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1

Inleiding en leeswijzer

1.

Met dit besluit tot het wijzigen van de ontheffing van Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.
(hierna: Akzo) geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) uitvoering aan artikel 2a,
eerste lid, van de Gaswet.

2.

De ACM geeft met dit besluit haar oordeel op het verzoek van Nouryon Industrial Chemicals B.V.
(hierna: Nouryon) van 4 juni 2019 tot wijziging van de ontheffingen die zijn verleend op 26
november 2013 en 25 april 2014 aan Akzo op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdelen a en b,
van de Gaswet (oud), voor de gesloten distributiesystemen (hierna: ontheffing GDS) die zijn
gelegen aan respectievelijk het industrieterrein Chemie Park Delfzijl aan de Oosterhorn 4 te
Farmsum en de Welplaatweg 12 te Botlek Rotterdam.

3.

De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 van dit besluit bevat de gevolgde procedure.
Het feitencomplex en andere relevante omstandigheden, zoals die bij de ACM bekend zijn, zijn
samengevat in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 3 geeft de ACM ook haar beoordeling van het
wijzigingsverzoek. De ACM eindigt haar besluit met het dictum in hoofdstuk 4.
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Procedure van totstandkoming van dit wijzigingsbesluit

4.

In dit hoofdstuk beschrijft de ACM de procedure die zij heeft gevolgd bij de totstandkoming van dit
wijzigingsbesluit

5.

Op 26 november 2013 en 25 april 2014 heeft de ACM twee ontheffingen GDS op grond van
artikel 2a, eerste lid, onderdelen a en b, van de Gaswet (oud) aan Akzo verleend.1 Op grond van
voorschrift nummer 2 “Wijzigingen in de ontheffing”, behorende bij de ontheffing GDS dient een
wijziging met betrekking tot het net onverwijld aan de ACM gemeld te worden.

6.

Bij brief van 4 juni 2019, heeft Nouryon te kennen gegeven per 1 juli 2019 de naam van Akzo
Nobel Industrial Chemicals B.V. wordt gewijzigd in Nouryon Industrial Chemicals B.V.

7.

In verband met het wijzigingsverzoek heeft de ACM beoordeeld of de ontheffing nog steeds aan
de ontheffingsgronden voldoet. In dat kader heeft de ACM op 4 maart 2020 aanvullende
informatie opgevraagd. Op 22 april 2020 is deze aanvullende informatie ontvangen.
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Relevante feiten en omstandigheden en beoordeling

8.

In dit hoofdstuk geeft de ACM een opsomming van de bij haar bekende feiten en
omstandigheden. Deze feiten en omstandigheden zijn ontleend aan de ontheffing GDS, de
aanvraag tot wijziging van de ontheffing en aanvullende informatie die van Nouryon is ontvangen.
Verder beschrijft de ACM in dit hoofdstuk haar beoordeling van de aanvraag.

1

Besluit van de ACM van 26 november 2013, met zaaknummer 104301 / Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. en
kenmerk ACM/DE/2013/104301/18 en besluit van de ACM van 25 april 2014, met zaaknummer 12.0309.30 en kenmerk
ACM/DE/2014/201395.
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9.

Bij besluit van 26 november 2013 is aan Akzo een ontheffing verleend, op grond van artikel 2a,
eerste lid, onderdelen a en b, van de Gaswet (oud), omdat het bedrijfs- of productieproces van de
gebruikers van het GDS om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is.

10.

Bij besluit van 25 april 2014 is aan Akzo een ontheffing verleend op grond van artikel 2a, eerste
lid, onderdelen a en b, van de Gaswet (oud), omdat het bedrijfs- of productieproces van de
gebruikers van het GDS om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is.

11.

Nouryon heeft te kennen gegeven dat per 1 juli 2019 de naam van Akzo Nobel Industrial
Chemicals B.V. wordt gewijzigd in Nouryon Industrial Chemicals B.V. Deze naamswijziging moet
worden bezien tegen de achtergrond van Akzo’s verkoop van haar speciaalchemietak aan de
Carlyle Group en de Government of Singapore Investment Corporation.

12.

Uit de feiten en omstandigheden zoals hierboven beschreven, leidt de ACM af dat het besluit van
26 november 2013 op naam moet worden gesteld van Nouryon Industrial Chemicals B.V. Tevens
is gebleken dat er geen andere wijzigingen hebben plaatsgevonden waaruit zou volgen dat niet
meer aan de voorwaarden van de ontheffing is voldaan.

4

Dictum

13.

De Autoriteit Consument en Markt besluit op grond van artikel 2a, eerste lid, van de Gaswet de
ontheffingen die zij heeft verleend op 26 november 2013 en 25 april 2014 aan Akzo Nobel
Industrial Chemicals B.V. te wijzigen voor wat betreft de tenaamstelling. De ontheffingen worden
op naam gesteld van Nouryon Industrial Chemicals B.V.

14.

Het onderhavige wijzigingsbesluit beperkt zich enkel tot de wijziging van de tenaamstelling. De
verleende ontheffingen GDS blijven met betrekking tot het GDS, de ontheffingsgrond en
voorschriften in stand. De termijn waarvoor de ontheffingen gelden blijft ongewijzigd.

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.
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Bijlage 1 – Wettelijk kader
1.

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

2.

In artikel 2a van de Gaswet is, voor zover relevant, het volgende opgenomen:
“1. De Autoriteit Consument en Markt kan op diens aanvraag ontheffing verlenen aan een
eigenaar van een gastransportnet, niet zijnde het landelijk gastransportnet, van het gebod van
artikel 2, achtste lid, indien:
a.het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een gastransportnet om specifieke
technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is of het gastransportnet primair gas
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 gastransportnet 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 gastransportnet minder dan 500 afnemers zijn aangesloten,
e.het gastransportnet geen huishoudelijke eindafnemers van gas 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 gastransportnet en
f.de veiligheid en betrouwbaarheid van het gastransportnet voldoende is gewaarborgd.
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.”(…)

15.

In het voorschrift behorende bij de ontheffing welke is verleend op 3 mei 2018 op grond van
artikel 15, eerste lid, van de E-wet voor het GDS is, voor zover relevant, het volgende
opgenomen:
(…)
“2) Wijzigingen in de ontheffing
Naam- en adreswijzigingen, alle wijzigingen met betrekking tot het net zoals
eigendomswisselingen of wijzigingen in het aantal afnemers en alle andere wijzigingen die van
invloed kunnen zijn op deze ontheffing worden uiterlijk vier weken voorafgaand aan de wijziging
onverwijld door de beheerder van het particuliere net schriftelijk aan de Autoriteit Consument en
Markt gemeld.”
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(…)
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