovereenkomst met 
de aanvrager, doet daar niet aan af.7 Dit argument van de aanvrager leidt dus niet tot een andere 
conclusie.     

 
Stelsel van verbindingen als elektriciteitsnet 
34. Daarmee is voor de ACM voldoende aannemelijk dat de 22 gebruikers op het stelsel van 

verbindingen op station Leiden Centraal afnemers zijn. Dat betekent dus dat naast de aanvrager 
als eigenaar andere partijen gebruik maken van het stelsel van verbindingen op station Leiden 
Centraal. Het stelsel van verbindingen op het station Leiden Centraal kwalificeert als een net in de 
zin van de E-wet. De ACM gaat niet mee met de stelling van de NS dat het stelsel van 
verbindingen op station Leiden Centraal een installatie en wijst de aanvraag van NS Station af.   

 

  

                                                        
6. 7 Zie bijvoorbeeld Geschilbesluit ACM van 9 januari 2018 met kenmerk ACM/DE/2018/200016 

(JWM Putten B.V.). Deze visie van de ACM sluit ook aan bij de definitie van het begrip afnemer 
zoals opgenomen in artikel 2, leden 7 tot en met 11 van de Richtlijn 2009/72/EG.      
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4 Dictum 

35. De Autoriteit Consument en Markt stelt vast dat het stelsel van verbindingen van NS Stations B.V. 
dat is gelegen op station Leiden Centraal is aan te merken is als een elektriciteitsnet in de zin van 
de Elektriciteitswet 1998.  
 

36. De ACM wijst de aanvraag van de NS Stations B.V. af.  
 
 
 
Den Haag,  
Datum: 29 oktober 2018 
 
Autoriteit Consument en Markt,  
namens deze:  
 
w.g.  
 
 
drs. F.E. Koel  
Teammanager Directie Energie  
 
Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de 
dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuur van de 
Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In dit bezwaarschrift 
kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, het 
bestuur van de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de 
bestuursrechter. 
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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.  

 
Elektriciteitsnet 
2. Artikel 1, eerste lid, van de E-wet luidt voor zover relevant: 

 
(…) 
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; 

(…) 
 

3. Artikel 15 E-wet luidt: 
1. De Autoriteit Consument en Markt kan op diens aanvraag ontheffing verlenen aan een 
eigenaar van een net, niet zijnde het landelijk hoogspanningsnet, van het gebod van artikel 10,  
negende lid, indien: 
a. het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van het net om specifieke technische of 

veiligheidsredenen geïntegreerd is of het net primair elektriciteit distribueert voor de 
eigenaar van dat net of de daarmee verwante ondernemingen, 

b. de aanvrager geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij als bedoeld in artikel 
24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek met een netbeheerder verbonden is, 

c. het net binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of 
locatie met gedeelde diensten ligt en dat net technisch, organisatorisch of functioneel 
verbonden is, 

d. op het net minder dan 500 afnemers zijn aangesloten, 
e. het net geen huishoudelijke eindafnemers van elektriciteit voorziet, tenzij er sprake is van 

incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijke eindafnemers dat werkzaam is bij of 
vergelijkbare betrekkingen heeft met de eigenaar van het net en 

f. de veiligheid en betrouwbaarheid van het net voldoende is gewaarborgd. 

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/jci1.3:c:BWBR0003045&artikel=24b&g=2018-09-24&z=2018-09-24
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003045&artikel=24b&g=2018-09-24&z=2018-09-24
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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. 
6. Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 16, eerste lid, met uitzondering van onderdeel h, j  
en m, 19d, 19e, eerste lid, 23, 24, 24a, 26a, 28, 29, 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 artikel 78 in plaats van «netbeheerder» wordt gelezen «eigenaar van een gesloten 
distributiesysteem». 

7. De Autoriteit Consument en Markt kan op aanvraag van degene die voornemens is een  
gesloten distributiesysteem aan te leggen en die beschikt over de daarvoor benodigde  
vergunningen, ontheffingen en toestemmingen, ontheffing verlenen van het gebod van artikel  
10, negende lid. Het eerste tot en met zesde lid zijn van overeenkomstige toepassing. 
8. 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. 
9. Indien een verzoek als bedoeld in het achtste lid is ontvangen, overlegt de eigenaar van een  
gesloten distributiesysteem binnen drie maanden na de datum waarop de Autoriteit Consument  
en Markt de eigenaar van een gesloten distributiesysteem over het verzoek heeft geïnformeerd,  
aan de Autoriteit Consument en Markt 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. 
10. Een besluit als bedoeld in het achtste lid wordt genomen binnen zes maanden nadat de  
informatie, bedoeld in het negende lid door de Autoriteit Consument en Markt is ontvangen.  
Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd. 

 
Wet Waardering Onroerende Zaken: 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/2018-07-28#Hoofdstuk3_Paragraaf5_Artikel28
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/2018-07-28#Hoofdstuk3_Paragraaf6_Artikel42
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/2018-07-28#Hoofdstuk6_Paragraaf1_Artikel78
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/2018-07-28#Hoofdstuk6_Paragraaf1_Artikel78
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1. In artikel 1 Wet WOZ staat: 

 
1. Deze wet geldt bij de bepaling, de vaststelling en de verstrekking van de waarde van in 
Nederland gelegen onroerende zaken ten behoeve van afnemers. 
2. Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering van deze wet, tenzij 
de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, 
hiermee is belast.  
 

2. In artikel 16 Wet WOZ staat voor zover relevant: 
 
Voor de toepassing van de wet wordt als één onroerende zaak aangemerkt:  
a. een gebouwd eigendom;  
b. een ongebouwd eigendom;  
c. een gedeelte van een in onderdeel a of onderdeel b bedoeld eigendom dat blijkens zijn indeling 
is bestemd om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt;  
d. een samenstel van twee of meer van de in onderdeel a of onderdeel b bedoelde eigendommen 
of in onderdeel c bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en 
die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren;  
e. een geheel van twee of meer van de in onderdeel a of onderdeel b bedoelde eigendommen, of 
in onderdeel c bedoelde gedeelten daarvan, of in onderdeel d bedoelde samenstellen, dat naar de 
omstandigheden beoordeeld één terrein vormt bestemd voor verblijfsrecreatie en dat als zodanig 
wordt geëxploiteerd; 
(…) 

 
3. In artikel 22 Wet WOZ staat: 

 
1. De in artikel 1, tweede lid, bedoelde ambtenaar van de gemeente waarin de onroerende zaak is 
gelegen, stelt de waarde van de onroerende zaak vast bij een voor bezwaar vatbare beschikking.  
2. De bij de beschikking vastgestelde waarde geldt voor een kalenderjaar.  
 

4. In artikel 23 lid 1 Wet WOZ staat: 
De beschikking bevat in ieder geval:  
a. de naam, het adres en de woon- of vestigingsplaats van degene te wiens aanzien de 
beschikking wordt genomen;  
b. een aanduiding van de onroerende zaak;  
c. de aan de onroerende zaak toegekende waarde;  
d. de waardepeildatum;  
e. het kalenderjaar waarvoor de beschikking geldt.  
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Bijlage 2 – Geografische afbakening van de locatie waarop 
het elektriciteitsnet is gelegen 

 
[Vertrouwelijk] 
 


