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Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 51, tweede lid, van de 

Elektriciteitswet 1998 over de beslissing op de aanvraag tot geschilbeslechting van Kingspan B.V. over 

het weigeren om binnen achttien weken een aansluiting te realiseren. 
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1 Verloop van de procedure 

1. Op 29 juni 2018 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) een aanvraag tot 

geschilbeslechting als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) 

ontvangen van Kingspan B.V. (hierna: Kingspan). Het betreft een geschil met netbeheerder 

Liander N.V. (hierna: Liander).  

2. Op 11 juli 2018 heeft de ACM aan Liander verzocht om een schriftelijke zienswijze op de 

aanvraag in te dienen. Deze zienswijze heeft de ACM op 1 augustus 2018 ontvangen.
 
 

3. Op 10 augustus 2018 heeft de ACM de vertegenwoordiger van Kingspan gevraagd om een 

machtiging waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt. Deze machtiging heeft de 

vertegenwoordiger van Kingspan op 10 augustus 2018 gestuurd.  

4. Op 10 september 2018 vond er op het kantoor van de ACM in Den Haag een hoorzitting plaats. 

De ACM heeft het verslag van de hoorzitting op 15 oktober 2018 aan partijen gestuurd. 

5. De ACM heeft Kingspan op 17 september 2018 om aanvullende informatie gevraagd. Kingspan 

heeft deze informatie op 20 september 2018 aangeleverd. Liander heeft op 5 oktober 2018 op de 

aanvullende informatie van Kingspan gereageerd. De beslistermijn voor de ACM is in deze 

periode met instemming van Kingspan opgeschort. 

2 Het geschil 

6. Het geschil gaat over de vraag of Liander in strijd met artikel 23, derde lid, E-wet heeft gehandeld 

door te weigeren om de door Kingspan gevraagde aansluitingen binnen een termijn van achttien 

weken te realiseren.  

3 Feiten 

7. Op grond van de door partijen aangeleverde stukken en hetgeen op de hoorzitting naar voren is 

gebracht, stelt de ACM de volgende feiten en omstandigheden vast. 

8. Kingspan ontwerpt en realiseert zon PV-projecten. Kingspan financiert de projecten voor en 

verkoopt de projecten na afronding.  

9. Kingspan heeft Liander op 9 mei 2018 verzocht om verzwaring van aansluitingen op de 

Koordseweg 6 te Rekken (hierna: locatie Rekken) en de Ambachtsstraat 8 te Winterswijk (hierna: 

locatie Winterswijk). Op beide locaties zijn kleinverbruikersaansluitingen van 3x25 ampère (AC1 

aansluiting) gerealiseerd. Kingspan vraagt Liander om de aansluitingen te verzwaren naar een 

grootverbruikersaansluiting van 3x250 ampère (AC4b aansluiting), om mogelijk te maken dat op 

beide locaties elektriciteit terug geleverd kan worden aan het net.  

10. Op 11 juli 2018 heeft Kingspan de getekende offerte voor de locatie Rekken aan Liander 

gestuurd. Voor de locatie Winterswijk heeft Kingspan de getekende offerte op 12 september 2018 

aan Liander gestuurd.  

11. Liander heeft Kingspan laten weten dat de doorlooptijd voor het realiseren van de aansluitingen 
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ongeveer 46 tot 48 weken bedraagt. Tijdens de hoorzitting heeft Liander aangegeven dat de 

aansluiting op de locatie Rekken in ongeveer 32 weken gerealiseerd kan worden. 

12. Kingspan heeft over de doorlooptijden voor het realiseren van de aansluitingen eerst geklaagd bij 

Liander en vervolgens een geschilaanvraag ingediend bij de ACM. 

4 Wettelijk kader 

13. Artikel 1 E-wet, eerste lid, bepaalt voor zover hier van belang:  

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; 

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

14. Artikel 23 E-wet bepaalt: 

1. 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. 

2. De netbeheerder onthoudt zich van iedere vorm van discriminatie tussen degenen jegens wie 

de verplichting, bedoeld in het eerste lid, geldt.  

3. Een aansluiting wordt door de netbeheerder gerealiseerd binnen een redelijke termijn. Deze 

redelijk termijn is in ieder geval verstreken wanneer de gevraagde aansluiting niet is gerealiseerd 

binnen 18 weken nadat het verzoek om een aansluiting bij de netbeheerder in ingediend, indien 

het verzoek betreft: 

a. een aansluiting tot 10 MVA; 

b. een aansluiting voor een productie-installatie voor de opwekking van duurzame elektriciteit of 

een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, tenzij de netbeheerder niet in 

redelijkheid kan worden verweten dat hij de aansluiting niet binnen de genoemde termijn heeft 

gerealiseerd. 

 

15. Artikel 27, tweede lid, onderdeel a, E-wet, bepaalt voor zover hier van belang: 

In de tariefstructuren wordt in ieder geval opgenomen dat: 

a. een afnemer recht heeft op een aansluiting op het door hem gewenste spanningsniveau, tenzij 

dit om technische redenen redelijkerwijs niet van de netbeheerder kan worden verlangd; 

 

16. Artikel 51, eerste lid, E-wet bepaalt: 

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; 
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17. Artikel 2.1.3 van de Tarievencode Elektriciteit (hierna: Tce) bepaalt: 

De aansluitdienst heeft betrekking op de aansluiting voor aangeslotenen met een door de 

aangeslotene gewenste aansluitcapaciteit. 

 

18. Artikel 2.1.5 Tce bepaalt: 

Een aangeslotene heeft recht op een aansluiting op het door hem gevraagde spanningsniveau, 

tenzij dit om technische redenen redelijkerwijs niet van de netbeheerder kan worden verlangd. 

5 Standpunten van partijen 

5.1 Kingspan 

19. Kingspan heeft kort samengevat naar voren gebracht dat Liander artikel 23, eerste en derde lid, 

E-wet overtreedt door te weigeren om de gevraagde aansluitingen binnen achttien weken te 

verzwaren.  

20. Kingspan beschouwt de achttien weken termijn uit artikel 23, derde lid, E-wet als een harde 

termijn. Deze termijn geldt volgens Kingspan, onder verwijzing naar de Nedcool uitspraak,
1
 ook 

voor de wijziging of verzwaring van bestaande aansluitingen. Voorts stelt Kingspan dat een 

aansluittermijn van 46 tot 48 weken niet redelijk is en Liander de redelijkheid van deze termijn niet 

heeft onderbouwd.  

5.2 Liander 

21. Liander voert ten eerste aan dat Kingspan niet-ontvankelijk in haar klacht dient te worden 

verklaard, omdat Kingspan geen belang zou hebben bij haar aanvraag. Kingspan is volgens 

Liander niet gevestigd op de locaties Rekken en Winterswijk, waardoor de relatie tussen 

Kingspan en de twee locaties waarop de geschilaanvraag ziet onduidelijk is. Daarnaast stelt 

Liander dat bij de beoordeling van de aanvraag onderscheid gemaakt dient te worden tussen de 

aansluitingen op de locaties Rekken en Winterswijk. Voor de locatie Rekken was op het moment 

van de hoorzitting sprake van een getekende offerte. Dat gold volgens Liander niet voor locatie 

Winterswijk. Liander stelt dat Kingspan geen belang zou hebben bij geschilbeslechting ten 

aanzien van de locatie Winterswijk, aangezien de achttien weken termijn volgens Liander pas 

gaat lopen bij een getekende offerte. Op 12 september 2018 heeft Liander de getekende offerte 

ontvangen, zodat de aansluittermijn nog loopt en geen sprake is van overschrijding van die 

termijn. 

22. Liander stelt zich inhoudelijk op het standpunt dat zij niet in strijd handelt met artikel 23 E-wet 

door de verzochte verzwaring van de bestaande aansluiting niet binnen achttien weken te 

realiseren. Daartoe voert zij aan dat de aansluitplicht in artikel 23, eerste lid, E-wet alleen geldt 

voor nieuwe aansluitingen en niet voor verzwaring of wijziging van een bestaande aansluiting. 

Daarbij wijst Liander op artikel 16c, eerste en vijfde lid, E-wet, waarin een onderscheid wordt 

gemaakt tussen het realiseren van een nieuwe aansluiting en het wijzigen van een bestaande 

                                                        
1
 Rechtbank Gelderland 25 juli 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:3667, r.o. 4.6. 
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aansluiting. Dit onderscheid is volgens Liander ook relevant bij artikel 23 E-wet en hangt volgens 

Liander samen met het borgen van het recht op toegang tot het net. Met de aansluitplicht voor 

nieuwe aansluitingen wordt het recht op toegang geborgd. Bij wijziging of verzwaring van een 

bestaande aansluiting is het recht op toegang volgens Liander niet in het geding. Dat is volgens 

Liander geborgd via de bestaande aansluiting. Een verzwaring of wijziging heeft volgens Liander 

slechts betrekking op de technische configuratie van de aansluiting. Aangezien artikel 23, eerste 

lid, E-wet volgens Liander niet van toepassing is op het verzwaren of wijzigen van een 

aansluiting, is de termijn uit artikel 23, derde lid, E-wet volgens Liander ook niet van toepassing 

op het verzwaren of wijzigen van een aansluiting.  

23. Voor het geval dat artikel 23 E-wet toch van toepassing is, stelt Liander dat zij in alle opzichten 

voldoet aan het artikel. Volgens Liander is zij verplicht aansluitingen op te leveren binnen achttien 

weken, tenzij haar niet in redelijkheid kan worden verweten dat zij de aansluiting niet binnen deze 

termijn realiseert. De tenzij clausule is volgens Liander van toepassing op artikel 23, derde lid, 

onderdeel a en b, E-wet. Daarmee is de achttien weken termijn volgens Liander geen harde 

termijn. Liander wijst erop dat het haar niet verweten kan worden dat zij de door Kingspan 

gevraagde aansluitingen niet binnen achttien weken realiseert, omdat volgens Liander sprake is 

van een onvoorzien grote groei in aansluitingsverzoeken en zij beschikt over onvoldoende 

(gekwalificeerd) personeel om alle aansluitverzoeken te realiseren binnen achttien weken. Voorts 

wijst Liander erop dat in het onderhavige geval aansluiting zou zijn van de aansluiting van 

productie-installaties zoals bedoeld in artikel 23, derde lid, onderdeel b, E-wet. Liander komt 

daarmee ook een beroep toe op de tenzij clausule indien de ACM vast zou stellen dat de termijn 

alleen geldt voor artikel 23, derde lid, onderdeel b, E-wet. Verder stelt Liander dat, indien zij onder 

druk van mogelijke handhaving door de ACM verplicht wordt om de aansluitingen van Kingspan 

binnen achttien weken te realiseren, zij ten opzichte van andere afnemers in strijd zou handelen 

met het non-discriminatie beginsel uit artikel 23, tweede lid, E-wet. Tot slot acht Liander 

geschilbeslechting of handhaving door de ACM op het vlak van de achttien weken termijn 

ongepast, omdat de problemen rond deze termijn vragen om een politieke en wettelijke ingreep. 

6 Beoordeling van het geschil 

24. In het onderhavige geschil speelt de vraag of Liander in strijd met de E-wet heeft gehandeld door 

te weigeren de door Kingspan gevraagde aansluitingen voor de locaties Rekken en Winterswijk 

binnen een termijn van achttien weken te realiseren. Voordat de ACM ingaat op deze vraag, zal 

de ACM eerst ingaan op de procedurele punten.  

6.1 Ontvankelijkheid Kingspan 

25. 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 op grond van artikel 51 E-wet een aanvraag tot geschilbeslechting in te 

dienen bij de ACM.  

 

26. Kingspan is projectontwikkelaar van de locaties Rekken en Winterswijk en heeft een geschil met 

Liander over de termijn waarbinnen de door Kingspan gevraagde aansluitingen voor deze 

locaties worden gerealiseerd. De ACM maakt daarbij geen onderscheid tussen de locaties 

Rekken en Winterswijk. In beide gevallen heeft Liander aangegeven dat zij de aansluitingen niet 

zal realiseren binnen achttien weken. Centraal staat de vraag of Liander met die handelwijze 
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juiste invulling geeft aan haar taken, bevoegdheden en verplichtingen op grond van de E-wet. Op 

grond hiervan stelt de ACM vast dat Kingspan een partij is die een geschil heeft met een 

netbeheerder en daarmee dus ontvankelijk is in haar geschilaanvraag.
2
  

6.2 Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag 

27. In dit geschil staat de vraag centraal of Liander in lijn met de E-wet handelt door te weigeren de 

door Kingspan gevraagde aansluitingen voor de locaties Rekken en Winterswijk binnen een 

termijn van achttien weken te realiseren. Liander heeft aangegeven dat zij de aansluitingen kan 

realiseren binnen 46 tot 48 weken, waarbij de termijn voor de locatie Rekken uiteindelijk is 

ingekort tot ongeveer 32 weken. De ACM stelt vast dat de handelwijze van Liander in strijd is met 

artikel 23, eerste en derde lid, E-wet. Dit licht de ACM hierna toe.  

28. Artikel 23, eerste lid, E-wet verplicht de netbeheerder om degene die daarom verzoekt, te 

voorzien van een aansluiting op zijn net. Kingspan verzoekt Liander om een verzwaring van een 

bestaande aansluiting voor de locaties Rekken en Winterswijk. Of een verzwaring van een 

bestaande aansluiting onder de reikwijdte van artikel 23 E-wet valt, blijkt niet uit de tekst van de 

wet. Artikel 23, eerste lid, E-wet spreekt van een verzoek om “een aansluiting”.  

29. De verplichting voor de netbeheerder om op verzoek een aansluiting te realiseren is opgenomen 

om het Europese recht op toegang tot het net te borgen. Daarin past het volgens de ACM niet om 

onderscheid te maken tussen het realiseren van een nieuwe aansluiting en verzwaring of 

wijziging van een bestaande aansluiting, zoals Liander doet. Om toegang tot het net te 

waarborgen, dient de aansluiting volgens de ACM toereikend te zijn voor de functie die de 

afnemer daaraan wenst te ontlenen.
3
  

30. De ACM gaat daarnaast voorbij aan het standpunt van Liander dat bij de uitleg van artikel 23 E-

wet op grond van artikel 16c, eerste en vijfde lid, E-wet onderscheid gemaakt moet worden 

tussen verschillende typen werkzaamheden rond de aansluiting, waarbij volgens Liander alleen 

directe aansluitwerkzaamheden onder artikel 23 E-wet vallen en wijzigingen niet. Uit de 

parlementaire geschiedenis blijkt dat artikel 16c, vijfde lid, E-wet is toegevoegd om expliciet 

duidelijk te maken dat de “alle werkzaamheden met betrekking tot de aansluiting, dus maken, 

wijzigen, onderhouden en wegnemen” vallen onder de aansluitwerkzaamheden uit artikel 16c, 

eerste lid, E-wet.
4
 De wetgever heeft niet beoogd om een nader onderscheid te maken tussen 

verschillende typen aansluitwerkzaamheden, zoals Liander ten onrechte veronderstelt. Het 

onderscheid waar Liander op wijst, speelt daarom geen rol in de uitleg van artikel 23 E-wet.  

31. Tot slot blijkt uit de rechtspraak van het CBb en de beschikkingspraktijk van de ACM dat wijziging 

en/of verzwaring van een aansluiting ook valt onder een ‘aansluiting’ in de zin van artikel 23 E-

wet. In de uitspraak Windpark Logistiekweg paste het CBb de aansluittermijn uit artikel 23, derde 

lid, E-wet bijvoorbeeld toe op een verzwaring van een aansluiting.
5
 De lijn dat de aansluittermijn 

uit artikel 23, derde lid, E-wet ook van toepassing is op wijziging en/of verzwaring van een 

                                                        
2
 Zie ACM besluit van 30 april 2018 met zaaknummer ACM/17/024896. 

3
 Zie bijvoorbeeld artikel 27, tweede lid, onderdeel a, E-wet en de artikelen 2.1.3 en 2.1.5 van de Tarievencode Elektriciteit, 

waaruit volgt dat een afnemer recht heeft op een aansluiting met de door hem gewenste spanningsniveau of capaciteit.  
4
 Kamerstukken II 2003/04, 29372, nr. 52, p. 5. 

5
 CBb 1 juni 2012, ECLI:NL:CBB:2012:BW8456 en ACM besluit van 10 juni 2010 met zaaknummer 103235/39. Zie ook 

ACM besluit op bezwaar van 8 juli 2010 met zaaknummer 103067/58 en besluit van 25 mei 2009 met zaaknummer 
ACM/103067/33. 
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aansluiting, wordt daarnaast ook gevolgd binnen het civiele recht.
6
  

32. In het licht van het bovenstaande en op basis van de tekst van artikel 23 E-wet, meent de ACM 

dat artikel 23 E-wet van toepassing is op het aanvragen van een nieuwe aansluiting en het 

wijzigen of verzwaren van een bestaande aansluiting.  

 

33. Op grond van artikel 23, derde lid, E-wet dient de netbeheerder een aansluiting te realiseren 

binnen een redelijke termijn na het indienen van het verzoek om de aansluiting. Op grond van 

artikel 23, derde lid, onderdeel a, E-wet dient een aansluiting tot 10 MVA binnen achttien weken 

door de netbeheerder te worden gerealiseerd. Onderdeel a voorziet niet in een uitzondering op 

deze verplichting.
7
 Het betreft daarmee een publiekrechtelijke verplichting waarvan contractueel 

niet kan worden afgeweken.
8
 Op grond van artikel 23, derde lid, onderdeel b, E-wet geldt voor 

aansluiting van een productie-installatie van duurzame elektriciteit of een installatie voor 

hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, ongeacht de capaciteit van de aansluiting, ook een 

aansluittermijn van achttien weken, tenzij de netbeheerder niet kan worden verweten dat hij deze 

termijn niet haalt.
9
 Uit artikel 23, derde lid, E-wet en de parlementaire geschiedenis daarbij, blijkt 

volgens de ACM duidelijk dat de tenzij clausule alleen geldt voor onderdeel b en niet voor 

onderdeel a.
10 

Voor de volledigheid wijst de ACM erop dat de achttien weken termijn niet geldt 

voor aansluitingen vanaf 10 MVA die niet vallen onder artikel 23, derde lid, onderdeel b, E-wet. 

Deze aansluitingen moet de netbeheerder realiseren binnen een redelijke termijn. 

34. In dit geschil heeft Kingspan Liander verzocht om twee kleinverbruikersaansluitingen te 

verzwaren naar grootverbruikersaansluitingen van 3x250 ampère. Daarmee is sprake van 

aansluitingen met een capaciteit tot 10 MVA. De gevraagde aansluitingen zullen worden gebruikt 

voor afname en invoeding van elektriciteit. Aangezien de aansluitingen zullen worden gebruikt 

voor afname en invoeding, is volgens de ACM geen sprake van een aansluiting voor een 

productie-installatie,
11

 zoals bedoeld in artikel 23, derde lid, onderdeel b, E-wet. Nu Kingspan 

heeft verzocht om aansluitingen met een capaciteit tot 10 MVA en geen sprake is van productie-

installaties uit onderdeel b, geldt dat Liander de gevraagde aansluitingen op grond van artikel 23, 

derde lid, onderdeel a, E-wet binnen achttien weken moet realiseren. Een uitzondering op deze 

termijn is niet mogelijk. Door uit te gaan van realisatietermijnen van langer dan achttien weken, 

handelt Liander volgens de ACM in strijd met artikel 23, derde lid, onderdeel a, E-wet.  

35. Liander stelt dat de termijnoverschrijding haar niet kan worden toegerekend, onder meer 

                                                        
6
 Rb. Rotterdam 22 juli 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BJ5471, r.o. 5.5 en Rb. Gelderland 25 juli 2018, 

ECLI:NL:RBGEL:2018:3667, r.o. 4.6. 
7
 CBb 1 juni 2012, ECLI:NL:CBB:2012:BW8456, r.o. 6.2. Zie ook Kamerstukken II 2017/18, aanhangsel 2761.  

8
 ACM besluit van 7 juli 2011 met zaaknummer 103366/111, rnr. 105. 

9
 Kamerstukken II 2009/10, 31904, nr. 60, p. 1. 

10
 Artikel 23, derde lid, E-wet is toegevoegd op basis van de wet tot wijziging Elektriciteitswet 1998 en Gaswet in verband 

met implementatie en aanscherping toezicht netbeheer (Stb. 2004, 328) en bepaalde: “Een aansluiting wordt door de 
netbeheerder gerealiseerd binnen een redelijke termijn. Deze redelijke termijn is in ieder geval verstreken wanneer de 
gevraagde aansluiting niet is gerealiseerd binnen 18 weken nadat het verzoek om een aansluiting bij de netbeheerder is 
ingediend. De vorige volzin is niet van toepassing op aansluitingen van 10 MVA of hoger.” Deze bepaling bevat voor 
aansluitingen tot 10 MVA geen uitzonderingsmogelijkheid. Artikel 23, derde lid, onderdeel b, E-wet is later toegevoegd aan 
de E-wet op basis van de wet tot wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van 
de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame 
elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten (Stb. 2010, 810). Uit de toelichting op de amendementen 
(Kamerstukken II 2009/2010, 31904, nrs. 60, 46 en 22) op basis waarvan artikel 23, derde lid, onderdeel b, is toegevoegd 
“om producenten van duurzame elektriciteit en van elektriciteit opgewekt door middel van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling sneller zekerheid te geven over de aansluiting van hun productie-installatie op het net, ook wanneer 
het een aansluiting betreft groter dan 10 MVA, wordt in artikel 23, derde lid, opgenomen dat de redelijke termijn voor het 
aansluiten van deze installaties na achttien weken is verstreken. Daarbij wordt wel een hardheidsclausule opgenomen.” De 
hardheidsclausule geldt daarmee alleen voor onderdeel b en is niet van toepassing op onderdeel a. Zie ook CBb 1 juni 
2012, ECLI:NL:CBB:2012:BW8456, r.o. 6.2. 
11

 Artikel 1 ah E-wet. 
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vanwege een onverwachte groei in het aantal aansluitverzoeken en personeelstekorten. Op 

grond van artikel 51, eerste lid, E-wet stelt de ACM in een geschil vast of een netbeheerder haar 

taken en bevoegdheden op grond van de E-wet juist uitvoert en aan haar verplichtingen op grond 

van deze wet voldoet. Artikel 23, derde lid, onderdeel a, E-wet laat Liander en de ACM geen 

ruimte om af te wijken van de achttien weken termijn. De ACM kan de standpunten over 

toerekening of verwijtbaarheid, daarom niet betrekken bij haar beoordeling van de vraag of 

Liander in strijd handelt met artikel 23, derde lid, onderdeel a, E-wet. 

36. De ACM volgt Liander tot slot niet in haar opvatting dat de vaststelling dat Liander de 

aansluitingen van Kingspan binnen achttien weken moet verzwaren in strijd zou zijn met het non-

discriminatie beginsel uit artikel 23, tweede lid, E-wet of dat geschilbeslechting of handhaving van 

de achttien weken termijn door de ACM ongepast zou zijn. Artikel 23, derde lid, onderdeel a, E-

wet verplicht Liander om elke aansluiting tot 10 MVA te realiseren binnen achttien weken. Voor 

Liander en de ACM is het niet mogelijk om af te wijken van deze termijn. 

37. In het licht van het voorgaande stelt de ACM vast dat Liander in strijd handelt met artikel 23, 

derde lid, onderdeel a, E-wet door te weigeren om de door Kingspan verzochte aansluitingen op 

de locaties Rekken en Winterswijk binnen achttien weken te realiseren. 

7 Dictum 

38. De Autoriteit Consument en Markt:  

1. verklaart de klacht van Kingspan B.V. tegen Liander N.V. gegrond; en 

 

2. stelt vast dat Liander N.V jegens Kingspan B.V. in strijd met artikel 23 E-wet heeft gehandeld. 

 

Den Haag, 

Datum: 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

Namens deze: 

 

 

drs. F.E. Koel 

Teammanager Directie Energie 

 

 

Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na de dag van 

bekendmaking van het besluit, beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, postbus 

20021, 2500 EA ’s-Gravenhage. 


