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Besluit 

Ons kenmerk : ACM/UIT/497973 

Zaaknummer : ACM/18/030725 

 

 

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 Zuivelcoöperatie 

FrieslandCampina U.A. over het verkrijgen van een aansluiting 
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1 Verloop van de procedure 

1. Op 2 februari 2018 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) een aanvraag tot 

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

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. (ZFC). Het betreft een geschil met netbeheerder Liander 

N.V. (Liander).  

 

2. Op 9 februari 2018 heeft de ACM Liander uitgenodigd om een schriftelijke zienswijze op de 

aanvraag in te dienen. Deze zienswijze heeft de ACM op 9 maart 2018 ontvangen.
 
 

 

3. Op 24 april 2018 is er op het kantoor van de ACM in Den Haag een hoorzitting geweest. Op 30 

mei 2018 heeft de ACM het verslag hiervan aan partijen gezonden.
 
 

 

4. Tijdens de hoorzitting heeft de ACM aanvullende informatie opgevraagd bij ZFC. ZFC heeft deze 

informatie op 18 mei 2018 opgestuurd. Liander heeft op 4 juni 2018 gereageerd op de 

aanvullende informatie van ZFC. 

 

2 Het geschil 

5. Het geschil gaat over de vraag of Liander ten onrechte heeft geweigerd om de door ZFC 

gevraagde aansluiting te realiseren. 

 

3 Feiten 

6. Op grond van de door partijen geleverde stukken en wat op de hoorzitting naar voren is gebracht 

stelt de ACM de volgende feiten en omstandigheden vast. 

 

7. ZFC is een coöperatie opgericht door melkveehouders. ZFC houdt alle aandelen in 

FrieslandCampina Nederland B.V. (FCN).  

 

8. FCN exploiteert een kaasfabriek op het bedrijfsterrein aan de Mientweg 20 in Lutjewinkel. Naast 

de kaasfabriek staat op het bedrijfsterrein een melkontvangstinrichting, een tankpark, een 

utiliteitsgebouw en een kantoor. Op het bedrijfsterrein ligt een stelsel van verbindingen dat onder 

meer de kaasfabriek en het utiliteitsgebouw op het bedrijfsterrein van elektriciteit voorziet. ZFC is 

eigenaar van het stelsel van verbindingen op het bedrijfsterrein. Het bedrijfsterrein is via een 

aansluiting van 2 MVA (AC5-aansluiting) aangesloten op het openbare net van Liander. FCN en 

Liander hebben daartoe een aansluit- en transportovereenkomst (ATO) gesloten. Een 

schematisch overzicht van het stelsel van verbindingen op het bedrijfsterrein is opgenomen in de 

bijlage bij dit besluit.  

 

9. Op 30 september 2016 heeft Liander aan FCN laten weten dat FCN op het bedrijfsterrein aan de 

Mientweg 20 structureel het door haar gecontracteerde vermogen van 2 MVA overschreed (en 

overschrijdt). Liander en FCN hebben vervolgens overleg gevoerd over mogelijke verzwaring van 

de bestaande aansluiting van het bedrijfsterrein aan de Mientweg 20 in Lutjewinkel. 

 

10. Na de constatering van Liander over overschrijding van het door FCN gecontracteerde vermogen, 
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hebben ZFC en FCN contact opgenomen met de gemeente Hollands Kroon over de 

objectafbakening van onroerende zaken op basis van de Wet waardering onroerende zaken 

(WWOZ). De gemeente Hollands Kroon gaf in het verleden één WOZ-beschikking af aan ZFC 

voor het volledige bedrijfsterrein aan de Mientweg 20 in Lutjewinkel. Op 18 juli 2017 heeft de 

gemeente Hollands Kroon ZFC en FCN laten weten dat het WOZ-object aan de Mientweg 20 per 

10 juli 2017 is gesplitst in twee adressen, omdat het bedrijfsterrein en het utiliteitsgebouw 

zelfstandige onroerende zaken in de zin van de WWOZ zijn. Uit de WOZ-beschikking van 28 

februari 2018 blijkt dat ZFC eigenaar is van het bedrijfsterrein aan de Mientweg 20 en eigenaar 

en gebruiker van het utiliteitsgebouw aan de Mientweg 20b. FCN is aangemerkt als gebruiker van 

het bedrijfsterrein aan de Mientweg 20.  

 

11. Op 15 augustus 2017 heeft ZFC Liander gevraagd een aansluiting van 2 MVA voor het 

utiliteitsgebouw aan de Mientweg 20b in Lutjewinkel te realiseren. Liander heeft de door ZFC 

gevraagde aansluiting op 3 oktober 2017 geweigerd.  

 

4 Wettelijk kader 

12. Artikel 1, eerste lid, onderdelen b, c en i, E-wet bepalen: 

 

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 en tussen het net op zee 

en een windpark op zee; 

c. afnemer: een ieder, met uitzondering van de netbeheerder van het net op zee, 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; 

  

13. Artikel 16, eerste lid, onderdelen a-e, WWOZ bepalen: 

 

 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; 
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f. het binnen de gemeente gelegen deel van een in onderdeel a of onderdeel b bedoeld 

eigendom, van een in onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan, van een in onderdeel d bedoeld 

samenstel of van een in onderdeel e bedoeld geheel 

 

14. Artikel 23, eerste lid, E-wet bepaalt: 

 

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. 

5 Standpunten van partijen 

5.1 ZFC 

15. ZFC heeft kort samengevat naar voren gebracht dat Liander de door haar gevraagde aansluiting 

van 2 MVA voor het utiliteitsgebouw aan de Mientweg 20b in Lutjewinkel ten onrechte heeft 

geweigerd.  

 

16. Volgens ZFC geldt de aansluitplicht in artikel 23, eerste lid, E-wet per WOZ-object. Het 

utiliteitsgebouw is door de gemeente Hollands Kroon aangemerkt als een afzonderlijk WOZ-

object. Daarbij wijst ZFC er, onder verwijzing naar jurisprudentie van het College van Beroep voor 

het bedrijfsleven (CBb) en de beschikkingspraktijk van de ACM,
1
 op dat de WOZ-beschikking van 

de gemeente voor de netbeheerder en ACM bepalend is voor de afbakening van een WOZ-

object. Volgens ZFC is de complexbepaling uit artikel 16, onderdeel d, WWOZ niet van 

toepassing omdat deze bepaling ziet op de situatie dat onroerende zaken in gebruik zijn bij 

dezelfde belastingplichtige en/of rechtspersoon. Daarvan is volgens ZFC geen sprake, omdat het 

bedrijfsterrein en het utiliteitsgebouw door verschillende rechtspersonen (FCN en ZFC) wordt 

gebruikt. ZFC wijst er daarnaast op dat zij nog niet over een ‘eigen’ aansluiting op het net van 

Liander beschikt. Het verzoek van ZFC om een aansluiting is volgens ZFC dus geen verzoek om 

een tweede aansluiting op hetzelfde WOZ-object. Liander is volgens ZFC derhalve verplicht de 

door ZFC gevraagde aansluiting van 2 MVA te realiseren. 

 

17. Tijdens de hoorzitting heeft ZFC het voornemen kenbaar gemaakt om het utiliteitsgebouw 

galvanisch af te koppelen van het stelsel van verbindingen op het bedrijfsterrein aan de Mientweg 

20 in Lutjewinkel.  

5.2 Liander 

18. Liander stelt kort samengevat dat zij de door ZFC gevraagde aansluiting van 2 MVA terecht heeft 

geweigerd. 

 

19. Liander stelt dat ZFC het bedrijfsterrein aan de Mientweg 20 in Lutjewinkel doelbewust voor de 

WWOZ heeft laten opknippen om in feite een tweede aansluiting te krijgen voor hetzelfde WOZ-

                                                        
1
 CBb 13 april 2011, ECLI:NL:CBB:2011:BQ3485 en ACM besluit van 9 januari 2018 met zaaknummer 17.0637.12 en ACM 

besluit van 17 november 2017 met zaaknummer 17.0614.12. 
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object en zo de regulering van aansluitingen te omzeilen. Dat is volgens Liander in strijd met de 

E-wet en het kostenveroorzakingsbeginsel. Volgens Liander moet de ACM hiertegen optreden 

door een eigen oordeel te geven over de afbakening van een WOZ-object. Dat oordeel kan 

afwijken van de objectafbakening door de gemeente in de WOZ-beschikking. De ACM is daartoe 

volgens Liander bevoegd, omdat zij volgens jurisprudentie van de Hoge Raad niet is gebonden 

aan de afbakening door de gemeente in een WOZ-beschikking.
2
 Uit een zelfstandige 

objectafbakening volgt volgens Liander dat het bedrijfsterrein en alle gebouwen daarop op basis 

van artikel 16, onderdeel d, WWOZ zijn aan te merken als één zelfstandige onroerende zaak. Die 

onroerende zaak heeft al een aansluiting, zodat Liander de door ZFC gevraagde aansluiting van 

2 MVA terecht heeft geweigerd. 

 

20. Voorts stelt Liander dat de handelwijze van ZFC misbruik van bevoegdheid in de zin van artikel 

3:13 en 3:15 van het Burgerlijk Wetboek met zich meebrengt, omdat ZFC met haar handelwijze 

probeert om kosten die normaal voor haar rekening zouden komen, af te wentelen op alle 

afnemers van Liander.  

 

6 Beoordeling van het geschil 

21. In het onderhavige geschil speelt de vraag of Liander de door ZFC gevraagde aansluiting van 2 

MVA voor het utiliteitsgebouw aan de Mientweg 20b in Lutjewinkel ten onrechte heeft geweigerd. 

Volgens de ACM heeft Liander deze aansluiting op goede gronden kunnen weigeren, zodat de 

klacht van ZFC ongegrond is. Dit licht de ACM hieronder toe.  

 

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

voorzien van een aansluiting op zijn net. Een aansluiting is volgens artikel 1, onderdeel b, E-wet 

een verbinding tussen een net en een onroerende zaak, waaronder ook de verbinding met een 

ander net valt. De aansluitplicht uit artikel 23, eerste lid, E-wet geldt voor één aansluiting per 

WOZ-object. Een netbeheerder is niet verplicht een tweede aansluiting te realiseren op datzelfde 

WOZ-object.
3
  

 

23. Uit de rechtspraak van het CBb en de beschikkingspraktijk van de ACM volgt dat de WOZ-

beschikking leidend is voor de afbakening van een WOZ-object. De ACM en Liander zijn niet 

bevoegd om zelfstandig WOZ-objecten af te bakenen.
4
 De ACM gaat daarmee voorbij aan het 

standpunt van Liander dat de ACM de afbakening van het WOZ-object moet toetsen en 

zelfstandig tot een andere afbakening kan komen. Die bevoegdheid heeft de ACM niet. Daarmee 

is het vertrekpunt voor dit geschil de gewijzigde objectafbakening in de WOZ-beschikking van de 

gemeente Hollands Kroon.  

 

24. De gewijzigde objectafbakening in de WOZ-beschikking van de gemeente Hollands Kroon heeft 

volgens de ACM gevolgen voor de beoordeling van het geschil. Vóór 10 juli 2017 werd het 

volledige bedrijfsterrein aan de Mientweg 20 in Lutjewinkel door de gemeente Hollands Kroon in 

de WOZ-beschikking aangemerkt als één WOZ-object waarvan ZFC eigenaar en gebruiker was. 

Op dat moment kwalificeerde het stelsel van verbindingen op het bedrijfsterrein naar het oordeel 

                                                        
2
 HR 21 april 2006, ECLI:HR:NL:2006:AS4934 en HR 9 mei 2003, ECLI:NL:HR:2003:AD6058. 

3
 CBb 13 april 2011, ECLI:CBB:2011:BQ3485, punt 5.2, ACM besluit van 17 november 2017 met zaaknummer 17.0614.12, 

rnr. 43. 
4
 CBb 13 april 2011, ECLI:CBB:2011:BQ3485, punt 5.2 en ACM besluit van 9 januari 2018 met zaaknummer 17.0637.12, 

rnrs. 42-44 en ACM besluit van 17 november 2017 met zaaknummer 17.0614.12, rnrs. 45-46. 
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van de ACM als een installatie, zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, E-wet.
5
 Er was 

namelijk maar één partij op dat stelsel van verbindingen aangesloten. Vanaf 10 juli 2017 is de 

WOZ-objectafbakening gewijzigd en is naast de eigenaar (ZFC), een derde (FCN) aangesloten 

op het stelsel van verbindingen. Daarmee is het stelsel van verbindingen op het bedrijfsterrein 

vanaf 10 juli 2017 volgens de ACM aan te merken als een net in de zin van artikel 1, eerste lid, 

onderdeel i, E-wet.
6
 Dat ZFC en FCN onderdeel zijn van dezelfde groep van ondernemingen 

en/of eigendomsverknochtheid kennen is voor de kwalificatie van een net niet relevant.
7
 Voor het 

net op het bedrijfsterrein aan de Mientweg 20 in Lutjewinkel is tot op heden geen netbeheerder 

aangewezen of ontheffing aangevraagd.  

 

25. Het voornemen van ZFC om het utiliteitsgebouw galvanisch af te koppelen van het stelsel van 

verbindingen op het bedrijfsterrein aan de Mientweg 20 in Lutjewinkel en direct aan te sluiten op 

het openbare net van Liander is volgens de ACM niet relevant voor de beoordeling van dit 

geschil. De situatie die ZFC schetst wijkt namelijk af van het moment dat ZFC de aansluiting 

aanvroeg bij Liander, van het moment dat zij haar geschilaanvraag indiende bij de ACM en van 

de huidige situatie. In een geschilprocedure beoordeelt de ACM de wijze waarop een 

netbeheerder zijn wettelijke taken en verplichtingen op grond van de E-wet uitvoert of heeft 

uitgevoerd. De ACM kan niet beoordelen of een netbeheerder zijn taken en verplichtingen juist 

uitvoert in een hypothetische toekomstige situatie. 

   

26. Voor de beoordeling van dit geschil is het uitgangspunt dat het stelsel van verbindingen op het 

bedrijfsterrein aan de Mientweg 20 in Lutjewinkel kwalificeert als een net. Uit de definitie van 

aansluiting in artikel 1, onder b, volgt dat een verbinding tussen het net van Liander en een net 

dat wordt beheerd door een ander dan Liander, een aansluiting is. De ACM stelt vast dat er al 

een verbinding bestaat tussen het openbare net van Liander en het net van ZFC. Deze 

verbinding is volgens de ACM een aansluiting in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel b, E-

wet. Deze aansluiting voedt elektriciteit aan het net van ZFC. ZFC beschikt in die zin dus over de 

aansluiting op het net van Liander. ZFC distribueert die elektriciteit vervolgens via haar net aan 

FCN en ZFC. Dat FCN een ATO met Liander heeft gesloten, acht de ACM in het onderhavige 

geval niet relevant. De E-wet gaat namelijk in de eerste plaats uit van de feitelijke fysieke 

werkelijkheid en niet van contractuele afspraken.
8
 FCN heeft geen fysieke aansluiting op het net 

van Liander, maar op het net van ZFC. FCN is daarom geen afnemer op het net van Liander.
9
 

 

27. Zoals opgemerkt is een netbeheerder niet verplicht om een tweede aansluiting te realiseren.
10

 

Aangezien ZFC al beschikt over een aansluiting op het openbare net van Liander, is Liander niet 

verplicht om een tweede aansluiting te realiseren voor ZFC.
11

 Dat ZFC vraagt om een ‘eigen’ 

aansluiting van het utiliteitsgebouw aan de Mientweg 20b in Lutjewinkel maakt dat niet anders. 

Het utiliteitsgebouw van ZFC is namelijk al aangesloten op haar eigen net, dat op haar beurt is 

aangesloten op het openbare net van Liander. Op deze wijze is het (Europese) recht op toegang 

tot het openbare net van ZFC volgens de ACM geborgd, omdat ZFC in staat is het elektriciteitsnet 

van Liander te gebruiken. Een ‘eigen’ fysieke aansluiting van het utiliteitsgebouw is daarvoor niet 

                                                        
5
 Kamerstukken II 1997/98, 25621, nr. 3, p. 22 en Kamerstukken II, 26303, nr. 7, p. 20. 

6
 CBb 29 augustus 2017,ECLI:NL:CBB:2017:352, punt 5. 

7
 CBb 23 juli 2012, ECLI:NL:CBB:2012:BX4120, punt 6.3. 

8
 Zie bijvoorbeeld CBb 30 april 2014, ECLI:NL:CBB:2014:167, punt 5.4.1-5.4.4 en Kamerstukken II 2012/13, 33 493, nr. 7, 

p. 5–6 
9
 Zie vergelijkbaar CBb 17 juni 2015, ECLI:NL:CBB:2015:214, punt 5.2. 

10
 CBb 13 april 2011, ECLI:CBB:2011:BQ3485, punt 5.2, ACM besluit van 17 november 2017 met zaaknummer 17.0614.12, 

rnr. 43. 
11

 Voor de volledigheid merkt de ACM op dat netten zelfstandige onroerende zaken zijn, zie HR 6 juni 2003, 
ECLI:NL:HR:2003:AD3578 en 3591, Kamerstukken II 2012/13, 33 493, nr. 3, p. 10 en ACM besluit van 21 oktober 2015 met 
zaaknummer 15.0629.12, rnrs. 69-74 en ACM besluit van 1 september 2016 met zaaknummer 16.0458.12, rnrs. 55-60. 
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nodig.
12

  

  

28. In het licht van het voorgaande stelt de ACM vast dat Liander de door ZFC gevraagde aansluiting 

van 2 MVA terecht heeft geweigerd. Aan de overige argumenten van partijen komt de ACM niet 

toe. 
 

7 Dictum 

29. De Autoriteit Consument en Markt:  

1. verklaart de klacht van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. tegen Liander N.V. 

ongegrond; en 

2. stelt vast dat Liander N.V. niet in strijd met artikel 23, eerste lid, E-wet heeft gehandeld. 

 

 

Den Haag, 

Datum: 26 juni 2018 

 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze: 

 

 

 

w.g. 

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 

  

                                                        
12

 HVJEU 29 september 2016, ECLI:EU:C:2016:732, punt 72 en CBb 1 december 2016, ECLI:NL:CBB:2016:350, punt 4. 
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Bijlage 

 
 

 

 

 


