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Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op het bezwaar van 

Yara Sluiskil B.V. tegen het besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit van 14 december 2011, kenmerk 103954/3, inzake de afwijzing van de 

aanvraag van Yara Sluiskil B.V. tot het opleggen van een bindende aanwijzing op grond van  

artikel 5a, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 aan TenneT TSO B.V.  

 

 

I.     Verloop van de procedure 

 

1. Bij besluit van 14 december 2011, kenmerk 103954/3 (hierna: het bestreden besluit), 

heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de 

Raad) beslist op de aanvraag van Yara Sluiskil B.V. (hierna: Yara) tot het opleggen 

van een bindende aanwijzing als bedoeld in artikel 5, zes lid, van de Elektriciteitswet 

1998 (hierna: E-wet) aan TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT). De Raad heeft de 

aanvraag van Yara daarbij afgewezen.   

 

2. Bij brief van 24 januari 2012 heeft Yara bezwaar gemaakt tegen het bestreden 

besluit. Op 17 februari 2012 zijn de gronden van bezwaar ontvangen.  

 

3. Bij brief van 30 maart 2012 is TenneT uitgenodigd om als belanghebbende in de zin 

van artikel 1:2 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) deel te nemen aan 

onderhavige procedure. 

 

4. Op 19 april 2012 is ten kantore van de NMa een hoorzitting gehouden. Zowel Yara 

als TenneT zijn bij deze hoorzitting aanwezig geweest. Bij brief van 9 mei 2012 is 

het verslag van de hoorzitting naar partijen gestuurd.   

 

5. Bij brieven van 15 mei en 13 juni 2012 zijn door de NMa aanvullende vragen gesteld aan 

TenneT. TenneT heeft deze vragen beantwoord bij brieven van 25 mei en 28 juni 2012. 

Yara heeft daarop gereageerd bij brieven van 6 juni en 13 juli 2012.  
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6. Bij brief van 4 juni 2012 heeft de NMa Yara een afschrift toegezonden van een 

aantal documenten.  

 

7. Op 9 augustus 2012 is ten kantore van de NMa een tweede hoorzitting gehouden. 

Zowel Yara als TenneT zijn bij deze hoorzitting aanwezig geweest. Bij brief van  

10 september 2012 is het verslag van de hoorzitting naar partijen gestuurd.   

 

 

II.     Bestreden besluit 

 

8. Bij het bestreden besluit heeft de Raad de aanvraag van Yara tot het opleggen van een 

bindende aanwijzing afgewezen. Op het moment dat de aanvraag van Yara binnen kwam 

was door de Raad reeds geconstateerd dat het bedrijfsmiddelenregister (hierna: BMR) 

van TenneT verbetering behoefde. TenneT heeft op 17 oktober 2011 een plan van aanpak 

bij de Raad ingediend om het BMR te verbeteren en uiterlijk eind 2012 op orde te hebben. 

De Raad heeft dit plan beoordeeld en monitort of TenneT het plan volledig en tijdig 

implementeert. Hiermee wordt uiterlijk eind 2012 tegemoet gekomen aan het doel van de 

door Yara ingediende aanvraag, namelijk het voorkomen van stroomuitval als gevolg van 

onbekendheid met bepaalde kenmerken van netcomponenten. Daarom heeft de Raad 

overwogen dat het niet opportuun is om een bindende aanwijzing op te leggen aan 

TenneT. 

 

 

III. Juridisch kader 

 

9. Voor zover hier van belang: 

 

E-wet: 

 

Artikel 5a, eerste en derde lid: 

1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet, 

verordening 714/2009 en de verordening 713/2009 zijn belast de bij besluit van 

de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit aangewezen ambtenaren. 

(…) 

3. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit kan bindende 

aanwijzingen geven in verband met de naleving van het bepaalde bij of 

krachtens deze wet, verordening 714/2009 en verordening 713/2009. Van de 

beschikking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. 
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Artikel 31, twaalfde lid, zoals geldend per 1 juli 2011: 

12. In de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, f en g, wordt 

vastgelegd dat netten met een spanningsniveau van 110 kV of hoger zodanig zijn 

ontworpen of in werking zijn dat het transport van elektriciteit, ook indien zich 

een enkelvoudige storing voordoet, verzekerd is. Het transport van elektriciteit 

moet ook verzekerd zijn, als zich een enkelvoudige storing voordoet ten tijde van 

onderhoud. 

 

Netcode: 

 

Artikel 4.1.4.6: 

Het netontwerp van hoogspanningsnetten met een spanningsniveau van 110 kV 

en 150 kV, inclusief de hiermee verbonden transformatoren naar netten met een 

spanningsniveau lager dan 110 kV, wordt getoetst aan de hand van de volgende 

criteria: 

a. Bij een volledig in bedrijf zijnd net moeten de door de aangeslotenen 

gewenste leveringen dan wel afnamen kunnen worden gerealiseerd onder 

handhaving van de enkelvoudige storingsreserve. Bij een enkelvoudige storing is 

een onderbreking van maximaal 10 minuten met een maximale belasting van 

100 MW toegestaan. 

(…) 

 

 Artikel 5.5.2.1: 

De netbeheerder hanteert voor de bedrijfsvoering van netten van 110 kV en 150 

kV de volgende criteria: 

a. Bij een in bedrijf zijnd net moeten de door de aangeslotenen gewenste 

leveringen dan wel afnamen worden gerealiseerd onder handhaving van de 

enkelvoudige storingsreserve. 

b. Onverminderd hetgeen ten aanzien van het netontwerp is bepaald in 4.1.4.6, 

is afwijking van onderdeel a toegestaan voor uitlopers, transformatoren en 

railsystemen.  

 

 

IV.     Bezwaren 

 

hoorplicht 

10. Yara voert aan dat de Raad haar niet heeft gehoord voorafgaand aan de afwijzing van de 

aanvraag. Daarmee heeft de Raad zich niet op de hoogte gesteld van de belangen die 

Yara heeft bij het opleggen van een bindende aanwijzing aan TenneT en heeft de Raad bij 

het nemen van het bestreden besluit in strijd gehandeld met artikel 4:7 van de Awb.  
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zorgvuldige besluitvorming 

11. Voorts voert Yara aan dat uit het bestreden besluit op geen enkele wijze blijkt dat de 

Raad concreet onderzoek heeft gedaan bij TenneT naar aanleiding van de door Yara 

ingediende aanvraag. Daarmee heeft de Raad in strijd gehandeld met de wettelijk vereiste 

zorgvuldige besluitvorming.  

 

rechtszekerheid 

12. Yara stelt dat nu zij geen afschrift heeft ontvangen van het door TenneT op 17 oktober 

2011 bij de Raad ingediende plan van aanpak, zij niet kan nagaan of met dit door TenneT 

ingediende plan tegemoet wordt gekomen aan hetgeen in de aanvraag tot het opleggen 

van een bindende aanwijzing is opgenomen.  

 

13. Doordat het door TenneT opgestelde plan van aanpak niet is ingebed in een bindende 

aanwijzing, kan Yara zich niet op de inhoud van dit plan beroepen. Daarmee heeft Yara 

geen zekerheid dat het plan daadwerkelijk wordt uitgevoerd op zodanige wijze dat 

stroomstoringen die Yara raken in de toekomst worden vermeden.  

 

14. Voorts voert Yara aan dat de Raad, gelet op de op haar rustende beginselplicht tot 

handhaving, niet had kunnen volstaan met een enkele afwijzing van de aanvraag nu Yara 

feiten naar voren heeft gebracht waaruit blijkt dat er op zijn minst sprake is van een 

concreet vermoeden van overtreding door TenneT van het bepaalde bij de E-wet.  

 

15. Tijdens de hoorzitting heeft Yara nog aangevoerd dat TenneT in strijd heeft gehandeld 

met het in artikel 31, twaalfde lid (oud) van de E-wet neergelegde principe tot handhaving 

van de enkelvoudige storingsreserve op HS-netten, zoals uitgewerkt in de artikelen 

4.1.4.6 en 5.5.2.1 van de Netcode. Yara voert aan dat op grond van deze artikelen TenneT 

haar net zodanig dient te ontwerpen en in bedrijf te houden dat het transport van 

elektriciteit ook in het geval van een enkelvoudige storing is gewaarborgd.  

 

16. In dit verband stelt Yara dat de Raad alsnog dient over te gaan tot het opleggen van een 

bindende aanwijzing aan TenneT. In de bindende aanwijzing zou moeten worden 

geconstateerd dat TenneT in strijd heeft gehandeld met artikel 31, twaalfde lid van de  

E-wet gelezen in samenhang met de artikelen 4.1.4.6 en 5.5.2.1 van de Netcode. Daarbij 

dient de Raad in de bindende aanwijzing op te nemen dat TenneT haar bedrijfsvoering en 

in dit kader gehanteerde procedures zodanig dient in de richten dat een stroomstoring bij 

testwerkzaamheden of andersoortige onderhoudswerkzaamheden wordt voorkomen.  
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proceskosten 

17. Yara heeft tevens verzocht om een vergoeding van proceskosten op grond van artikel 7:15 

van de Awb . 

 

 

V.     Standpunt TenneT  

 

bedrijfsmiddelenregister 

18. TenneT stelt dat de stroomstoring is opgetreden tijdens door TenneT uitgevoerde 

testwerkzaamheden. Voorafgaand aan de testwerkzaamheden heeft TenneT een 

risicoanalyse uitgevoerd, waarbij de afweging is gemaakt in hoeverre tijdens deze 

werkzaamheden het risico op een stroomstoring zich zou verwezenlijken. TenneT is van 

mening dat zij er op basis van de uitgevoerde risicoanalyse redelijkerwijs op mocht 

vertrouwen dat dit risico op een stroomstoring zich niet zou verwezenlijken. TenneT ging 

er immers op basis van de aan haar door haar service provider beschikbare gestelde 

informatie en tekeningen vanuit dat er een meetspanningsautomaat aanwezig was die 

een anti-blokkeercommando zou geven. Bij de testwerkzaamheden zou de meetspanning 

wegvallen (de meetspanningsautomaten werden namelijk uit- en ingeschakeld) en zou de 

distantiebeveiliging geen uitschakeling geven. 

  

19. TenneT zit op dit moment in de fase van het opschonen en verrijken van de asset data in 

het kader van het verbeterprogramma “Asset Data Kwaliteit” (hierna: 

verbeterprogramma) ten behoeve van het vervolmaken van het BMR. TenneT heeft in 

haar verbeterprogramma opgenomen dat zij uiterlijk op 31 december 2012 over een 

volledig up-to-date BMR zal beschikken dat alle asset data zal bevatten (inclusief de data 

van assets waarvan het beheer door externe service providers wordt uitgevoerd). De NMa 

is dit verbeterprogramma aan het monitoren alsmede de daaraan verbonden afspraken.  

 

20. Gelet op bovenstaande is TenneT het eens met de overwegingen van de NMa, dat 

hierdoor voldaan wordt aan het verzoek van Yara dat TenneT haar informatiesystemen en 

procedures zodanig dient in te richten dat stroomuitval als gevolg van onbekendheid met 

bepaalde kenmerken van netcomponenten in het 150 kV net niet meer kan plaatsvinden. 

Yara lijdt volgens TenneT geen nadeel bij het niet opleggen van een bindende aanwijzing. 

TenneT is van mening dat hiermee iedere grond om nog een bindende aanwijzing op te 

leggen is komen te ontvallen.        

 

enkelvoudige storingsreserve 

21. TenneT is van mening dat er geen sprake is van overtreding van artikel 16, eerste lid, sub 

a, b en f van de E-wet in samenhang met artikel 31, twaalfde lid (oud) van de E-wet, zoals 

Yara stelt. Zij betoogt dat de netsituatie van de 150 kV verbinding Terneuzen-Westdorpe 
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wit en zwart wel volgens het principe van de enkelvoudige storingsreserve is uitgevoerd, 

waarmee wordt voldaan aan het betrouwbaarheidscriterium.  

 

22. TenneT stelt dat op basis van de aanwezige informatie, waaronder de aanwezigheid van 

een bepaald type meetspanningsautomaat, de signaaltesten konden worden uitgevoerd 

in een in bedrijf zijnd net onder handhaving van de enkelvoudige storingsreserve. 

Daartoe is door TenneT een risico-analyse uitgevoerd. De risico-analyse en de procedure 

zijn volgens TenneT correct uitgevoerd.  

 

23. Tijdens de tweede hoorzitting stelde TenneT zich op het standpunt dat zij met het 

uitvoeren van de risico-analyse handelt in overeenstemming met de enkelvoudige 

storingsreserve. Wanneer een dergelijke analyse aangeeft dat er geen of een 

verwaarloosbaar risico op stroomstoring is, mogen de werkzaamheden worden 

uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn dan automatisch in overeenstemming met het 

principe van de enkelvoudige storingsreserve uitgevoerd. 

 

 

VI.     Feiten 

 

24. Uit hetgeen partijen schriftelijk en mondeling naar voren hebben gebracht, stelt de Raad 

het feitencomplex als volgt vast.  

 

25. Het in de provincie Zeeland gelegen bedrijf Yara is aangesloten op het door TenneT 

beheerde 150 kV-net. De aansluiting van Yara is gerealiseerd op het door TenneT 

beheerde 150 kV-station Westdorpe.  

 

26. Op 15 april 2011 heeft er een storing plaatsgevonden in de 150 kV-verbinding Terneuzen-

Westdorpe wit en zwart. Hierdoor zijn onder meer 150 kV-station Westdorpe, 150 kV-

station Oostburg en Yara spanningsloos geraakt. De stroomuitval betrof een 

totaalvermogen van 118 MW.  

 

27. De storing was een gevolg van testwerkzaamheden die werden uitgevoerd aan de 

secundaire installatie ten behoeve van de bediening en signalering van het 150 kV-station 

Terneuzen-Westdorpe. Hierbij zijn de meetspanningsautomaten uitgeschakeld en weer 

ingeschakeld om de alarmfunctie te testen. Bij het inschakelen van de 

meetspanningsautomaten en het terugkomen van de meetspanning hebben de 

distantiebeveiligingen vervolgens een onvoorzien signaal tot uitschakeling gegeven. Deze 

uitschakeling was door TenneT niet voorzien nu TenneT op basis van informatie uit het 

BMR in de veronderstelling verkeerde met andere meetspanningsautomaten te maken te 

hebben. De gebruikelijke meetspanningsautomaten – waarvan TenneT dacht dat die 
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aanwezig waren – geven normaal gesproken een anti-blokkeercommando aan de 

distantiebeveiligingen (de meldfunctie). De betreffende meetspanningsautomaten 

hadden deze meldfunctie niet. Hierdoor zijn de velden wit en zwart in de 150 kV-

verbinding Terneuzen-Westdorpe uitgeschakeld en zijn de voornoemde stations en Yara 

spanningsloos geraakt.     

 

28. De werkzaamheden hebben (min of meer) tegelijkertijd aan beide velden 

plaatsgevonden; eerst aan de secundaire installatie van het ene veld en kort daarna aan 

de secundaire installatie van het andere veld. Bij de uitvoering van de 

testwerkzaamheden heeft TenneT niet afgewacht wat de gevolgen waren van de 

testwerkzaamheden op het ene veld voordat zij verder ging met testwerkzaamheden op 

het andere veld. TenneT heeft, na verrichten van de testwerkzaamheden aan het eerste 

veld, niet gecontroleerd of deze werkzaamheden hebben geleid tot een ongewenste 

afschakeling van het veld, noch aan de hand van de informatie over schakelstanden in 

dat station, noch via het bedrijfsvoeringscentrum van TenneT. 

 

29. Ten tijde van de uitvoering van de testwerkzaamheden was sprake van een in bedrijf zijnd 

net zoals bedoeld in artikel 4.1.4.6 sub a van de Netcode.  

 

 

VII.     Beoordeling 

 

hoorplicht 

30. Ten aanzien van hetgeen Yara aanvoert met betrekking tot de hoorplicht merkt de Raad 

het volgende op. Wanneer een uit artikel 4:7 van de Awb voortvloeiende hoorplicht niet 

wordt nageleefd kan dit worden hersteld door de betrokken belanghebbende in een 

daarop volgende bezwaarschriftprocedure alsnog behoorlijk te horen, zodat op deze 

wijze alsnog op basis van volledige informatie kan worden beslist.1 

 

31. Naar aanleiding van het ingediende bezwaar van Yara is zij op 19 april 2012 ten kantore 

van de NMa gehoord. Vervolgens is een tweede hoorzitting gehouden op 9 augustus 

2012 waarbij zowel Yara als TenneT de mogelijkheid hebben gekregen om te worden 

gehoord. De Raad stelt vast dat Yara derhalve alsnog behoorlijk is gehoord. Voor zover 

de Raad voorafgaand aan het bestreden besluit in strijd heeft gehandeld met artikel 4:7 

van de Awb is dit verzuim door onderhavige bezwaarprocedure hersteld.     

 

32. Het bezwaar van Yara dient gelet op het voorgaande ongegrond te worden verklaard.  

 

                                                           
1 Zie onder andere ABRvS 7 september 2005, AB 2005, 155.  
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33. De overige bezwaargronden van Yara (te weten zorgvuldige besluitvorming en 

rechtszekerheid) zien op twee verschillende aspecten, namelijk het BMR en de 

enkelvoudige storingsreserve. Omwille van de duidelijkheid zullen deze twee 

onderwerpen afzonderlijk worden behandeld, waarbij op beide bezwaargronden zal 

worden ingegaan. 

 

BMR 

34. In het bestreden besluit heeft de Raad geoordeeld dat het niet opportuun is om TenneT 

een bindende aanwijzing op te leggen met betrekking tot de verbetering van het BMR. Dit 

omdat op het moment dat de aanvraag van Yara binnenkwam door de Raad reeds was 

geconstateerd dat het BMR van TenneT verbetering behoefde. TenneT heeft op  

17 oktober 2011 een plan bij de Raad ingediend om het BMR te verbeteren. De Raad heeft 

dit plan beoordeeld en zal monitoren of TenneT het plan volledig en tijdig 

implementeert. Door voormeld traject zal TenneT uiterlijk eind 2012 een volledig BMR 

hebben. 

 

35. Voorafgaand aan het bestreden besluit heeft de Raad onderzoek gedaan naar de storing 

van 15 april 2011. De NMa heeft nagevraagd bij TenneT of de meetspanningsautomaat 

waarin de oorzaak voor de stroomuitval bij Yara was gelegen inmiddels in het 

bedrijfsmiddelenregister is gespecificeerd. Uit het antwoord van TenneT2 bleek dat in 

ieder geval de informatie met betrekking tot de betreffende meetspanningsautomaat in 

het BMR is bijgewerkt. Deze e-mail van TenneT is bij brief van 30 maart 2012 aan Yara 

gezonden. 

 

36. Ter hoorzitting heeft Yara laten weten dat indien TenneT uitvoering geeft aan het 

verbeterprogramma met betrekking tot het BMR en dit BMR vervolgens ook actueel 

wordt gehouden, daarmee aan dit onderdeel van de door Yara ingediende aanvraag tot 

het opleggen van een bindende aanwijzing wordt voldaan.  

 

37. Bij schrijven van 4 juni 2012 zijn aan Yara stukken toegezonden waaruit blijkt dat TenneT 

beschikt over het verbeterplan ‘Opschonen en Verrijken Asset Data’ waarin een planning 

is beschreven om uiterlijk op 31 december 2012 te beschikken over een volledig BMR. 

Tevens is in de toegestuurde stukken te lezen dat de NMa akkoord is met het 

verbeterplan van TenneT en reeds is gestart met een onderzoek om de uitvoering van het 

verbeterplan te monitoren. Uit deze bij de brief van 4 juni 2012 overgelegde documenten, 

in combinatie met de reeds eerder aan Yara toegezonden e-mail van TenneT van  

9 december 2011, blijkt afdoende dat het BMR van TenneT wordt aangepast.  

 

                                                           
2 E-mail van TenneT aan de NMa d.d. 9 december 2011, kenmerk 103954/6. 
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38. De Raad is - gelet op voorgaande - van oordeel dat aan dit onderdeel van de door Yara 

ingediende aanvraag tot het opleggen van een bindende aanwijzing reeds is voldaan. 

 

39. Hoewel uit het bestreden besluit niet direct blijkt dat naar aanleiding van de door Yara 

ingediende aanvraag concreet onderzoek is verricht, is dat wel het geval geweest voor wat 

betreft het BMR. Yara heeft in de onderhavige bezwaarprocedure stukken toegestuurd 

gekregen waaruit dit blijkt. Het standpunt van Yara dat de Raad in strijd zou hebben 

gehandeld met de wettelijk vereiste zorgvuldige besluitvorming volgt de Raad derhalve 

niet.  

 

40. In het bestreden besluit is geoordeeld dat het opleggen van een bindende aanwijzing – 

met betrekking tot het BMR – op dat moment niet opportuun was. De Raad overweegt 

dat hetgeen in het bestreden besluit met betrekking tot het BMR is geoordeeld niet is 

gewijzigd.  

 

41. Gelet op het voorgaande dienen de bezwaren van Yara voor wat betreft het BMR 

ongegrond te worden verklaard.     

 

enkelvoudige storingsreserve 

42. Op grond van hetgeen partijen schriftelijk en mondeling naar voren hebben gebracht 

constateert de Raad dat de storing die in onderhavige zaak centraal staat zich heeft 

voorgedaan in het door TenneT beheerde 150 kV-net. Deze storing was een gevolg van 

testwerkzaamheden die werden uitgevoerd aan het witte en zwarte circuit dat onderdeel 

uitmaakt van de 150 kV-verbinding Terneuzen-Westdorpe.  

 

43. Tussen partijen is niet in geschil dat de 150 kV-verbinding Terneuzen-Westdorpe 

redundant is uitgevoerd. Wel staat ter discussie of TenneT de testwerkzaamheden aan 

het witte en zwarte circuit dat onderdeel uitmaakt van de 150 kV-verbinding Terneuzen-

Westdorpe heeft uitgevoerd onder handhaving van de enkelvoudige storingsreserve.   

 

44. De Raad overweegt dat op grond van artikel 31, twaalfde lid, van de E-wet netten met een 

spanningsniveau van 110 kV of hoger zodanig dienen te zijn ontworpen en in werking te 

zijn dat het transport van elektriciteit, ook indien zich een enkelvoudige storing voordoet 

verzekerd is. In de parlementaire geschiedenis van dit artikel3 is opgenomen dat deze 

kwaliteitsnorm inhoudt dat er bij een storing, onderhoudswerkzaamheden daaronder 

begrepen, altijd onmiddellijk een herstelmaatregel getroffen kan worden, zodat een 

storing niet leidt tot een onderbreking van het elektriciteitstransport.  

 

                                                           
3 Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 30 934, nr. 7. 
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45. Artikel 31, twaalfde lid, van de E-wet is nader uitgewerkt in de artikelen 4.1.4.6 en 5.5.2.1 

van de Netcode. Op grond van het samenstel van deze bepalingen dient bij een in bedrijf 

zijnd net transport van elektriciteit plaats te vinden onder handhaving van de 

enkelvoudige storingsreserve, zodat het transport van elektriciteit verzekerd is, ook bij 

een enkelvoudige storing.  

 

46. Gelet op het bovenstaande overweegt de Raad als volgt. Op 15 april 2011 heeft de 

betreffende storing plaatsgevonden in de 150 kV verbinding Terneuzen-Westdorpe wit en 

zwart. Beide circuits zijn uitgevallen. De storing was een gevolg van testwerkzaamheden 

die werden uitgevoerd aan het witte en zwarte circuit dat onderdeel uitmaakt van de  

150 kV-verbinding Terneuzen-Westdorpe. Doordat TenneT niet heeft afgewacht wat de 

gevolgen waren van de testwerkzaamheden aan het eerste veld voordat zij verder ging 

met testwerkzaamheden aan het andere veld, heeft zij niet gehandeld overeenkomstig 

het in artikel 31, twaalfde lid van de E-wet neergelegde principe dat het transport van 

elektriciteit verzekerd moet zijn, ook indien zich een enkelvoudige storing voordoet. 

Wanneer TenneT de gevolgen had afgewacht van de testwerkzaamheden aan het eerste 

veld, zou zij hebben kunnen constateren dat dit veld was uitgevallen, en zou zij de 

testwerkzaamheden hebben kunnen staken voordat zij doorging aan het tweede veld. In 

dat geval zou TenneT de storingsreserve hebben kunnen benutten en het transport van 

elektriciteit hebben kunnen continueren. Doordat TenneT is doorgegaan met 

testwerkzaamheden aan het tweede veld zonder te weten of het goed was verlopen bij het 

eerste veld, heeft zij gehandeld in strijd met het principe van de enkelvoudige 

storingsreserve. 

 

47. TenneT stelt zich op het standpunt dat zij zich wel aan het principe van de enkelvoudige 

storingsreserve heeft gehouden nu zij van tevoren door middel van een risico-analyse 

heeft onderzocht of ze de testwerkzaamheden op deze wijze kon uitvoeren. Uit de risico-

analyse zou volgen dat het risico nihil, althans verwaarloosbaar, was. Daarmee is TenneT 

van mening dat de testwerkzaamheden automatisch in overeenstemming zijn met het 

principe van de enkelvoudige storingsreserve.  

 

48. Dit standpunt van TenneT volgt de Raad niet.  

 

49. Gelet op artikel 31, twaalfde lid, van de E-wet jo. de artikelen 4.1.4.6 en 5.5.2.1 van de 

Netcode dient TenneT bij een in bedrijf zijnd net de door de aangeslotenen gewenste 

leveringen dan wel afnamen te realiseren onder handhaving van de enkelvoudige 

storingsreserve. De achtergrond hiervan is dat wanneer zich iets onvoorziens voordoet, 

het transport van elektriciteit is verzekerd. Het principe van het handhaven van de 

enkelvoudige storingsreserve kan juist in onderhavige situatie, waarin een risico-analyse 

is gebaseerd op onjuiste informatie, uitkomst bieden. Wanneer TenneT had afgewacht of 
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als gevolg van de testwerkzaamheden aan het eerste veld een ongewenste afschakeling 

van dit veld had plaatsgevonden voordat zij verder ging met de werkzaamheden aan het 

tweede veld, zou de aanwezigheid van een voor TenneT onbekend type 

meetspanningsautomaat met een voor TenneT niet bekende functionaliteit niet tot de 

uitval van het 150 kV-net hebben geleid.   

 

50. De uitzondering op het handhaven van de enkelvoudige storingsreserve bij een in bedrijf 

zijnd net genoemd in artikel 4.1.4.6 sub a – dat bij een enkelvoudige storingsreserve een 

onderbreking van maximaal 10 minuten met een maximale belasting van 100 MW is 

toegestaan – doet zich in onderhavige situatie niet voor nu het een stroomstoring betreft 

van 118 MW.  

 

51. Behalve dat TenneT in onderhavige situatie met het uitvoeren van de werkzaamheden 

niet de enkelvoudige storingsreserve heeft gehandhaafd, is de Raad ook niet gebleken dat 

de procedures bij TenneT die zien op werkzaamheden - waaronder ook begrepen 

testwerkzaamheden - conform het principe van de enkelvoudige storingsreserve zijn 

opgesteld.  

 

52. Op grond van vorenstaande concludeert de Raad dat TenneT heeft nagelaten haar 

procedures bij werkzaamheden - waaronder ook begrepen testwerkzaamheden - zodanig 

in te richten dat zij handelt conform het principe van de enkelvoudige storingsreserve 

zoals neergelegd in artikel 31, twaalfde lid, van de E-wet in samenhang met de artikelen 

4.1.4.6 en 5.5.2.1 van de Netcode. Dit betekent in het licht van onderhavige situatie dat 

TenneT pas met de testwerkzaamheden aan het tweede veld had mogen beginnen, nadat 

de gevolgen van de testwerkzaamheden aan het eerste veld bekend waren, zodat het 

transport van elektriciteit zou zijn verzekerd.  

 

53. Nu TenneT met de uitvoering van de testwerkzaamheden de enkelvoudige 

storingsreserve niet heeft gehandhaafd, heeft zij gehandeld in strijd met artikel 31, 

twaalfde lid, van de E-wet in samenhang met de artikelen 4.1.4.6 en 5.5.2.1 van de 

Netcode.  

 

54. Gelet op voorgaande dienen de bezwaren van Yara voor wat betreft de enkelvoudige 

storingsreserve gegrond te worden verklaard.  

 

55. De Raad concludeert dat sprake is van een overtreding door TenneT van artikel 31, 

twaalfde lid van de E-wet juncto de artikelen 4.1.4.6 en 5.5.2.1 van de Netcode. De Raad 

ziet dientengevolge reden om aan TenneT een bindende aanwijzing op te leggen en 

herroept het bestreden besluit voor wat betreft de enkelvoudige storingsreserve. 
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56. Nu het bestreden besluit gedeeltelijk wordt herroepen, dienen, ingevolgde artikel 7:15, 

tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht de kosten, die Yara in verband met de 

behandeling van haar bezwaren redelijkerwijs heeft moeten maken, door de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit aan haar te worden vergoed. Gelet op het besluit proceskosten 

bestuursrecht worden de kosten van Yara begroot op 2,5 (bezwaarschrift, verschijnen 

hoorzitting, nadere hoorzitting) x 1 x EUR 437 = EUR 1092,50. 

 

 

VIII.     Bindende aanwijzing 

 

57. Op grond van het vorenstaande stelt de Raad vast dat TenneT op de door haar beheerde 

netten met een spanningsniveau van 110 kV of hoger een enkelvoudige storingsreserve 

dient te handhaven, ook bij de uitvoering van werkzaamheden, waaronder begrepen 

testwerkzaamheden. Daartoe dient TenneT haar procedures en werkzaamheden zodanig 

in te richten dat zij bij de uitvoering van werkzaamheden een enkelvoudige 

storingsreserve handhaaft. In de onderhavige situatie betekent dit dat TenneT niet 

tegelijkertijd aan beide velden werkzaamheden uit mag voeren. Pas als de 

(test)resultaten van de werkzaamheden aan het eerste veld waaraan wordt gewerkt, 

bekend zijn, mag worden begonnen met de werkzaamheden aan het tweede veld. 

 

58. TenneT dient binnen twee maanden een rapportage te overleggen waarin TenneT 

aangeeft op welke wijze naleving van bovengenoemde verplichting binnen haar 

organisatie is gewaarborgd.   

 

inwerkingtreding 

59. Deze bindende aanwijzing treedt met onmiddellijke ingang in werking. Deze bindende 

aanwijzing strekt ertoe de reeds bestaande wettelijke verplichting van TenneT om op de 

bij TenneT in beheer zijnde netten met een spanningsniveau van 110 kV of hoger een 

enkelvoudige storingsreserve te handhaven in rechte vast te stellen. Als zodanig stelt de 

bindende aanwijzing geen eisen waaraan TenneT niet al op grond van de E-wet of de 

krachtens de E-wet gestelde voorschriften moest en moet blijven voldoen. TenneT dient 

dan ook met onmiddellijke ingang te voldoen aan de in dit besluit gegeven opdracht. 

 

naleving 

60. De Raad zal toezien op de naleving van deze bindende aanwijzing en kan hierbij gebruik 

maken van de bevoegdheden zoals neergelegd in hoofdstuk 5 van de Algemene wet 

bestuursrecht. Indien de Raad constateert dat TenneT deze bindende aanwijzing niet 

opvolgt, levert dit een overtreding op. De Raad is in dat geval bevoegd TenneT ter zake 

van die overtreding een last onder dwangsom en/of een boete op te leggen.  
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IX. Besluit 

 

61. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

 

I. verklaart de bezwaren van Yara Sluiskil B.V. met betrekking tot de enkelvoudige 

storingsreserve gegrond en voor het overige ongegrond; 

 

II. herroept het besluit van 14 december 2011 met kenmerk 103954/3 voor zover het 

betreft de enkelvoudige storingsreserve en laat genoemd besluit voor het 

overige in stand; 

 

III. stelt vast dat TenneT TSO B.V. artikel 31, twaalfde lid van de E-wet, juncto artikel 

4.1.4.6 en artikel 5.5.2.1 van de Netcode heeft geschonden; 

 

IV. stelt vast dat TenneT TSO B.V. op de door haar beheerde netten met een 

spanningsniveau van 110 kV of hoger een enkelvoudige storingsreserve dient te 

handhaven, ook bij de uitvoering van werkzaamheden, waaronder begrepen 

testwerkzaamheden. Daartoe dient TenneT TSO B.V. haar procedures en 

werkzaamheden zodanig in te richten dat zij bij de uitvoering van de 

werkzaamheden een enkelvoudige storingsreserve handhaaft. In de onderhavige 

situatie betekent dit dat TenneT TSO B.V. niet tegelijkertijd aan beide velden 

werkzaamheden uit mag voeren. Pas als de (test)resultaten van de 

werkzaamheden aan het eerste veld waaraan wordt gewerkt, bekend zijn, mag 

worden begonnen met de werkzaamheden aan het tweede veld;  

 

V. draagt TenneT TSO B.V. op om uiterlijk binnen twee maanden na dagtekening 

van dit besluit een rapportage te overleggen waarin TenneT TSO B.V. aangeeft 

op welke wijze naleving van de hierboven onder IV genoemde verplichting 

binnen haar organisatie is gewaarborgd; en 

 

VI. wijst het verzoek van Yara Sluiskil B.V. om vergoeding van kosten in bezwaar toe 

en vergoedt aan Yara Sluiskil B.V. een bedrag van EUR 1092,50. 
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X. Bekendmaking en inwerkingtreding 

  

62. Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan TenneT TSO B.V. Het besluit 

treedt in werking op de dag na bekendmaking van het besluit. 

 

63. Overeenkomstig het gestelde in artikel 5a, tweede lid van de E-wet zal van deze bindende 

aanwijzing mededeling worden gedaan in de Staatscourant.  

 

 

 

 

 

Datum:  3 oktober 2012 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,  

namens deze,  

 

 

 

W.g. 

Chris Fonteijn  

Voorzitter Raad van Bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


