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Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot 

beslechting van het geschil tussen Shell Nederland Chemie B.V. en Essent Netwerk B.V. als 

bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) 

 

I. Verloop van de procedure 

 

1. Bij aanvraagformulier van 14 april 2006 heeft Shell Nederland Chemie B.V. (hierna: 

Shell) een aanvraag tot geschilbeslechting bij de Raad van Bestuur van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) ingediend. Het betreft een 

geschil met Essent Netwerk B.V. (hierna: Essent). 

 

2. Bij brief van 17 mei 2006 heeft Essent verzocht om uitstel voor het geven van een 

reactie op de aanvraag van Shell tot medio september. Bij brief van 31 mei 2006, 

kenmerk 102336/5.B537 is dit verzoek afgewezen en is Essent in de gelegenheid 

gesteld vóór 19 juni 2006 een reactie te geven op de aanvraag. 

 

3. Bij brief van 19 juni 2006, kenmerk WK 123739-0024, heeft Essent een reactie 

gegeven op de aanvraag van Shell. 

 

4. Op 7 juli 2006 heeft een hoorzitting ten kantore van de NMa plaatsgevonden. 

Hierbij hebben de heer mr. M.R. het Lam namens Shell en de heer mr. W. 

Knibbeler namens Essent het woord gevoerd. Voorts zijn namens Essent de heer 

A.H.M. Buijssen en de heer mr. H.J.A.M.W. van Rooij verschenen.  

 

5. Op verzoek van de hoorcommissie zijn door Shell en Essent nadere stukken 

toegezonden. 

 

6. Van de hoorzitting is een verslag gemaakt, dat op 22 augustus 2006 is 

toegezonden aan partijen. 
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7. Op 24 oktober 2006 heeft een onderzoek ter plaatse op het industrieterrein te 

Moerdijk plaatsgevonden. Namens Shell waren daarbij aanwezig de heer M.R. Het 

Lam, de heer Van Duc, de heer J.C. Verkerke en mevrouw S. Keijser. Namens 

Essent waren vertegenwoordigd de heer W. Knibbeler, de heer H. van Rooy, de heer  

F. Schulpen en de heer L. Herinx. De NMa is vertegenwoordigd door mevrouw J.M. 

van Gastel-Goudswaard en de heer E. Ibrovic. Van het onderzoek ter plaatse is een 

verslag gemaakt, dat op 9 november 2006 aan partijen is toegezonden. Bij brief 

van 13 november 2006 heeft Essent opmerkingen gemaakt naar aanleiding van het 

verslag. 

 

 

II. Het geschil 

 

8. Het geschil heeft betrekking op de berekening van het transporttarief. Essent en Shell 

verschillen van mening over de vraag of Essent op de locatie Moerdijk te Zevenbergen 

een transporttarief in rekening mag brengen voor twee aansluitingen.  

 

9. Naar de mening van Shell dient de berekening van het transporttarief te worden 

gebaseerd op één aansluiting met meerdere verbindingen. Shell heeft zich daarbij op het 

standpunt gesteld een 30 kV rail in economische eigendom te hebben, die hiermee 

onderdeel zou uitmaken van het door Shell beheerde particuliere net. Alle verbindingen 

zijn, aldus Shell, galvanisch met elkaar verbonden waardoor Shell voor de berekening 

van het transporttarief over één aansluiting met meerdere verbindingen beschikt. 

 

10. Essent is daarentegen van mening dat de omstreden 30 kV rail tot het net van de 

netbeheerder behoort. Op de locatie Moerdijk zijn, aldus Essent twee aansluitingen op 

het net gerealiseerd, op basis waarvan een transporttarief voor twee aansluitingen in 

rekening mag worden gebracht. 

 

 

 

11. Bij brief van 27 november 1985 heeft PNEM (de rechtsvoorganger van Essent) 

voorgesteld het 30 kV station over te dragen aan Shell. In dat geval zou het terrein 

en de gebouwen zodanig worden aangepast dat Shell zonder enige bemoeienis van 

PNEM deze installaties zou kunnen bedienen en onderhouden.  

 

12. Blijkens een protocol van een bespreking tussen partijen op 9 maart 1987, wenst 

PNEM vanwege het feit dat de verwachting dat een ander bedrijf nog zou worden 

aangesloten op het 30 kV station niet was uitgekomen, niet langer de kosten voor 
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instandhouding van deze voorziening te dragen. Besloten is dat PNEM geen 

nieuwe investeringen meer zou doen aan het 30 kV station, Shell eventuele 

investeringen, zoals bijvoorbeeld het vervangen van een transformator of van de 30 

kV installatie, voor zijn rekening zou nemen, Shell een kostendekkende vergoeding 

van de rente en de afschrijvingen zou betalen en Shell voor de kosten van 

bediening en onderhoud van de betreffende 150/30 kV-aanleg jaarlijks een vast 

bedrag zou betalen. 

 

13. In augustus 1990 hebben Shell en PNEM een contract gesloten, dat in april 1994 is 

herzien. In het contract van april 1994 zijn onder meer de volgende bepalingen te 

vinden: 

5.1 De door SNC (Shell) opgewekte elektrische energie zal onder een 

spanning van nominaal 30 kV worden geleverd aan een aan SNC 

toebehorend railsysteem – hierna te noemen: het SNC-railsysteem – dat 

zich bevindt op het SNC-terrein gelegen aan de Buitendijk Oost nr. 25 te 

Klundert. Op het SNC-railsysteem is een aan SNC toebehorende 

meervoudige 30 kV-verbinding aangesloten. Aan PNEM-zijde is deze 

verbinding aangesloten op een aan de PNEM toebehorend railsysteem – 

hierna te noemen: het PNEM-railsysteem – dat zich bevindt in het 150 kV-

station “Moerdijk”  gelegen in de gemeente Zevenbergen. Het PNEM-

railsysteem is via twee uitsluitend voor dit railsysteem bestemde 150/30 

kV-transformatoren met elk een vermogen van nominaal 100 MVA 

aangesloten op het 150 kV-railsysteem in het 150 kV-station “Moerdijk” .  

5.2 De comptabele meting vindt plaats in de twee 150 kV-transformatorvelden 

van het 150 kV-station “Moerdijk” . 

 

14. In 1995 werd nabij het 150 kV- station te Moerdijk door het bedrijf Montell (thans 

Basell), waarin Shell voor 50% deelnam, een chemische fabriek gebouwd. Deze 

fabriek werd met toestemming van Shell aangesloten op het 30 kV- station te 

Moerdijk. In het jaar 2000 heeft PNEM het bedrijf Wuppermann Staal Nederland 

B.V. aangesloten op het 30 kV-station te Moerdijk.  

 

15. Bij brief van 7 oktober 2002 heeft Shell Essent te kennen gegeven dat Wupperman 

Staal B.V. is aangesloten op het particuliere net van Shell te Moerdijk. Hierbij heeft 

Shell zich bovendien op het standpunt gesteld benadeeld te zijn door de 

aansluiting van Wuppermann Staal B.V. op het particuliere net.  
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 IV. Beoordeling van het geschil  

 

16. Op grond van artikel 51, eerste lid, van de E-wet kan een partij die een geschil met een 

netbeheerder heeft over de wijze waarop deze zijn taken en bevoegdheden op grond van 

deze wet uitoefent, danwel aan zijn verplichtingen op grond van deze wet voldoet, een 

klacht bij de Raad indienen. 

 

17. De Raad dient allereerst vast te stellen of in dit geval taken en bevoegdheden van 

de netbeheerder als bedoeld in artikel 51 E-wet in het geding zijn. Op grond van 

artikel 29 van de E-wet en de daarop gebaseerde TarievenCode heeft de 

netbeheerder tot taak een transporttarief bij een afnemer in rekening te brengen. 

Het geschil heeft betrekking op het door Essent op grond van de E-wet en de 

TarievenCode in rekening gebrachte transporttarief en valt daarmee binnen de 

reikwijdte van artikel 51 E-wet. Uit de stukken komt naar voren dat het geschil 

tussen partijen vanaf 1999 is ontstaan. Het geschil is nog altijd actueel, zodat het 

in behandeling kan worden genomen. De Raad wijst er in dit verband wel op dat 

het oordeel dat hij over dit geschil geeft, slechts betrekking heeft op de periode na 

14 juli 2004, op welke datum de bevoegdheid tot geschilbeslechting in werking is 

getreden. 

 

18. Voor zover Shell en Essent met elkaar van mening verschillen over de vraag naar de 

economische eigendom van de omstreden 30 kV rail, merkt de Raad op dat, in 

tegenstelling tot hetgeen Shell in de aanvraag tot geschilbeslechting kennelijk 

meent, in dit geval een beoordeling van de economische eigendomssituatie niet 

van belang is om te kunnen vaststellen of een transporttarief voor één danwel twee 

aansluitingen in rekening dient te worden gebracht. De vraag naar de economische 

eigendomsituatie zal daarom in het navolgende buiten beschouwing blijven. 

 

19. Voor beantwoording van de vraag of Essent het transporttarief voor één danwel een 

tweetal aansluitingen in rekening dient te brengen, moet worden bezien of de 

omstreden 30 kV rail tot het net van de netbeheerder behoort, of tot de aansluiting 

van de afnemer.  

 

20. In artikel 1, eerste lid, onder b, van de E-wet wordt onder een aansluiting verstaan: één of 

meerdere verbindingen tussen een net en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, 

onderdelen a tot en met d, van de Wet waardering onroerende zaken, dan wel tussen een 

net en een ander net op een ander spanningsniveau. 

 

21. In artikel 1, onder i, van de E-wet, wordt onder net verstaan: één of meer verbindingen 

voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, 
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verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze 

verbindingen en hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een producent of van een 

afnemer. 

 

22. In de Begrippenlijst1 als bedoeld in de voorwaarden ex artikel 31, lid 1, sub a, b en c 

van de E-wet 1998 is het netaansluitpunt gedefinieerd als het fysieke punt dat de 

grens tussen de aansluiting en het net van de netbeheerder aangeeft. 

 

23. Een overgelegde operationele kaart uit het archief van Shell toont twee 

bovengrondse 150 kV lijnen en een tweetal ondergrondse 30 kV lijnen. Deze lijnen 

komen samen in een 150 kV station van Essent. Dit terrein van Essent ligt op een 

afstand van circa 3 kilometer van het terrein aan de Chemieweg 25 te Moerdijk. 

Hierop bevindt zich een 150 kV/30 kV/10 kV installatie, waaronder een achttal 

transformatoren. Op de transformatoren met de nummers 7 en 8 zijn Shell, Basell 

en Wupperman Staal Nederland B.V. aangesloten. Gebleken is dat alleen 

medewerkers van Essent zich de toegang kunnen verschaffen tot dit terrein. 

 

24. Naar het oordeel van de Raad is tijdens het onderzoek ter plaatse duidelijk 

geworden dat de omstreden 30 kV rail, waarop de transformatoren 7 en 8 zijn 

aangesloten, tot het net van de netbeheerder behoort als omschreven in artikel 1, 

eerste lid, onder b en i, van de E-wet, juncto de definitie van netaansluitpunt in de 

Begrippenlijst; deze rail bevindt zich immers op het omheinde en beveiligde terrein 

van Essent en ligt daarmee niet binnen de installatie van Shell. Met deze 

constatering kan vervolgens de vraag worden beantwoord of de bovengrondse 150 

kV en de ondergrondse 30 kV leidingen galvanisch met elkaar verbonden zijn.  

 

25. In artikel 29, derde lid, van de E-wet staat, voor zover hier van belang, dat het 

transporttarief wordt berekend per aansluiting.   

 

26. In artikel 3.1.3 van de TarievenCode is sinds 12 augustus 20042 is bepaald dat voor 

het leveren van de transportdienst aan iedere aangeslotene per aansluiting en per 

energierichting in het overdrachtspunt van die aansluiting het transporttarief in 

rekening wordt gebracht. Voor aansluitingen met meerdere verbindingen geldt dat 

deze verbindingen voor het transporttarief als één aansluiting beschouwd worden 

voor zover de verbindingen in één en dezelfde tariefcategorie vallen en de 

netaansluitpunten van deze verbindingen liggen in delen van het net van de 

netbeheerder die in normale bedrijfstoestand galvanisch met elkaar verbonden zijn. 

                                                           
1 De Begrippenlijst is te raadplegen op www.dte.nl. 
2  Besluit van de directeur DTe van 12 augustus 2004, nummer 101690/31 
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Indien door deze sommatie het transportvermogen uitgaat boven de grenzen van 

de betreffende tariefcategorie volgens artikel 3.7.2 van de TarievenCode, dan blijft 

toch de tariefcategorie, waarin de afzonderlijke verbindingen vallen, gelden.  

 

27. Op grond van de overgelegde tekeningen en het onderzoek ter plaatse constateert 

de Raad dat de bovengrondse 150 kV leidingen op een ander fysiek punt het 

omheinde en beveiligde terrein van Essent binnenkomen dan de ondergrondse 30 

kV leidingen. Bovendien zijn de 150 kV leidingen op het terrein van Essent niet aan 

dezelfde transformator verbonden als de 30 kV leidingen. Dit betekent dat de 150 

kV leidingen en de 30 kV leidingen niet galvanisch met elkaar zijn verbonden zoals 

omschreven in artikel 3.1.3 van de TarievenCode.  

 

28. Het vorenstaande brengt de Raad tot de slotsom dat Essent terecht op grond van 

artikel 3.1.3 van de TarievenCode, zoals dat sinds 12 augustus 2004 luidt, het 

transporttarief voor een tweetal aansluitingen in rekening brengt. De klacht van 

Shell is ongegrond. 

 

 

VI. Besluit 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

verklaart de klacht van Shell Nederland Chemie B.V. ongegrond. 

 

 

Den Haag, 12 januari 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze, 

 

 

 

W.g. 

P. J. Plug 

Directeur Directie Toezicht Energie  

 
Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na 
bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van 
de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, 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 de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verzoeken in te 
stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. 
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