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1 Inleiding 

1. De ACM geeft met dit besluit haar oordeel op de ingediende verzoeken om handhavend op te 
treden tegen Lecc Vastgoed B.V. in verband met de (ontbrekende) leveringsvergunning en de 
veiligheidsrisico’s van het door Lecc Vastgoed B.V. beheerde elektriciteitsnet. De aanvragen 
voor een besluit zijn ingediend door [vertrouwelijk]*, [vertrouwelijk], [vertrouwelijk], 
[vertrouwelijk] en [vertrouwelijk].  

 
2. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 van dit besluit geeft weer waarover 

aanvragers een handhavingsverzoek hebben ingediend. Hoofdstuk 3 gaat in op de relevante 
feiten en omstandigheden. Hoofdstuk 4 beschrijft het verloop van de procedure. Hoofdstuk 5 
geeft een overzicht van het wettelijk kader. Hoofdstuk 6 gaat in op de belanghebbendheid en 
de inhoudelijke beoordeling van de ACM. Hoofdstuk 7 bevat het dictum van dit besluit. 

2 Inhoud van het handhavingsverzoek 

3. De aanvragers stellen zich op het standpunt dat Lecc Vastgoed B.V. de Elektriciteitswet 1998 
heeft overtreden. De aanvragers brengen hiervoor primair twee gronden naar voren. Deze 
gronden zien op de (ontbrekende) leveringsvergunning van Lecc Vastgoed B.V. en de 
veiligheid van het elektriciteitsnet dat in eigendom is van Lecc Vastgoed B.V. 

 
4. Ten eerste stellen de aanvragers dat Lecc Vastgoed B.V. elektriciteit levert aan afnemers op 

Park de Horn. Zij stellen dat Lecc Vastgoed B.V. hier geen vergunning voor heeft, noch aan 
de eisen kan voldoen die in de Elektriciteitswet 1998 worden gesteld aan een 
energieleverancier. Dit hebben de aanvragers onderbouwd door te verwijzen naar informatie 
over energieleveranciers op de website van de ACM. 
 

5. Ten tweede stellen de aanvragers dat Lecc Vastgoed B.V. de Elektriciteitswet 1998 overtreedt 
omdat zij als beheerder van het net de veiligheid niet voldoende waarborgt. De aanvragers 
uiten hun zorgen over een aantal omstandigheden op het park waardoor zij de veiligheid van 
het elektriciteitsnet in twijfel trekken. Dit is door de aanvragers onderbouwd met foto’s van de 
kabels en verdeelkasten, en een plattegrond van het park waarop zij de locaties van hun 
woningen en de zichtbare/blootliggende kabels en verdeelkasten hebben aangegeven.  

 
6. Volgens aanvragers is er eind 2019 brand geweest in een verdeelkast die zich dicht tegen het 

perceel van één van de aanvragers bevindt. Tevens uiten de aanvragers hun zorgen over de, 
naar inzicht van de aanvragers, verouderde elektra in de verdeelkasten. Bovendien vragen de 

*  In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om reden van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen 

zijn met vierkante haken aangegeven. In het geval van getallen of percentages kan de vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van vermelding van 

bandbreedtes. 
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aanvragers zich af of de monteurs en installateurs voldoende zijn opgeleid tot het uitvoeren 
van werkzaamheden aan het elektriciteitsnet.  

 
7. In 2012 heeft Liander N.V. een verzoek tot aanwijzing als beheerder van het net afgewezen, 

omdat het elektriciteitsnet niet voldoet aan de eisen gesteld in de Technische Codes.1 Mede 
hierom maken de aanvragers zich zorgen over de veiligheid van het elektriciteitsnet.  

3 Relevante feiten en omstandigheden 

8. In dit hoofdstuk geeft de ACM een samenvatting van de bij haar bekende feiten en 
omstandigheden met betrekking tot de handhavingsverzoek. 

 
9. Park De Horn is een recreatiepark gelegen in Dirkshorn, Noord-Holland. Het recreatiepark 

bevat 345 (recreatie)woningen.2 
 

10. De aanvragers van de handhavingsverzoeken, te weten [vertrouwelijk], [vertrouwelijk], 
[vertrouwelijk], [vertrouwelijk] en [vertrouwelijk], zijn allen permanente huurders dan wel 
eigenaren van een (recreatie)woning op park De Horn. 

  
11. Op het terrein van recreatiepark De Horn liggen twee stelsels van verbindingen voor het 

transport van elektriciteit. Allereerst is er een net van Liander N.V. gelegen op het terrein. De 
recreatiewoningen van de aanvragers zijn aangesloten op dit openbare net. Daarnaast ligt er 
nog een ander stelsel van verbindingen van Lecc Vastgoed B.V. Dit net functioneert op 400 
en 230 Volt. Het stelsel van verbindingen van Lecc Vastgoed B.V. heeft circa 308 
(recreatie)woningen op het recreatiepark aangesloten.3 Hiervan zijn ongeveer 300 
(recreatie)woningen in particulier eigendom. De overige afnemers op park De Horn hebben 
een aansluiting op het net van Liander N.V. 

 
12. De elektriciteitskabels van Lecc Vastgoed B.V. zijn gelegen op het terrein van recreatiepark 

De Horn en liggen op gronden van Lecc Vastgoed B.V. en op percelen van eigenaren van 
(recreatie)woningen. Lecc Vastgoed B.V. stelt te beschikken over het eigendom van het 
elektriciteitsnet. 

 
13. Lecc Vastgoed B.V. beschikt niet over een aanwijzing voor het beheer van een net als 

netbeheerder in de zin van artikel 10, negende lid, Elektriciteitswet 1998. Lecc Vastgoed B.V. 
beschikt evenmin over een ontheffing om een netbeheerder aan te wijzen op basis van artikel 
15 Elektriciteitswet 1998. 

4 Verloop van de procedure 

14. De ACM heeft van in totaal vijf personen een verzoek om handhavend op te treden tegen 
Lecc Vastgoed B.V. ontvangen: 

 
1 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 77h, eerste en tweede lid, van de 
Elektriciteitswet 1998, ACM/DE/2014/202227, p. 8. 
2 ACM/IN/568384. 
3 ACM/IN/568384. 
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a. Op 18 maart 2020 ontving de ACM twee verzoeken van [vertrouwelijk],4 en 
[vertrouwelijk].5 

b. Op 12 juli 2020 ontving de ACM een verzoek van [vertrouwelijk], die gemachtigd is 
door [vertrouwelijk], [vertrouwelijk] en [vertrouwelijk] om hen te vertegenwoordigen.6 
 

15. Op donderdag 16 april 2020 heeft de ACM telefonisch contact gehad met de aanvragers, 
[vertrouwelijk] en [vertrouwelijk], om het handhavingsverzoek toe te lichten, waarbij zij tevens 
toestemming hebben verleend om het handhavingsverzoek toe te zenden aan Lecc Vastgoed 
B.V.7  
 

16.  [vertrouwelijk] en [vertrouwelijk] hebben op 17 april 2020 een aanvullend informatieverzoek 
van de ACM ontvangen om hun standpunt over de veiligheid van het net, de nabijheid van het 
net ten opzichte van hun woningen en de eigendomssituatie van het net te onderbouwen.8 Dit 
informatieverzoek is beantwoord op 13 mei 2020,9 en 2 juni 2020.10 
 

17. Vervolgens heeft de ACM nog enkele aanvullende vragen gesteld om de exacte locatie van 
de (recreatie)woningen van [vertrouwelijk] en [vertrouwelijk] vast te kunnen stellen. Onder 
andere hierover is op 7 juli 202011 en 20 juli 202012 telefonisch contact geweest met 
[vertrouwelijk].  
 

18. Tevens hebben [vertrouwelijk] en [vertrouwelijk] namens handhavingsverzoekers 
[vertrouwelijk], [vertrouwelijk] en [vertrouwelijk] op 17 augustus 2020 het informatieverzoek 
van de ACM beantwoord.13 Deze informatie heeft de ACM gebruikt om de belanghebbendheid 
van deze verzoekers te beoordelen. 
 

19. Op 6 juli 2020 is het handhavingsverzoek aan Lecc Vastgoed B.V. toegezonden waarbij haar 
de mogelijkheid is geboden om haar zienswijze op de zaak te delen en tevens enkele vragen 
te beantwoorden over de veiligheid van het elektriciteitsnet op het park.14 Deze vragen heeft 
Lecc Vastgoed B.V. beantwoord op 8 juli 2020.15  
 

20. Op 31 juli 2020 heeft de ACM vervolgens een aanvullend informatieverzoek aan Lecc 
Vastgoed B.V. verzonden waarin zij onder andere vragen stelde over de onderhouds- en 
veiligheidsprotocollen van het park.16 Dit informatieverzoek is, in twee delen, beantwoord op 
10 en 15 september 2020.17 
 

21. Op 20 augustus 2020 heeft de ACM in overleg met [vertrouwelijk]18 en [vertrouwelijk]19 de 
beslistermijn verlengd met 6 maanden. Tevens is de beslistermijn in de zaak [vertrouwelijk], 
[vertrouwelijk] en [vertrouwelijk] op 16 september 2020 verlengd met 6 maanden.20 

 
4 ACM/IN/47009. 
5 ACM/IN/47008. 
6 ACM/IN/516025. 
7 ACM/INT/402776. 
8 ACM/UIT/532088. 
9 ACM/IN/489395. 
10 ACM/IN/502343 en ACM/IN/502347. 
11 ACM/INT/407213. 
12 ACM/INT/420899. 
13 ACM/IN/550100 en ACM/IN/590236. 
14 ACM/UIT/536968. 
15 ACM/IN/514593. 
16 ACM/UIT/538775. 
17 ACM/IN/536442 en ACM/IN/535201. 
18 ACM/UIT/539735. 
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22. Op 4 november 2020, 18 december 2020 en 2 februari 2021 is de ACM in gesprek getreden 

met Lecc Vastgoed B.V. over de handhavingsverzoeken, de veiligheid van het net en het 
verbeteren van de protocollen rondom veiligheid en onderhoud van het net. Bij de gesprekken 
op 18 december en 2 februari is eveneens, op verzoek van Lecc Vastgoed B.V., de HISWA-
RECRON (ondernemersorganisatie voor bedrijven in de watersport en recreatie) aangesloten. 
De gespreksverslagen zijn aan Lecc Vastgoed B.V. toegezonden, waarop zij tevens hun 
reactie hebben gegeven.21 
 

23. In navolging op het gesprek op 4 november 2020 heeft de ACM een informatieverzoek aan 
Lecc Vastgoed B.V. gestuurd over de afnemers (aantal, short stay of permanente verhuur, 
huishoudelijke afnemers of niet) van het elektriciteitsnet.22 Lecc Vastgoed B.V. heeft deze 
informatieverzoeken beantwoord op 8 en 10 december 2020.23  
 

24. Lecc Vastgoed B.V. heeft op 19 februari 2021 de vernieuwde veiligheids- en 
onderhoudsprotocollen aangeleverd.24 De ACM heeft deze beoordeeld en nog enkele 
aanvullende vragen gesteld.25. Deze vragen zijn beantwoord op 4 maart 2021.26 
 

25. Tot slot is de staat van het net en eventuele gebreken beoordeeld door middel van een 
inspectie door een gecertificeerd installatiebedrijf. De ACM heeft het inspectierapport 
ontvangen op 3 mei 202127 en hierover enkele vragen gesteld aan Lecc Vastgoed B.V. en de 
inspecteurs. Deze zijn beantwoord in een gesprek op 21 mei 2021.28 

5 Wettelijk kader 

Algemene wet bestuursrecht 
26. Artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht luidt: 

 
“Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is 
betrokken.” 

 
27. Artikel 1:3, eerste tot en met derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht luidt: 

 
“1 Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, 
inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. 
2 Onder beschikking wordt verstaan: een besluit dat niet van algemene strekking is, met 
inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan. 
3 Onder aanvraag wordt verstaan: een verzoek van een belanghebbende, een besluit te 
nemen.” 

 

 
19 ACM/UIT/539806. 
20 ACM/UIT/541259. 
21 ACM/UIT/547205, ACM/IN/590255  
22 ACM/UIT/545043. 
23 ACM/IN/568384 en ACM/IN/568385. 
24 ACM/IN/589412. 
25 ACM/UIT/549968. 
26 ACM/IN/595287 
27 ACM/IN/619171 
28 ACM/UIT/554951 
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Elektriciteitswet 1998 
28. Artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Elektriciteitswet 1998, voor zover hier van belang, 

luidt: 
 
“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” 

 
29. Artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Elektriciteitswet 1998 luidt: 
 

“afnemer: een ieder, met uitzondering van de netbeheerder van het net op zee, die beschikt 
over een aansluiting op een net” 

 
30. Artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Elektriciteitswet 1998 luidt: 
 

“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” 

 
31. Artikel 10, negende en elfde lid, van de Elektriciteitswet 1998 luidt: 

 
“9. Degene aan wie een ander net toebehoort dan het landelijk hoogspanningsnet of een 
landsgrensoverschrijdend net, wijst voor het beheer van dat net een of meer naamloze of 
besloten vennootschappen als netbeheerder aan. 
(…) 
11. Degene aan wie een net toebehoort, handelt als beheerder van dat net, indien daarvoor 
geen beheerder is aangewezen krachtens deze wet. De bij of krachtens deze wet aan een 
netbeheerder opgelegde verplichtingen zijn van overeenkomstige toepassing.” 

 
32. Artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, voor zover hier van belang, luidt: 

 
“De Autoriteit Consument en Markt kan op diens aanvraag ontheffing verlenen aan een 
eigenaar van een net, niet zijnde het landelijk hoogspanningsnet, van het gebod van artikel 
10, negende lid, indien: 
(…) 
f. de veiligheid en betrouwbaarheid van het net voldoende is gewaarborgd.” 

 
33. Artikel 16, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, voor zover hier van belang, luidt: 

 
“De netbeheerder heeft in het kader van het beheer van de netten in het voor hem krachtens 
artikel 36 of 37 vastgestelde gebied tot taak: 
a. de door hem beheerde netten in werking te hebben en te onderhouden; 
b. de veiligheid en betrouwbaarheid van de netten en van het transport van elektriciteit over 
de netten op de meest doelmatige wijze te waarborgen; 
c. de netten aan te leggen, te herstellen, te vernieuwen of uit te breiden (…); 
(…) 
g. het bevorderen van de veiligheid bij het gebruik van toestellen en installaties die elektriciteit 
verbruiken;” 
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34. Artikel 77h van de Elektriciteitswet 1998 luidt: 
 
”De Autoriteit Consument en Markt kan ingeval van overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens deze wet, met uitzondering van artikel 5a, 13, 22, tweede lid, 26aa, 26ad, vijfde lid, 
en 26ae, tiende lid, dan wel van overtreding van het bepaalde bij of krachtens verordening 
2019/943, verordening 2019/942 en verordening 1227/2011 de overtreder een last onder 
dwangsom opleggen.” 

 
35. Artikel 95a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 luidt: 

 
“Het is verboden zonder vergunning elektriciteit te leveren aan afnemers die beschikken over 
een aansluiting op een net met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 A.” 

 
Wet waardering onroerende zaken 
36. Artikel 16 Wet waardering onroerende zaken, voor zover hier van belang, luidt: 

“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” 

6 Beoordeling door de ACM 

6.1 Belanghebbendheid aanvragers 

37. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM in hoeverre de aanvragers belanghebbende zijn ten 
aanzien van een besluit over respectievelijk de leveringsvergunning van Lecc Vastgoed B.V. 
en de veiligheid van het elektriciteitsnet dat in eigendom is van Lecc Vastgoed B.V. 

 
38. Artikel 1:3, derde lid, Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat alleen een belanghebbende 

een aanvraag bij een bestuursorgaan kan indienen om een besluit te nemen. Op grond van 
artikel 1:2, eerste lid, van de Awb wordt onder ‘belanghebbende’ verstaan degene wiens 
belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Om te kunnen worden aangemerkt als 
belanghebbende voor het gevraagde handhavingsbesluit dient sprake te zijn van een objectief 
bepaalbaar, eigen (persoonlijk en individualiseerbaar) en voldoende actueel belang, dat 
rechtstreeks bij het besluit is betrokken. 

 
Belanghebbendheid ten aanzien van de leveringsvergunning 
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39. De ACM is van oordeel dat de aanvragers, gelet op artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene 
wet bestuursrecht, geen belanghebbende zijn bij een besluit ten aanzien van de 
leveringsvergunning van Lecc Vastgoed B.V. 

 
40. Op basis van artikel 95a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 is het, kortweg, verboden om 

elektriciteit te leveren aan kleinverbruikers zonder vergunning. 
 

41. De vergunningsplicht voor leveranciers strekt ertoe om de afnemers die klant zijn bij de 
leverancier te beschermen. Dit ziet onder andere op leveringszekerheid, redelijke tarieven en 
voorwaarden, transparantie en de behandeling van klachten. 
 

42. De aanvragers hebben geen aansluiting op het elektriciteitsnet van Lecc Vastgoed B.V., maar 
op het openbare net van Liander N.V. Zij zijn dus geen afnemer van Lecc Vastgoed B.V. in de 
zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Elektriciteitswet 1998. De aanvragers hebben 
op dit moment (dan ook) geen leveringscontract met Lecc Vastgoed B.V. voor de levering van 
elektriciteit, en zij krijgen dus ook geen elektriciteit geleverd door Lecc Vastgoed B.V. 
Aanvragers hebben een leveringsovereenkomst afgesloten met een andere 
energieleverancier. De ACM stelt om deze reden vast dat de aanvragers geen eigen en 
rechtstreeks belang hebben bij een handhavingsbesluit ten aanzien van de 
leveringsvergunning van Lecc Vastgoed B.V. 

 
43. De aanvragers hebben geen belang bij een besluit ten aanzien van de leveringsvergunning 

van Lecc Vastgoed B.V., omdat ze geen elektriciteit geleverd krijgen door Lecc Vastgoed B.V. 
Daarom komt de ACM niet toe aan een inhoudelijke beoordeling op dit onderdeel van de 
aanvragen. 

 
Belanghebbendheid ten aanzien van de veiligheid van het net 
44. De ACM is van oordeel dat de aanvragers, gelet op artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene 

wet bestuursrecht, wel belanghebbende zijn bij een besluit ten aanzien van de veiligheid van 
het elektriciteitsnet in eigendom van Lecc Vastgoed B.V. 

 
45. In het omgevingsrecht heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het 

criterium van ‘gevolgen van enige betekenis’ ontwikkeld om te beoordelen of een persoon 
belanghebbende is. De Afdeling heeft over dit criterium het volgende gesteld: “[h]et 
uitgangspunt is dat degene die rechtstreeks feitelijke gevolgen ondervindt van een activiteit 
die het besluit — zoals een bestemmingsplan of een vergunning — toestaat, in beginsel 
belanghebbende is bij dat besluit. Het criterium ‘gevolgen van enige betekenis’ dient als 
correctie op dit uitgangspunt. Gevolgen van enige betekenis ontbreken indien de gevolgen 
wel zijn vast te stellen, maar de gevolgen van de activiteit voor de woon-, leef- of 
bedrijfssituatie van betrokkene dermate gering zijn dat een persoonlijk belang bij het besluit 
ontbreekt. (…) Bij besluiten over activiteiten in het omgevingsrecht is het de taak van het 
bestuursorgaan om de kring van belanghebbenden vast te stellen aan de hand van 
(onderzoek naar) de feitelijke gevolgen van het besluit.”29 
 

46. De ACM acht het, bovenstaande in ogenschouw nemende, relevant om te beoordelen wat de 
feitelijke gevolgen zouden zijn van een handhavingsbesluit, in het geval er sprake is van een 
onveilig elektriciteitsnet. Met een handhavingsbesluit op grond van artikel 10, elfde lid, 

 
29 ABRvS 23 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2271, r.o. 3.2. 
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Elektriciteitswet 1998, in samenhang gelezen met artikel 15, eerste lid, onderdeel f, van de 
Elektriciteitswet 1998, zou aan een mogelijke onveilige situatie een einde gemaakt kunnen 
worden. Een persoon die in de nabijheid van dat elektriciteitsnet verkeert en daarvan de 
feitelijke gevolgen ondervindt, is in beginsel belanghebbende bij een handhavingsbesluit over 
de veiligheid van dat net. Hierbij geldt als aanvullend criterium, zoals uit de hierboven 
aangehaalde rechtspraak blijkt, dat die gevolgen van enige betekenis moeten zijn.  
 

47. In dit kader stelt de ACM vast dat de aanvragers eigenaar dan wel permanente huurder zijn 
van (recreatie)woningen op het recreatiepark. Deze (recreatie)woningen zijn in de nabijheid 
van het elektriciteitsnet van Lecc Vastgoed B.V. gelegen. De aanvragers geven aan dat er 
verdeelkasten op een minimale afstand van hun schuur of (recreatie)woning staan. Bovendien 
stellen aanvragers dat zij gebruik (moeten) maken van de wegen, paden en terreinen waarop 
het elektriciteitsnet van Lecc Vastgoed B.V. gelegen is. 
 

48. Gelet op het belang van een veilig elektriciteitsnet en de nabijheid van de (recreatie)woningen 
van de aanvragers ten aanzien van het elektriciteitsnet van Lecc Vastgoed B.V., stelt de ACM 
vast dat aanvragers een objectief bepaalbaar en persoonlijk belang hebben bij het 
handhavingsbesluit. Mocht de ACM handhaven bij een daadwerkelijk onveilig elektriciteitsnet, 
dan zullen de gevolgen van dat besluit voor de aanvragers voor hen persoonlijk in relevante 
mate anders uitwerken dan voor anderen in het algemeen. Zij kunnen zich door de nabijheid 
van het private net ten aanzien van hun (recreatie)woning in voldoende mate onderscheiden 
van een willekeurige derde. 
 

49. De ACM merkt hierbij mede op dat de veiligheid van een (elektriciteits)net er niet alleen toe 
strekt om de veiligheid van de afnemers van dat net te beschermen, maar ook van invloed is 
op de veiligheid van andere personen, niet zijnde afnemers van dat net, voor zover zij de 
feitelijke gevolgen van een onveilig net kunnen ondervinden. 
 

50. De ACM stelt ook vast dat de aanvragers opkomen voor hun eigen belang ten aanzien van de 
veiligheid van het elektriciteitsnet. Het belang is bovendien actueel; er is geen sprake van een 
(onzeker) toekomstig belang, aangezien het elektriciteitsnet al gelegen is op recreatiepark De 
Horn. 

 
51. De aanvragers hebben een belang bij een besluit ten aanzien van de veiligheid van het 

elektriciteitsnet van Lecc Vastgoed B.V. 

6.2 Inhoudelijke beoordeling 

52. Aangezien de aanvragers belanghebbende zijn ten aanzien van de veiligheid van het 
elektriciteitsnet van Lecc Vastgoed B.V., komt de ACM voor deze grond toe aan een 
inhoudelijke beoordeling van de aanvraag. 

 
Elektriciteitsnet 

53. De ACM stelt vast dat op het terrein van De Horn een stelsel van verbindingen ligt dat is 
bedoeld voor het transport van elektriciteit. Op dit stelsel van verbindingen zijn verschillende 
onroerende zaken in de zin van artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet Waardering 
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Onroerende Zaken aangesloten.30 Deze onroerende zaken behoren aan verschillende 
eigenaren toe.31 Gelet hierop concludeert ACM dat het stelsel van verbindingen is te 
kwalificeren als een elektriciteitsnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de 
Elektriciteitswet 1998. 

 
Toebehoren van het elektriciteitsnet 

54. Voor de vraag welke verplichtingen gelden voor het net van Lecc Vastgoed B.V., is van 
belang dat uit artikel 10, elfde lid, van de Elektriciteitswet 1998 volgt dat degene aan wie een 
net toebehoort, dient te handelen als netbeheerder. De bij of krachtens de Elektriciteitswet 
1998 aan een netbeheerder opgelegde verplichtingen zijn van overeenkomstige toepassing 
op degene aan wie het net toebehoort indien voor dat net geen beheerder is aangewezen. 

 
55. De ACM constateert dat er geen beheerder voor het net van Lecc Vastgoed B.V. is 

aangewezen. De ACM beoordeelt derhalve ‘aan wie het net toebehoort’. 
 

56. In reactie op een informatieverzoek heeft Lecc Vastgoed B.V. aangegeven dat zij de eigenaar 
is van het elektriciteitsnet op recreatiepark De Horn, voor zover dit niet het parallelle net van 
Liander N.V. betreft.32 Uit een akte van levering uit 2015 komt eveneens naar voren dat Lecc 
Vastgoed B.V. bezit heeft over de collectieve leidingen voor onder andere elektriciteit die 
verbonden zijn met de betreffende recreatiebungalow.33 
 

57. De ACM concludeert dat het elektriciteitsnet op recreatiepark De Horn toebehoort aan Lecc 
Vastgoed B.V., voor zover dit niet betrekking heeft op het openbare net van Liander N.V. dat 
eveneens gelegen is op het recreatiepark. 

 
Handelen als een beheerder van dat net 

58. Op grond van artikel 10, elfde lid, van de Elektriciteitswet 1998 handelt degene aan wie een 
net toebehoort, en waarvoor geen beheerder is aangewezen, als beheerder van dat net. De 
bij of krachtens deze wet aan een netbeheerder opgelegde verplichtingen zijn van 
overeenkomstige toepassing. 

 
59. In de Memorie van Toelichting bij de Wet Voortgang Energietransitie, waarmee de 

onderhavige bepaling in de Elektriciteitswet 1998 is toegevoegd, stelt de wetgever het 
volgende over handhaving op basis van deze bepaling:  
“Het wetsvoorstel voorziet in een bepaling dat de eigenaar van een net waarvoor geen 
beheerder is aangewezen, moet handelen als beheerder van zijn net en dus dezelfde 
verplichtingen heeft als een netbeheerder. Daarmee kan de ACM handhaven en kan er dus 
ook inhoudelijk ingegrepen worden bij klachten over netten waarvoor geen netbeheerder is 
aangewezen. De ACM zal daarbij rekening houden met de specifieke kenmerken van dat net. 
Zo ligt het bij een net waarbij een aanvraag voor een gesloten distributiesysteem is afgewezen 
voor de hand dat de ACM aansluit bij de bepalingen in de wet die gelden voor gesloten 
distributiesystemen.”34 

 
60. Rekening houdend met de specifieke kenmerken van het elektriciteitsnet van Lecc Vastgoed 

B.V., acht de ACM het hier redelijk om van Lecc Vastgoed B.V. te verwachten dat zij in ieder 
 

30 ACM/IN/536442 en ACM/IN/568384. 
31 ACM/IN/568384. 
32 ACM/IN/536442. 
33 ACM/IN/489395. 
34 Kamerstukken II, Vergaderjaar 2016-2017, 34627, nr. 3, p. 17. 
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geval voldoet aan de bepalingen in de wet die gelden voor gesloten distributiesystemen op 
grond van artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998. Ten overvloede, benadrukt de ACM dat dit, 
op zichzelf, niet betekent dat het net van Lecc Vastgoed B.V. ook in aanmerking zou komen 
voor een ontheffing op grond van artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998. 

 
61. Op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel f, van de Elektriciteitswet 1998, dient de 

veiligheid en betrouwbaarheid van het gesloten distributiesysteem voldoende gewaarborgd te 
zijn. Op basis van artikel 15, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 kan de ACM bovendien 
voorschriften en beperkingen verbinden aan een ontheffing. De ACM stelt hierbij doorgaans 
voorschriften aan de veiligheid en betrouwbaarheid van een gesloten distributiesysteem.35 
 

62. Ingevolge artikel 15, zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998, is het bepaalde in onder andere 
artikel 16, eerste lid, met uitzondering van onderdeel h, j en m, van overeenkomstige 
toepassing voor de eigenaar van een gesloten distributiesysteem. Artikel 16, eerste lid, 
onderdelen a tot en met c en g, van de Elektriciteitswet 1998, stellen onder andere eisen die 
direct of indirect betrekking hebben op de veiligheid en betrouwbaarheid van de netten. 

 
63. Bovenstaande in achtneming, eist de ACM van een eigenaar van een gesloten 

distributiesysteem dat het in het kader van de veiligheid minimaal beschikt over het volgende: 
a. een onderhoudsplan met bijbehorende onderhoudsdienst; 
b. een storingsplan met bijbehorende storingsdienst; 
c. een calamiteitenplan met betrekking tot het net en degenen die toegang hebben tot 

het net hierover te instrueren; 
d. een investeringsplan waarvan een vervangingsplan onderdeel is; 
e. een bedrijfsmiddelenregister, dat een beschrijving bevat van alle verbindingen, 

leidingen en hulpmiddelen van het elektriciteitsnet, aangeduid naar locatie, aard, type 
en overige relevante gegevens. 

 
Veiligheid van het net 

64. Gelet op de gronden van de aanvragers, zal de ACM hierna ingaan op de veiligheid van het 
elektriciteitsnet van Lecc Vastgoed B.V. Dit zal de ACM doen door eerst in te gaan op de 
potentiële acute veiligheidsrisico’s bij het elektriciteitsnet. Daarna zal de ACM ingaan op 
voorschriften die (preventief) gesteld worden ten aanzien van de veiligheid en 
betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten. 

 
Acuut veiligheidsrisico 
65. In de aanvragen om een handhavingsbesluit ontving de ACM signalen dat er sprake zou zijn 

van een acuut veiligheidsrisico bij het elektriciteitsnet van Lecc Vastgoed B.V. Hiertoe heeft 
de ACM onder andere foto’s ontvangen van blootliggende kabels op het recreatiepark De 
Horn. De aanvragers gaven bovendien aan dat zich in het recente verleden diverse incidenten 
hebben voorgedaan met het elektriciteitsnet van Lecc Vastgoed B.V., waaronder kortsluiting 
in een hoofdkabel en brand in verbindingskasten. 
 

66. De ACM zag hierin aanleiding om te toetsen in hoeverre er sprake is van een acuut 
veiligheidsrisico met betrekking tot de zichtbare/blootliggende kabels op het recreatiepark.36 

 
35 ACM, Elektriciteitsvoorschriften met toelichting, 
https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/bijlagen/11945_elektriciteitsvoorschriften-plus-toelichting-2014-05-
02.pdf. 
36 ACM/UIT/536968. 
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Hieruit is gebleken dat de, vanwege werkzaamheden, niet-afgemonteerde elektriciteitskabels 
op het recreatiepark niet onder spanning stonden noch staan.37 De ACM ziet in de overlegde 
foto’s bovendien geen aanleiding om te vermoeden dat de kabels een veiligheidsrisico 
opleveren. 
 

67. Lecc Vastgoed B.V. heeft daarnaast een toelichting gegeven op de recente 
veiligheidsincidenten die zich hebben voorgedaan met het net.38 In de afgelopen vijf jaar 
hebben zich volgens Lecc Vastgoed B.V. drie veiligheidsincidenten voorgedaan. Deze 
gevallen blijken uit het overzicht eenmalige incidenten en zijn verholpen door een 
gecertificeerd bedrijf. Ook hieruit, en uit de afhandeling van deze incidenten, ziet de ACM 
momenteel geen aanleiding om te vermoeden dat er sprake is van een acuut veiligheidsrisico. 
 

68. Tot slot is op 8 april 2021 het oude gedeelte van het net (opnieuw) geïnspecteerd door een 
onafhankelijk, gecertificeerd installatiebedrijf. De conclusie van het inspectierapport is dat de 
installatie na aanpassingen aan de NEN3140 voldoet. Uit de inspectie kwam naar voren dat 
sommige individuele eindaansluitingen zijn beveiligd door zekeringen van 35A, waar dit 
volgens schema 25A zou moeten zijn. Dit vormt een mogelijk veiligheidsrisico en de 
inspecteurs adviseren deze zekeringen binnen drie maanden te vervangen. De ACM heeft 
geen aanwijzingen dat dit een acuut veiligheidsrisico betreft. Lecc Vastgoed B.V. heeft op 21 
mei 2021 aan de ACM verklaard dat deze zekeringen binnen afzienbare tijd (voor de zomer) 
worden vervangen.39  

 
69. De ACM heeft geen aanwijzingen dat er nog andere veiligheidsrisico’s zijn bij het net van Lecc 

Vastgoed B.V.  
 

Veiligheidseisen 
70. De ACM toetst nu in hoeverre Lecc Vastgoed B.V. voldoet aan de voorschriften die gesteld 

worden ten aanzien van de veiligheid en betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet. Hierbij 
houdt de ACM rekening met de eisen ten aanzien van veiligheid en betrouwbaarheid die 
normaliter gesteld worden aan de eigenaar van een gesloten distributiesysteem.  

 
71. De ACM heeft aan Lecc Vastgoed B.V. vragen gesteld over het veiligheidsbeleid, het 

calamiteitenplan, het onderhoudsplan, een storingsplan, het beleid ten aanzien van 
vervangings- en uitbreidingsinvesteringen op het net en een bedrijfsmiddelenregister.40 
 

72. De ACM heeft in eerste instantie vastgesteld dat het onderhoudsplan, waaronder de 
veiligheidsinspecties, en het bedrijfsmiddelenregister van Lecc Vastgoed B.V. ontoereikend 
waren. Lecc Vastgoed B.V. heeft hierop aangegeven dat zij bereid is om direct wijzigingen 
door te voeren in haar veiligheidsprotocollen om te voldoen aan de eisen. Gelet op de 
omstandigheden en naar redelijkheid en billijkheid, heeft de ACM Lecc Vastgoed B.V. de 
mogelijkheid geboden om deze wijzigingen door te voeren alvorens een besluit te nemen op 
de handhavingsverzoeken. 
 

73. Lecc Vastgoed B.V. heeft vervolgens wijzigingen doorgevoerd in haar veiligheidsprotocollen, 
zoals uiteengezet in randnummer 63 van dit besluit. Zo beschikt Lecc Vastgoed B.V. nu over 

 
37 ACM/IN/514593. 
38 ACM/IN/535201 en ACM/IN/536442. 
39 ACM/UIT/554951. 
40 ACM/UIT/538775. 
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een uitgebreid bedrijfsmiddelenregister met de noodzakelijke informatie. Daarnaast sluit Lecc 
Vastgoed B.V. een overeenkomst met een gecertificeerd installatiebedrijf om op structurele 
basis inspecties uit te voeren, waaronder een NEN-keuring, en onderhoud te plegen aan het 
net. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met veiligheid, isolatieweerstand, 
functioneren aardlekschakelaars, lekstroom en de juiste opbouw van het net. Lecc Vastgoed 
B.V. heeft de eerste keuring begin april 2021 laten uitvoeren41, waarbij het net na 
aanpassingen veilig is bevonden. 
 

74. Een beheerder van een net is in de beste positie om, met oog op de specifieke kenmerken 
van het betreffende net, te bepalen welke maatregelen of protocollen noodzakelijk zijn. Het is 
de verantwoordelijkheid van de beheerder van het net om de veiligheid en de 
betrouwbaarheid van het net te waarborgen en dit op een zorgvuldige wijze vorm te geven. 
Het is dan ook primair aan de beheerder van een net om er zorg voor te dragen dat afnemers 
of anderszins (rechts)personen in de nabijheid van het net, voldoende gerustgesteld kunnen 
worden met de veiligheid van het net. 

 
75. Op basis van bovenstaande concludeert de ACM dat er geen concrete aanwijzingen (meer) 

zijn dat de veiligheid van het elektriciteitsnet van Lecc Vastgoed B.V., op grond van artikel 10, 
elfde lid, van de Elektriciteitswet 1998, in samenhang bezien met artikel 15, eerste lid, 
onderdeel e, van de Elektriciteitswet 1998, in het geding is. Om deze reden wijst de ACM de 
handhavingsverzoeken van de aanvragers af. 

7 Dictum 

De Autoriteit Consument en Markt wijst de verzoeken van [vertrouwelijk] en [vertrouwelijk], van 18 
maart 2020, en van [vertrouwelijk], [vertrouwelijk] en [vertrouwelijk], van 12 juli 2020, om handhaving 
van artikel 10, elfde lid, Elektriciteitswet 1998 en artikel 95a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 
tegen Lecc Vastgoed B.V. af.  
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41 ACM/IN/619171 




