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Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot het opleggen van een bindende gedragslijn op 

grond van artikel 5a van de Elektriciteitswet 1998 aan Liander N.V. vanwege het onvoldoende in 

acht nemen van de eisen die voortvloeien uit art. 21 Elektriciteitswet 1998, het Besluit 

investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas en het Kader informatiebehoefte ACM.  

 

Ons kenmerk : ACM/UIT/573816 

Zaaknummer : ACM/21/167414 

Datum : 31 maart 2022 

 

 ACM/UIT/573816 

 
M

u
z
e
n
s
tra

a
t 4

1
 

w
w

w
.a

c
m

.n
l 

 
2
5
1
1

 W
B

  D
e
n
 H

a
a
g

 
0

7
0

 7
2

2
 2

0
 0

0
 

  



Autoriteit Consument en Markt  

Zaaknr. ACM/21/167414 / Documentnr. ACM/UIT/573816 

 

 

2/13 

Samenvatting 
 

  

1. Op 3 januari 2022 heeft Liander N.V. als netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet (hierna: 

Liander) een Ontwerp Investeringsplan 2022 150 kV-net Randmeren (hierna: het investeringsplan 

Randmeren) ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM). In overeenstemming met 

het bepaalde in artikel 21, vierde lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) heeft de ACM 

getoetst of Liander in redelijkheid tot het investeringsplan heeft kunnen komen.  

 

2. Liander is de netbeheerder van het net in de regio Randmeren, een hoogspanningsnet.1 Deze situatie 

is historisch ontstaan doordat er cross border lease contracten aan dit net zijn verbonden.Door het 

bestaan van deze contracten is Liander de netbeheerder van dit hoogspanningsnet gebleven, 

ondanks de aanwijzing van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) als netbeheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet. In de praktijk handelt TenneT als netbeheerder van het Randmerennet op basis 

van met Liander gemaakte afspraken. TenneT is dan ook penvoerder geweest van het 

investeringsplan Randmeren dat Liander heeft ingediend. Nu Liander is aangewezen als 

netbeheerder voor het Randmerennet, draagt Liander formeel de eindverantwoordelijkheid voor het 

door TenneT te wijzigen investeringsplan Randmeren. Daarom richt de ACM het onderhavige besluit 

aan Liander, 

3. De bevoegdheid van de ACM bij het toetsen van investeringsplannen ziet op de vraag of de 

netbeheerder in redelijkheid tot het investeringsplan heeft kunnen komen. Daarvoor moet het 

investeringsplan voldoen aan de wettelijke minimumvereisten en transparant en navolgbaar zijn. De 

ACM hecht hier groot belang aan, omdat de investeringsplannen op die manier inzicht geven in waar 

en wanneer de capaciteit moet en naar verwachting zal worden uitgebreid. Daarmee wordt ook 

inzichtelijk of, en zo ja in welke mate (waar en wanneer), er belemmeringen zijn, bijvoorbeeld voor de 

energietransitie. Dat inzicht is een voorwaarde voor het daadwerkelijk kunnen oplossen van die 

belemmeringen. 

4. De wettelijke vereisten waaraan het investeringsplan moet voldoen zijn vastgelegd in artikel 21 van 

de E-wet en artikel 7a van de Gaswet. Dit is nader uitgewerkt in het Besluit investeringsplan en 

kwaliteit elektriciteit en gas (hierna: het Besluit) en de Regeling investeringsplan en kwaliteit 

elektriciteit en gas (hierna: de Regeling). Het Kader Informatiebehoefte investeringsplannen 2022 van 

de ACM is in samenspraak met de netbeheerders tot stand gekomen en gewijzigd ten opzichte van 

het vorige kader. Het geeft een redelijke uitleg en biedt een nadere uitwerking van de wettelijke 

vereisten voor de inhoud en onderbouwing van de investeringsplannen als bedoeld in artikel 21, 

eerste lid, E-wet en artikel 7a, derde lid, van de Gaswet. Om te toetsen of de netbeheerders aan de 

wettelijke vereisten voldoen en in redelijkheid tot hun investeringsplannen konden komen, kan de 

ACM zo nodig op basis van artikel 6b van de Instellingswet ACM (hierna: Instellingswet) aanvullende 

informatie opvragen. 

 

5. Bij de beoordeling van het investeringsplan kan blijken dat het niet voldoet aan de daaraan op grond 

van wet- en regelgeving, zoals nader uitgewerkt in het Kader Informatiebehoefte, gestelde eisen en 

onvoldoende transparant en navolgbaar is onderbouwd. In dat geval treedt de ACM in overleg met de 

netbeheerder. Als dat overleg met de netbeheerder niet leidt tot aanpassing binnen de 12 weken 

termijn die staat voor de toets van de ACM, heeft de ACM de mogelijkheid om een bindende 

 

1 Zie artikel 3, derde lid, van de Gebiedsindelingscode Elektriciteit. 
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gedragslijn op grond van artikel 5a van de E-wet op te leggen. Dat is een zelfstandige last die niet 

wegens een overtreding wordt opgelegd, met als doel de naleving te bevorderen.  

 

6. In het investeringsplan Randmeren van Liander ontbreekt naar het oordeel van de ACM cruciale 

informatie. Ten eerste ontbreekt een algemene beschrijving van een prioriteringskader op basis 

waarvan Liander bepaalt welke knelpunten eerst worden aangepakt, welke later en welke met 

investeringen en welke met niet-infrastructurele maatregelen. Daardoor is niet duidelijk hoe Liander 

risico’s prioriteert en wat de consequenties zijn van de beperkte uitvoeringscapaciteit bij Liander voor 

de planning van investeringen. Het investeringsplan Randmeren biedt daardoor ook onvoldoende 

inzicht waar het de vraag betreft welke wettelijke taken Liander niet naar behoren kan uitvoeren. Ten 

tweede is het overzicht met knelpunten onvolledig en onvoldoende onderbouwd.  

 

7. Vanwege de bijzondere positie van het Randmerennet en de rol die TenneT heeft in het beheer hier 

van, geldt dat dezelfde wijzigingen vereist zijn voor het investeringsplan Randmeren als voor het 

investeringsplan van TenneT voor het net op land. Daarover heeft de ACM met TenneT overleg 

gevoerd op 25 januari en op 22 februari 2022. Op 17 maart 2022 heeft de ACM Liander verzocht het 

investeringsplan Randmeren aan te laten passen door TenneT zodat de informatie die ook ontbreekt 

in het investeringsplan voor TenneT’s net op land alsnog wordt opgenomen in het investeringsplan 

Randmeren.  

 

8. De ACM heeft TenneT om een reactie op de vereiste aanpassingen gevraagd. TenneT heeft in 

december al erkend dat haar huidige investeringsplan tekortkomingen zal bevatten maar kon niet 

binnen de beoordelingstermijn een naar tevredenheid van de ACM aangepast investeringsplan 

opleveren. Dit probleem doet zich ook voor ten aanzien van het investeringsplan Randmeren. 

 

9. De ACM legt daarom aan Liander een bindende gedragslijn op om binnen de gezamenlijk 

vastgestelde termijn van 4 maanden haar investeringsplan Randmeren aan te passen.  

 

1. Verloop van de procedure 

10. In september 2020, na afloop van de eerste toets op de investeringsplannen, heeft de ACM elke 

netbeheerder een brief gestuurd met daarin concrete verbeterpunten voor haar volgende 

investeringsplan.  

 

11. In april 2021 heeft de ACM in samenspraak met de netbeheerders het gewijzigde Kader 

Informatiebehoefte vastgesteld.  

 

12. Van 1 november tot 29 november 2021 heeft Liander het investeringsplan Randmeren geconsulteerd. 

Op basis van deze versie heeft de ACM haar voorlopige bevindingen per brief2 met Liander gedeeld. 

De bevindingen aangaande het investeringsplan Randmeren waren gelijk aan de bevindingen van de 

ACM naar aanleiding de consultatie versie van het investeringsplan van TenneT voor het net op land. 

 

13. In december 2021 heeft TenneT de ACM telefonisch laten weten meer tijd nodig te hebben om te 

kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de investeringsplannen. 

 

 

2 Brief met kenmerk ACM/UIT/565671, d.d. 30 november 2021 
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14. Op 3 januari 2022 heeft Liander een ontwerpinvesteringsplan als bedoeld in artikel 21, eerste lid, E-

wet ter toetsing voorgelegd aan de ACM.  

 

15. In de gesprekken op 25 januari 2022 en op 22 februari 2022 heeft de ACM overlegd met TenneT over 

de ontbrekende gegevens en de onderbouwing van het investeringsplan voor het net op land. Het 

toen besproken gebrek is ook van toepassing op het investeringsplan Randmeren.  

16. Op 17 maart heeft de ACM middels e-mail Liander en TenneT  op de hoogte gesteld van de 

ontbrekende gegevens en de onderbouwing van het investeringsplan Randmeren. 

 

 

2. Inhoud investeringsplan en beoordeling  
 

17. De ACM toetst op grond van artikel 21, vierde lid, van de E-wet of een netbeheerder in redelijkheid tot 

zijn investeringsplan heeft kunnen komen. Het is tevens de taak van de ACM om in haar toets de 

naleving van de relevante wet- en regelgeving te controleren. Daaronder valt de controle of de 

onderbouwing de noodzaak aantoont van de geplande investeringen en maatregelen en of alle 

noodzakelijke investeringen en maatregelen in het plan staan.  

18. Liander is de netbeheerder van het net in de regio Randmeren, een hoogspanningsnet.3 Deze situatie 

is historisch ontstaan doordat aan dit net cross border lease contracten zijn verbonden. Door het 

bestaan van deze contracten is Liander de netbeheerder van dit hoogspanningsnet gebleven, 

ondanks de aanwijzing van TenneT als netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. In de 

praktijk handelt TenneT als netbeheerder van het Randmerennet op basis van met Liander gemaakte 

afspraken. TenneT is dan ook penvoerder geweest van het investeringsplan dat door Liander is 

ingediend. Nu Liander is aangewezen als netbeheerder voor het Randmerennet, draagt Liander 

formeel de eindverantwoordelijkheid voor het door TenneT te wijzigen investeringsplan Randmeren. 

Daarom richt de ACM het onderhavige besluit aan Liander, 

19. De ACM constateert dat Liander naar aanleiding van de bevindingen uit de brief van de ACM van 30 

november door TenneT in het investeringsplan Randmeren wijzigingen aan heeft laten brengen. 

Echter, voor enkele onderwerpen constateert de ACM alsnog tekortkomingen. Deze tekortkomingen 

leiden er naar het oordeel van de ACM toe leiden dat Liander niet in redelijkheid tot haar 

investeringsplan Randmeren heeft kunnen komen. De ACM legt Liander met betrekking tot deze 

onderwerpen dan ook een bindende gedragslijn op. 

 

20. De ACM beschrijft eerst, per onderdeel waarvoor zij een bindende gedragslijn oplegt, hoe dit 

onderdeel in het investeringsplan Randmeren is beschreven. Vervolgens zet de ACM uiteen waarom 

er sprake is van een tekortkoming en Liander naar het oordeel van de ACM niet in redelijkheid tot 

deze weergave van dat onderdeel in het investeringsplan Randmeren heeft kunnen komen. 

Vervolgens beschrijft de ACM welke bindende gedragslijn zij aan de netbeheerder oplegt en 

onderbouwt zij de keuze om deze bindende gedragslijn op te leggen. Tot slot licht de ACM toe binnen 

welke termijn zij een aangepast ontwerpinvesteringsplan Randmeren verwacht te ontvangen.  

 

Onderbouwde planning en prioritering risico’s 

 

3 Zie artikel 3, derde lid, van de Gebiedsindelingscode Elektriciteit. 
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21. Artikel 2.4, tweede lid, sub c, onder 1, van de Regeling vereist dat een beschrijving van de wijze 

waarop de belangrijkste risico’s zijn geprioriteerd en op hun relevantie zijn beoordeeld in het 

investeringsplan is opgenomen. Dit sluit aan bij artikel 1.1 van de Regeling, dat knelpunten definieert 

als de delen van het net of gastransportnet  waarvan wordt verwacht dat zij een aanzienlijk risico 

vormen voor een goede uitvoering van de bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 of Gaswet aan de 

netbeheerder toegekende taken. Artikel 2.5, tweede lid, onder d en derde lid van de Regeling juncto 

artikel 2.1 derde en vierde lid van het Besluit vereist dat de netbeheerder in haar investeringsplan 

voor elke investering binnen de zichttermijn van vijf jaar een onderbouwde planning opneemt. 

22. Wat betreft de prioritering van projecten en het verwachte jaar van inbedrijfname (hierna: IBN) van 

deze projecten is het volgende opgenomen in het investeringsplan Randmeren: “Hoewel TenneT 

bezig is om de eigen organisatie te versterken om de realisatiekracht te vergroten, is duidelijk dat niet 

alle knelpunten tegelijk zullen kunnen worden weggenomen. Het proces om te bepalen welke 

knelpunten het eerst zullen worden gemitigeerd, welke later en welke door niet-infrastructurele 

maatregelen, is nog niet afgerond. Dat betekent dat in dit document nog niet van alle projecten een 

realistische IBN kan worden genoemd. TenneT beschrijft dat de haalbaarheid van het portfolio aan 

investeringen voor 5 jaar vooruit kan worden getoetst, maar dat deze toetsingsmethode nog verder 

moet worden verbeterd.”4 

23. De ACM constateert dat het investeringsplan Randmeren van Liander wel een algemene beschrijving 

bevat van een prioriteringskader op basis waarvan de netbeheerder bepaalt welke knelpunten zij het 

eerst aanpakt en welke knelpunten later en welke knelpunten met niet-infrastructurele maatregelen 

worden aangepakt. Het proces om te bepalen welke knelpunten het eerst zullen worden gemitigeerd, 

welke later en welke door niet-infrastructurele maatregelen is echter nog niet door de netbeheerder 

afgerond.  

 

24. Het investeringsplan Randmeren laat in de onderbouwing van de planning van investeringen niet zien 

welke keuzes de netbeheerder maakt voor wat betreft de prioritering van risico’s en de inzet van haar 

uitvoeringscapaciteit. De ACM constateert dat het investeringsplan Randmeren enkel meldt dat niet 

alle investeringen zijn voorzien van een realistisch jaar van IBN.  

 

25. De netbeheerder moet de investeringen binnen de zichttermijn voorzien van een realistisch jaar van 

IBN en voorzien van een onderbouwde planning. Indien investeringen niet tijdig zullen worden 

opgeleverd,5 moet de netbeheerder onderbouwen wat de oorzaak is van de vertraging en wat het 

gevolg is voor de uitvoering van haar wettelijke taken. Door het ontbreken van deze gegevens schiet 

de onderbouwing van het investeringsplan Randmeren dan ook tekort.  

 

26. Door het ontbreken van duidelijkheid over de gemaakte en te maken keuzes in de onderbouwing, is 

niet zeker of en in hoeverre de beperkte uitvoeringscapaciteit de planning en daarmee het jaar van 

IBN van investeringen beïnvloeden. Daardoor is het voor marktpartijen en andere belanghebbenden 

onzeker wanneer zij kunnen rekenen op de benodigde capaciteit.  

 

27. De ACM oordeelt daarom dat Liander niet in redelijkheid tot haar investeringsplan Randmeren kan 

zijn gekomen.   

 

4 Ontwerpinvesteringsplan Net op land 2022-2031, p. 32. 

5 Een investering is tijdig als deze in bedrijf wordt genomen voordat het bijbehorende capaciteitsknelpunt of kwaliteitsknelpunt 

zich voordoet. 
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28. De ACM draagt Liander op in het investeringsplan Randmeren een realistische jaar van IBN op te 

nemen bij elke investering die binnen de zichttermijn van vijf jaar valt met een toelichting die beschrijft 

hoe het weergegeven jaar van IBN volgt uit het prioriteringskader. Dat kader beschrijft op welke wijze 

de netbeheerder risico’s prioriteert. Het investeringsplan Randmeren moet inzichtelijk maken welke 

knelpunten eerst, welke later en welke door niet-infrastructurele maatregelen worden aangepakt. Voor 

zover de netbeheerder er niet in slaagt investeringen tijdig op te leveren, dient de netbeheerder in het 

investeringsplan Randmeren te onderbouwen wat daarvan de oorzaak is en wat het gevolg is voor de 

uitvoering van haar wettelijke taken.   

Volledigheid knelpunten 

29. Artikel 1.1 van de Regeling legt uit dat onder knelpunt moet worden verstaan delen van het net of 

gastransportnet waarvan wordt verwacht dat zij een aanzienlijk risico vormen voor een goede 

uitvoering (…) aan de netbeheerder toegekende taken. Artikel 2.4, eerste lid, van de Regeling vereist 

dat een investeringsplan een knelpuntenanalyse bevat. Artikel 2.4, eerste lid, van de Regeling 

vervolgt dat de knelpuntenanalyse dient te zijn opgesteld aan de hand van in het 

bedrijfsmiddelenregister opgenomen gegevens die relevant zijn voor de kwaliteit van het net.  

 

30. Het investeringsplan Randmeren schiet met betrekking tot de knelpunten op twee punten tekort. Ten 

eerste kan de ACM niet herleiden wat de herkomst is van de kwaliteitsknelpunten. Er ontbreekt 

namelijk een afschrift uit het risicoregister met de aanzienlijke risico’s met betrekking tot fysieke 

componenten. Daardoor is niet duidelijk wat de herkomst is van kwaliteitsknelpunten en is de 

onderbouwing van de kwaliteitsknelpunten niet volledig.  

 

31. In het risicoregister registreert de netbeheerder risico’s met betrekking tot fysieke componenten, 

waardoor deze aanzienlijke risico’s onder de definitie van knelpunt vallen van artikel 1.1 van de 

Regeling. Een afschrift uit het risicoregister van de aanzienlijke risico’s volstaat daarom ter 

onderbouwing van de kwaliteitsknelpunten en daarmee van de vervangingsinvesteringen. 

 

32. Ten tweede geeft het investeringsplan Randmeren louter de knelpunten weer waar investeringen 

tegenover staan. Dit betekent dat in het investeringsplan Randmeren de knelpunten ontbreken die de 

netbeheerder met niet-infrastructurele maatregelen aanpakt, zoals redispatch of extra onderhoud. 

33. Naar het oordeel van de ACM is het gevolg van deze keuze dat het investeringsplan Randmeren op 

dit moment een onvolledige knelpuntenanalyse bevat. Hierdoor is het voor de ACM onduidelijk wat de 

totale hoeveelheid knelpunten is en of het investeringsplan Randmeren een overzicht biedt van alle 

noodzakelijke investeringen en maatregelen ter uitvoering van de wettelijke taken van de 

netbeheerder. Door de onvolledige knelpuntenanalyse schiet de onderbouwing van het 

investeringsplan Randmeren dan ook tekort. 

 

34. De ACM oordeelt daarom dat Liander niet in redelijkheid tot haar investeringsplan Randmeren kan 

zijn gekomen.   

 

35. De ACM draagt Liander op dat zij in het investeringsplan Randmeren de aanzienlijke risico’s uit het 

risicoregister weergeeft. Het investeringsplan Randmeren moet alle capaciteits- en 

kwaliteitsknelpunten bevatten en dus zowel de knelpunten die de netbeheerder aanpakt met 

infrastructurele maatregelen (investeringen) als de knelpunten met niet-infrastructurele maatregelen.  

 

Reactie van de netbeheerder en beoordeling van de reactie 
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36. De ACM heeft TenneT op 25 januari 2022 en 22 februari 2022 op de hoogte gebracht van de 

geconstateerde tekortkomingen. TenneT heeft daar mondeling op gereageerd zoals hieronder 

uiteengezet. De ACM geeft hieronder tevens haar reactie op de reactie van TenneT.  

 

37. Wat betreft de volledigheid van de knelpunten en de prioritering was TenneT zich bewust van de door 

de ACM geconstateerde tekortkomingen. Daarnaast stelde TenneT dat zij het investeringsplan niet 

kon aanpassen binnen de termijn waarin de ACM haar toets uitvoert. De ACM heeft daarom met 

TenneT een nieuwe termijn afgesproken voor oplevering van een investeringsplan met significante 

wijzigingen.  

 

38. TenneT meende in eerste instantie dat het opnemen van de aanzienlijke risico’s uit het risicoregister 

in het investeringsplan niet nodig was, omdat de ACM dankzij haar toets op het 

kwaliteitsborgingssysteem van TenneT al beschikt over deze informatie.  

 

39. De ACM is echter van oordeel dat de voorschriften waaraan het investeringsplan moet voldoen 

beogen dat het investeringsplan niet enkel de ACM, maar eenieder inzicht moet verschaffen in de 

onderbouwing van de knelpuntenanalyse die de noodzakelijkheid van de opgenomen investeringen 

en maatregelen onderbouwt. Artikel 2.5 van de Regeling schrijft immers voor dat de noodzaak van 

investeringen wordt onderbouwd in relatie tot de knelpunten. De conclusie dat het investeringsplan 

eenieder inzicht moet verschaffen volgt naar de mening van de ACM verder uit het feit dat de wet 

voorziet in een consultatie van het investeringsplan door de netbeheerders. 

 

40. Als niet duidelijk is welke risico’s TenneT uit het kwaliteitsborgingssysteem kwalificeert als aanzienlijk, 

dan ontbreekt de onderbouwing van de kwaliteitsknelpunten. Als de onderbouwing van 

kwaliteitsknelpunten ontbreekt, dan is de onderbouwing van de noodzakelijkheid van de 

vervangingsinvesteringen ook onvoldoende.  

 

41. Volgens de ACM blijkt duidelijk uit de Regeling en de Toelichting bij de Regeling dat niet alleen de 

ACM, maar ook andere betrokkenen de onderbouwing van de knelpunten en investeringen moeten 

kunnen volgen en in het bijzonder hoe de uitvoering van investeringen naar verwachting zal verlopen 

in de tijd. Dat ligt anders voor het kwaliteitsborgingssysteem. De ACM begrijpt de reactie van TenneT 

aldus dat TenneT verwijst naar het ontbreken van een openbaarheidsverplichting voor het 

kwaliteitsborgingssysteem. Dit is als volgt toegelicht in de Toelichting bij de Regeling:6  

 

“Er is in de regeling geen wettelijke verplichting om het kwaliteitsborgingssysteem openbaar te 

maken. Voor de toezichtstaak van de ACM is dit niet nodig, omdat netbeheerders de ACM 

toegang tot de gegevens moeten geven. Transparantie kan daarnaast inderdaad een prikkel aan 

netbeheerders geven om de kwaliteit te verbeteren. Daar staat echter tegenover dat dit tot extra 

lasten voor de netbeheerders zou leiden. Daarom is ervoor gekozen om dit niet op te nemen.”  

42. Dat de Regeling geen openbaarheidsverplichting bevat voor het kwaliteitsborgingssysteem, betekent 

echter niet dat netbeheerders de informatie uit het kwaliteitsborgingssysteem waar die relevant is 

voor de voorgeschreven onderbouwing van de knelpuntenanalyse in het investeringsplan ook niet 

openbaar zouden hoeven te maken. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat het investeringsplan ook 

andere partijen dan de ACM relevante informatie verschaft over de voorgenomen investeringen en dit 

omvat naar het oordeel van de ACM ook de risico’s voor de kwaliteit uit het kwaliteitsborgingssysteem 

die de netbeheerder kwalificeert als aanzienlijk en daarmee gebruikt ter onderbouwing van zijn 

 

6 Staatscourant 2018, nr. 63138, p.12. 



Autoriteit Consument en Markt  

Zaaknr. ACM/21/167414 / Documentnr. ACM/UIT/573816 

 

 

8/13 

kwaliteitsknelpunten. De analyse van deze knelpunten dient op haar beurt ter onderbouwing van de 

voorgenomen investeringen en maatregelen.   

Inzet van de bindende gedragslijn 

43. Ten aanzien van de hierboven genoemde onderwerpen heeft overleg met Liander en TenneT niet 

geleid tot een wijziging van het investeringsplan voor de afronding van de toets van de ACM. Indien 

het overleg met de netbeheerder niet leidt tot overeenstemming of tijdige wijziging, zoals in dit geval, 

heeft de ACM de mogelijkheid om een bindende gedragslijn op grond van artikel 5a van de E-wet op 

te leggen.7 Onder een bindende gedragslijn is ingevolge artikel 1, aanhef en onder ax, van de E-wet 

te verstaan: een zelfstandige last die niet wegens een overtreding wordt opgelegd. Een bindende 

gedragslijn dient ter bevordering van de naleving.8  

 

44. De ACM vindt het gebruik van dit instrument in dit geval gerechtvaardigd omdat zij oordeelt dat de 

netbeheerders moeten voldoen aan de wettelijke eisen zoals die zijn gesteld aan het investeringsplan 

en aan de wijze waarop daar door de ACM invulling aan wordt gegeven. Deze eisen zijn bedoeld om 

ook andere betrokkenen dan de ACM inzicht te verschaffen in de wijze van prioriteren, de realistisch 

te verwachten tijd tot jaar van IBN van investeringen, hoe het jaar van IBN van investeringen volgt uit 

het prioriteringskader en welke capaciteits- en kwaliteitsknelpunten zich voordoen.  

 

45. De wetgever ziet de bindende gedragslijn als het geëigende instrument om aanpassingen in het 

investeringsplan te bewerkstelligen.9 De bindende gedragslijn heeft verder een plaats in artikel 2.2 

van het Besluit. Ingevolge het vijfde lid mag een netbeheerder zijn investeringsplan niet vaststellen 

voordat het overeenkomstig de bindende gedragslijn is aangepast.  

 

46. Voor de uitvoering van de bindende gedragslijn moet de ACM de netbeheerder een redelijke termijn 

geven. Na overleg met TenneT en Liander acht de ACM het redelijk en proportioneel dat de wijziging 

van het investeringsplan binnen vier maanden wordt gerealiseerd. Daarom oordeelt de ACM dat 

Liander uiterlijk vier maanden na oplegging van de bindende gedragslijn haar 

ontwerpinvesteringsplan dient voor te leggen aan de ACM.  

 

47. Na ontvangst van het gewijzigde investeringsplan toetst de ACM of de netbeheerder het gewijzigde 

investeringsplan in lijn met de bindende gedragslijn heeft aangepast. Tegelijkertijd moet de ACM 

toetsen of de netbeheerder in redelijkheid tot het investeringsplan, inclusief de toegevoegde 

informatie, heeft kunnen komen. De netbeheerder mag het investeringsplan niet vaststellen voor de 

ACM dit schriftelijk aan de netbeheerder heeft bevestigd. De ACM zal uiterlijk 8 weken na ontvangst 

van het gewijzigde investeringsplan aan de netbeheerder laten weten of zij het gewijzigde 

investeringsplan zo kan vaststellen.  

 

48. De ACM acht deze termijn redelijk en proportioneel gelet op de belangen van de netbeheerder, die 

tijd nodig heeft voor het opstellen van een aangepast investeringsplan, en van afnemers bij het 

verkrijgen van duidelijkheid over de door de netbeheerder gemaakte keuzes, de inzet van niet-

infrastructurele maatregelen en de planning van de voorgenomen investeringen.  

 

7 Op deze mogelijkheid wordt in de Nota naar aanleiding van het verslag ook enkele malen expliciet gewezen, zie 

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 627, nr. 12, p. 27 – 30. 

8 Kamerstukken II, 2012–2013, 33 622, nr. 3, p. 11. 

9 Zie bijvoorbeeld de Nota naar aanleiding van het verslag waarin enkele malen expliciet op de bindende gedragslijn wordt 

gewezen, zie Kamerstukken II, 2016–2017, 34 627, nr. 12, p. 27 – 30. 
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3. Besluit 
De Autoriteit Consument en Markt legt aan Liander N.V. een bindende gedragslijn op, inhoudende dat:  

Liander N.V. haar ontwerpinvesteringsplan binnen vier maanden na verzending van dit besluit aanpast 

overeenkomstig de onderstaande voorwaarden en haar gewijzigde ontwerpinvesteringsplan aan de ACM 

toezendt. 

 

- Het ontwerpinvesteringsplan maakt duidelijk hoe Liander N.V. heeft bepaald welke knelpunten 

eerst, welke later en welke door niet-infrastructurele maatregelen worden aangepakt.  

- Het ontwerpinvesteringsplan geeft weer op welke wijze het jaar van IBN van investeringen volgt 

uit de toepassing van het gebruikte prioriteringskader.  

- Het ontwerpinvesteringsplan bevat een realistische jaar van IBN bij elke investering die binnen de 

zichttermijn van vijf jaar valt als onderdeel van de onderbouwde planning.  

- Voor zover Liander N.V. er niet in slaagt investeringen tijdig op te leveren, onderbouwt Liander 

N.V. in het ontwerpinvesteringsplan om welke investeringen het gaat, wat de oorzaak is van de 

vertraging en wat het gevolg is voor de uitvoering van haar wettelijke taken.   

- Het ontwerpinvesteringsplan bevat een afschrift van de aanzienlijke risico’s uit het risicoregister, 

zodat voor alle betrokkenen inzichtelijk wordt wat de herkomst en onderbouwing van de 

kwaliteitsknelpunten is. 

- Het ontwerpinvesteringsplan bevat een volledige knelpuntenanalyse, waarin alle knelpunten zijn 

opgenomen. Dus zowel knelpunten die Liander N.V. aanpakt met de voorgenomen investeringen 

als knelpunten die Liander N.V. aanpakt met niet-infrastructurele maatregelen.  

 

Den Haag,  

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze: 

 

 

 

 

drs. M.R. Leijten 

bestuurslid 

 

 

Als u belanghebbende bent, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde 

bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den 

Haag. Dit moet u doen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. In uw 

bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks 

beroep bij de bestuursrechter.  
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Bijlage I: Wettelijk kader  
 

Wettelijk kader rol van de ACM 

49. Artikel 21, vierde lid, E-wet en artikel 7a, derde lid, Gaswet dragen de ACM op te toetsen of een 

netbeheerder in redelijkheid tot het investeringsplan heeft kunnen komen. Uit de toelichting bij artikel 

21 E-wet en artikel 7a Gaswet, alsmede uit de toelichting bij het Besluit investeringsplan en kwaliteit 

elektriciteit en gas en de Regeling investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas volgt dat de ACM 

aan de hand van de onderbouwing van het investeringsplan moet toetsen of daarmee de noodzaak 

van de investeringen voldoende is aangetoond. In de Toelichting bij de Regeling staat daarover het 

volgende:  

“De ACM toetst of de noodzaak van de investeringen op de juiste wijze wordt aangetoond en of de 

onderbouwing realistisch is. Van belang is dat de netbeheerder de noodzakelijke investeringen 

uitvoert conform zijn wettelijke taak, en niet meer of minder. De ACM toetst of de netbeheerder in 

redelijkheid tot het ontwerpinvesteringsplan heeft kunnen komen. Hiervoor is het van belang dat de 

netbeheerder een heldere en navolgbare onderbouwing geeft van de door hem voorgestelde 

investeringen.” 10 

 

En even verderop: 

 

“De ACM zal beoordelen of het ontwerpinvesteringsplan voldoet aan de inhoudseisen die aan het 

plan zijn gesteld en of het plan de noodzaak van de investeringen aantoont. De kern van deze toets is 

of de netbeheerder in redelijkheid tot een dergelijk plan heeft kunnen komen en of – bij onzekere 

ontwikkelingen – op een verstandige manier rekening is gehouden met verschillende scenario’s.” 11 

 

50. Slaagt de netbeheerder er niet in de noodzaak voldoende te onderbouwen, dan is de noodzaak niet 

aangetoond. Volgens de MvT bij de E-wet en de Gaswet en de toelichting bij het Besluit bevatten de 

investeringsplannen ‘alleen noodzakelijke investeringen (en niet meer of minder)’ en is het zo dat ‘de 

netbeheerder de noodzakelijke investeringen uitvoert conform zijn wettelijke taak, en niet meer of 

minder’. Dat betekent dat de ACM ook kan oordelen dat de netbeheerder niet in redelijkheid tot zijn 

investeringsplan kon komen als het een ‘onvolledig’ plan is. Dat is bijvoorbeeld het geval als 

knelpunten ontbreken of de planning van investeringen onvoldoende is onderbouwd.  

 

51. Als de onderbouwing ernstige tekortkomingen vertoont, kan de ACM tot het oordeel komen dat de 

netbeheerder niet in redelijkheid tot het investeringsplan kon komen. De ACM kan in dat geval 

gebruik maken van haar algemene bevoegdheid op grond van artikel 5a E-wet en artikel 1b Gaswet 

om een bindende gedragslijn op te leggen ter bevordering van de naleving van de wettelijke eisen die 

aan het investeringsplan zijn gesteld. Met een bindende gedragslijn kan de ACM de netbeheerder de 

opdracht geven de noodzaak van de investering(en) aan te tonen door de onderbouwing van het 

investeringsplan te verbeteren.  

 

Wettelijk kader inhoud investeringsplan 

 

 

10 Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas, Stb. 2018, 375, p. 6. 

11 Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas, Stb. 2018, 375, p. 7. 
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52. De ACM heeft na ontvangst van de investeringsplannen de plannen getoetst op volledigheid en 

conformiteit met de wettelijke eisen en het Kader. De voor deze bindende gedragslijn relevante 

bepalingen zijn de volgende. 

 

53. Volgens artikel 21, eerste lid, E-wet/ artikel 7a, eerste lid, van de Gaswet stelt een netbeheerder 

periodiek een investeringsplan op waarin alle noodzakelijke uitbreidingsinvesteringen en 

vervangingsinvesteringen worden beschreven en onderbouwd. Artikel 21, vierde lid, E-wet/artikel 7a, 

derde lid, van de Gaswet draagt de ACM op te toetsen of een netbeheerder in redelijkheid tot het 

investeringsplan heeft kunnen komen. De eisen aan investeringsplannen zijn nader uitgewerkt in het 

Besluit en de Regeling.12  

 

54. Artikel 1.1 van de Regeling definieert een knelpunt als delen van het net of gastransportnet waarvan 

wordt verwacht dat zij een aanzienlijk risico vormen voor een goede uitvoering van de bij of krachtens 

de Elektriciteitswet 1998 of Gaswet aan de netbeheerder toegekende taken.  

 

55. Artikel 2.4, eerste lid, van de Regeling vereist dat een investeringsplan bevat (…) een 

knelpuntenanalyse, die mede aan de hand van in het bedrijfsmiddelenregister opgenomen gegevens 

die relevant zijn voor het bepalen van de kwaliteit van de verbindingen, leidingen en hulpmiddelen 

wordt opgesteld.  

 

56. Artikel 2.4, tweede lid, van de Regeling beschrijft wat de knelpuntenanalyse dient te omvatten: 

 

De knelpuntenanalyse bevat voor de komende tien jaar: 

 

a. een overzicht van de knelpunten; 

b. voor elk knelpunt een duiding van de voor het knelpunt relevante wettelijke taak of taken; 

c. een toelichting op de toegepaste methodiek en uitgangspunten van de knelpuntenanalyse, 

aangevuld met: 

1º een beschrijving van de wijze waarop de belangrijkste risico’s zijn geprioriteerd en op 

hun relevantie zijn beoordeeld; 

2º voor elk knelpunt, een toelichting op de wijze waarop een verband is gelegd tussen het 

knelpunt en een scenario; 

3º de termijn waarbinnen en de omstandigheden waaronder een knelpunt zich naar 

verwachting voordoet. 

 

57. Artikel 2.5, eerste lid, van de Regeling vereist het volgende van het investeringsplan: 

1. Een investeringsplan bevat ten aanzien van de voorgenomen investeringen, bedoeld in artikel 

2.1, eerste lid, onderdeel c, van het besluit:  

a. De onderzochte oplossingsvarianten voor de knelpunten; 

b. Een onderbouwing van de noodzaak van een investering in relatie tot de knelpunten, 

onder andere aan de hand van een maatschappelijke kosten-batenanalyse.  

Kader informatiebehoefte 

58. De ACM heeft met haar ‘Kader informatiebehoefte investeringsplannen’ (hierna: Kader 

Informatiebehoefte) een uitleg en nadere en redelijke invulling gegeven aan de eisen die de wet- en 

 

12 Regeling investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas, Stcrt. 2018, nr. 63138. 
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regelgeving stelt aan de inhoud en de onderbouwing van investeringsplannen. Om op degelijke wijze 

invulling te geven aan haar wettelijke taak om te toetsen of de netbeheerder in redelijkheid tot het 

investeringsplan heeft kunnen komen, heeft de ACM voldoende informatie van de netbeheerders 

nodig. Voor zover de eisen van de ACM verder gaan dan de wettelijke eisen die aan het 

investeringsplan worden gesteld, geldt, zoals opgemerkt in de inleiding bij het Kader, dat de ACM 

aanvullende gegevens kan opvragen op basis van artikel 6b van de Instellingswet. De ACM heeft het 

Kader Informatiebehoefte in april 2021 vastgesteld na overleg met de netbeheerders.  

 

59. De ACM heeft in paragraaf 4 van haar Kader Informatiebehoefte netbeheerders opgedragen elk 

individueel knelpunt en elk geaggregeerd geheel van knelpunten een uniek identificatienummer te 

geven. Dezelfde eis geldt voor elke niet-geaggregeerde investering. Bij geaggregeerde investeringen 

van regionale netbeheerders volstaat een identificatiekenmerk.13 Ook dienen de netbeheerders bij 

elke niet-geaggregeerde investering en bij elk geaggregeerd geheel van investeringen te verwijzen 

naar het identificatienummer van het knelpunt of het geaggregeerde geheel van knelpunten dat de 

investering noodzakelijk maakt.  

 

60. De ACM heeft in paragraaf 3.2 van haar Kader Informatiebehoefte voor kwaliteitsknelpunten14 de 

volgende informatie uitgevraagd:  

• Een korte, algemene beschrijving, met verwijzing naar het kwaliteitsborgingssysteem, die 

inzichtelijk maakt hoe een netbeheerder komt tot zijn kwaliteitsknelpunten  

• De door de netbeheerder gebruikte concretisering van de definitie van knelpunt uit de Regeling, 
waarbij de netbeheerder aangeeft hoe de term aanzienlijk risico is toegepast.  

 

• een beschrijving van de wijze waarop een of meer risico’s uit het kwaliteitsborgingssysteem 
hebben geleid tot dit knelpunt met een verwijzing naar een specifiek onderdeel van het 
kwaliteitsborgingssysteem.15  

 

 

 

13 Bijvoorbeeld MS moffen.  

14 De Toelichting bij de Regeling omschrijft op p. 6 wat kwaliteitsknelpunten zijn. Dit zijn knelpunten die een risico vormen voor 

het nagestreefde kwaliteitsniveau voor het net, zoals vastgesteld in het kwaliteitsborgingssysteem. 

15 Bijvoorbeeld de onderbouwing van de totstandkoming van de health index die heeft geleid tot een kwaliteitsknelpunt. 
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	42. Dat de Regeling geen openbaarheidsverplichting bevat voor het kwaliteitsborgingssysteem, betekent echter niet dat netbeheerders de informatie uit het kwaliteitsborgingssysteem waar die relevant is voor de voorgeschreven onderbouwing van de knelpun...
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	Wettelijk kader rol van de ACM
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	53. Volgens artikel 21, eerste lid, E-wet/ artikel 7a, eerste lid, van de Gaswet stelt een netbeheerder periodiek een investeringsplan op waarin alle noodzakelijke uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen worden beschreven en onderbouwd. ...
	54. Artikel 1.1 van de Regeling definieert een knelpunt als delen van het net of gastransportnet waarvan wordt verwacht dat zij een aanzienlijk risico vormen voor een goede uitvoering van de bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 of Gaswet aan de ...
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	 Een korte, algemene beschrijving, met verwijzing naar het kwaliteitsborgingssysteem, die inzichtelijk maakt hoe een netbeheerder komt tot zijn kwaliteitsknelpunten


