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1 Inleiding 

1. Met dit besluit geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) uitvoering aan artikel 

15, derde lid, onderdeel a, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet). Op grond hiervan kan 

de ACM een ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder (hierna: 

de ontheffing) intrekken.  

 

2. Op 19 mei 2014 heeft de ACM aan ECT Home Terminal B.V. (hierna: ECT) een ontheffing 

met kenmerk ACM/DE/2014/202274 verleend op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel b, 

van de E-wet (oud). Bij brief van 12 december 2019 heeft Europe Container Terminals B.V. 

(hierna: aanvrager) in haar hoedanigheid van bestuurder van ECT verzocht tot intrekking van 

voornoemde ontheffing, omdat ECT haar bedrijfsactiviteiten heeft beëindigd en het gesloten 

distributiesysteem (hierna: GDS) waarvoor de ontheffing is verleend zodanig is verbouwd dat 

de aanwezige gebruikers ieder een eigen elektriciteitsaansluiting hebben verkregen op het net 

van Stedin Netbeheer B.V. (hierna: Stedin). Met dit besluit trekt de ACM het besluit met 

kenmerk ACM/DE/2014/202274 in.   

  

2 Relevante informatie en beoordeling  

3. Bij brief van 12 december 2019 heeft aanvrager te kennen gegeven dat ECT in overleg met 

het Havenbedrijf van Rotterdam haar bedrijfsactiviteiten heeft beëindigd per 2016. Het GDS 

waarvoor de ontheffing is verleend is sindsdien dusdanig verbouwd dat de aldaar aanwezige 

gebruikers ieder een eigen elektriciteitsaansluiting hebben verkregen op het net van Stedin, 

aldus aanvrager. Aanvrager stelt dat er niet langer sprake is van een GDS waarvoor een 

ontheffing benodigd is en verzoekt de ACM daarom om intrekking van de ontheffing. 

 

4. Op 19 mei 2014 heeft de ACM de ontheffing verleend op grond van artikel 15, eerste lid, 

onderdeel b, van de E-wet (oud), voor het GDS op het bedrijfsterrein gelegen aan de Reeweg 

25 te Rotterdam. Deze ontheffingsgrond bood de mogelijkheid tot verlening van een 

ontheffing indien het GDS primair elektriciteit transporteerde voor de eigenaar van dat 

systeem of de daarmee verwante bedrijven. 

 

5. Uit de concernstructuur volgt dat aanvrager bestuurder is van ECT. Dientengevolge is 

aanvrager bevoegd tot het indienen van het onderhavige intrekkingsverzoek. 

   

6. Aanvrager geeft aan dat er geen onderdelen van het oorspronkelijke GDS onbeheerd zijn 

achtergebleven in de bodem. De onderdelen van het oorspronkelijke GDS zijn danwel uit de 

bodem verwijderd danwel onderdeel geworden van een installatie. Ter onderbouwing hiervan 

heeft aanvrager stukken overlegd waaruit blijkt hoe het oorspronkelijke GDS zodanig is 

verbouwd, dat er niet langer sprake is van het GDS waarvoor de ontheffing is verleend. Op 

grond van voorgaande stelt aanvrager dat er feitelijk geen sprake meer is van een GDS 

waarvoor een ontheffing benodigd is en dat ECT van haar verantwoordelijkheid als houdster 

van de ontheffing kan worden verheven.  

 

7. Nu ECT haar bedrijfsactiviteiten per 2016 heeft beëindigd en het GDS waarvoor de ontheffing 

is verleend sindsdien dusdanig is verbouwd dat de aanwezige gebruikers ieder een eigen 
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elektriciteitsaansluiting hebben verkregen op het net van Stedin, oordeelt de ACM dat niet 

langer wordt voldaan aan de voorwaarden op grond waarvan de ontheffing is verleend, en 

meer specifiek aan artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet (oud). Naar aanleiding van 

het verzoek van aanvrager heeft de ACM besloten om op grond van artikel 15, derde lid, 

onderdeel a, van de E-wet de verleende ontheffing met kenmerk ACM/DE/2014/202274 van 

19 mei 2014 in te trekken. 

 

3 Dictum 

8. Op grond van artikel 15, derde lid, onderdeel a, van de Elektriciteitswet 1998 trekt de Autoriteit 

Consument en Markt de ontheffing met kenmerk ACM/DE/2014/202274 van 19 mei 2014 in.  

 

 

Den Haag,  

Datum:  

 

Autoriteit Consument en Markt,  

namens deze:  

 

 

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. 

 




