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1 Inleiding en leeswijzer 

1. Met dit besluit geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) uitvoering aan artikel 15, 
eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet). Op grond hiervan kan de eigenaar van 
een gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) een aanvraag bij ACM indienen tot verlening 
van een ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder (hierna: de 
ontheffing). 

2. - ACM geeft met dit besluit haar oordeel op de aanvraag van Stichting Zorgpartners Friesland 
(hierna: aanvrager) van 19 november 2012 voor een ontheffing op grond van artikel 15, eerste 
lid, onderdeel b, van de E-wet voor het GDS dat ligt binnen het ziekenhuisterrein van het 
Medisch Centrum Leeuwarden, gelegen tussen de Borniastraat, de Henri Dunantweg, 
Aldlansdyk en de Oostergoweg, to Leeuwarden. 

Opbouw van het besluit 
3. De indeling van dit besluit Is als volgt. Hoofdstuk 2 van dit besluit bevat de gevolgde 

procedure. Hoofdstuk 3 bevat het wettelijk kader. Het feitencomplex en andere relevante 
omstandigheden, zoals die IA ACM bekend zijn, zijn samengevat in hoofdstuk 4. ACM 
beschrijft haar beoordeling van de aanvraag In hoofdstuk 5. ACM eindlgt haar besluit met het 
dictum (hoofdstuk 6). 

Bijlagen bij het besluit 
4. ACM heeft twee bijlagen toegevoegd aan het besluit. Deze bijlagen zijn onderdeel van 

onderhavig besluit. 

5. Bijlage 1 bevat de ligging van het Medisch Centrum Leeuwarden, waarop de buitengrenzen 
van de geografische afbakening van het GDS zijn weergegeven. Bijiage 2 biedt inzicht in de 
locatie waarop Stichting Ronald McDonald Is gevestigd. 
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2 Procedure van totstandkoming van dit besluit 

6. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de procedure die zij heeft gevolgd bij de totstandkoming van 
dit besluit. ACM heeft de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing verklaard op 
de voorbereiding van dit besluit. 

7. Bij brief van 19 november 2012, ontvangen op 19 november 2012', heeft aanvrager bij ACM 
een aanvraag ingediend tot verlening van een ontheffing in de zin van artikel 15, eerste lid, 
onderdeel b, van de E-wet. ACM stelt vast dat aanvrager reeds beschikt over een ontheffing 
van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder die voor 20 juli 2012 Is verleend. 
De beslIstermijn voor de behandeling van de aanvraag bedraagt tien maanden ingevolge 
artikel V, derde lid, van de Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en 
van de Gaswet (implementatle van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit 
en gas) 2 . 

8. Bij brieven van 23 januari 2013 en 12 maart 2013 3  is aanvrager verzocht om de aanvraag aan 
te vullen. In zijn brieven van 1 maart 2013 en 4 april 2013 4  heeft aanvrager aanvullende 
informatie aangeleverd. 

9. Van de ontvangst van de aanvraag heeft ACM in de Staatscourant van 6 mei 2013 
mededeling gedaan. ACM heeft de aanvraag tevens op de internetpagina van ACM, 
www.acm.nl , gemeld. Belanghebbenden hebben vervoIgens twee weken de tijd gekregen om 
een reactie in te dienen bij ACM. Enexis B.V. (hierna: Enexis) heeft zich gemeld als 
belanghebbende, maar heeft geen reactie op de aanvraag ingediend. ACM heeft verder geen 
reacties ontvangen. 

10. Als onderdeel van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure heeft ACM op 29 juli 2013 
het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage gelegd. ACM heeft 
hiervan in de Staatscourant van 29 juli 2013 kennis gegeven. Bovendlen heeft ACM het 
ontwerpbesluit aan aanvrager en Enexis toegezonden 5  en op de internetpagina van ACM 
gepubliceerd. 

I  Met kenmerk ACM:104312/1. 
2  Stb. 2012, nr. 334. 
3  Met kenmerk ACM 104312/3 en met kenmerk ACM 104312/8. 
4  Met kenmerk ACM 104312/7 en met kenmerk ACM 104312/9. 
5  Met kenmerk ACM 104312/14. 
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11. Op 2 september 2013 had ACM een hoorzitting georganiseerd. ACM heeft geen 
aanmeldingen voor spreektijd ontvangen. Daarom is deze hoorzitting geannuleerd. Hiervan is 
per brief van 13 augustus 2013 6  mededeling gedaan aan aanvrager. 

12. ACM heeft geen schriftelijke zienswijzen ontvangen. Wel heeft ACM enkele tekstuele 
wijzigingen opgenomen. 

co 

Met kenmerk ACM 104312/19. 
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3 Wettelijk kader 

13. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor 
dit besluit. 

14. Artikel 1, eerste lid, onderdelen b, c, i, j, r en aq, van de E-wet luiden: 
°b. aansluiting: een 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, dan wel 
tussen een net en een ander net op een ander spanningsniveau; 

c. afnemer: een ieder die beschikt over een aansluiting op een net; 
L net: een of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee 

verbonden transformator-, schakel-, vendee!- en onderstations en andem hulpmiddelen, 
behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een 
dire ate lijn of liggen binnen de instaftatie van een producent of van een afnemec 

j. landelijk hoogspanningsnet: het net, bedoeld in artikel 10, eerste lid; 
r. verwant bednit een verbonden ondememing in de zin van artikel 41 van de zevende 

dchtlijn nr. 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 44, 
tweede lid, onderdeel g, van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening, of 
een geassocieerde ondememing in de zin van artikel 33, eerste lid, daarvan of een 
ondememing die aan dezelfde aandeelhouders toebehoort; 

aq. gesloten distdbutiesysteem: een net, niet zijnde het landelijk hoogspanningsnet, 
la. dat ligt binnen een geografisch afgebakende industriele locatie, commerciele facade of 
locatie met gedeelde diensten, 
2°. waamp minder dan 500 afnemers zin aangesloten en 
3°. dat alleen niet-huishoudelijke afnemers van elektriciteit voorziet, tenzij er sprake is van 
incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijke afnemers dat werkzaam is bij of 
vergelijkbare betrekkingen heeft met de eigenaar van het gesloten distributiesysteem." 

15. Artikel 15 van de E-wet luidt: 
"1. De Autoriteit Consument en Markt kan op diens aanvraag ontheffing vedenen aan een 

eigenaar van een gesloten distributiesysteem, van het gebod van artikel 10, negende lid, 
indien: 
a. het hadn't's- of productieproces van de gebruikers van een gesloten distributiesysteem 

om specifieke technische of veiligheidsredenen gerntegreerd is of 
b. het gesloten distributiesysteem primair elektriciteit transporteert voor de eigenaar van 

dat systeem of de daamiee verwante bedrijven en 
c. de aanvrager geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij met een 

netbeheerder verbonden is. 
a De Autoriteit Consument en Markt neemt het besluit zo spoedig mogelijk, doch ulterlijk zes 

maanden na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes 
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maanden warden verlengd. De Autoriteit Consument on Markt kan aan een ontheffing 
voorschriften en beperkingen verbinden. 

3. De Autoriteit Consument on Markt kan een ontheffing intrekken indien degene aan wie de 
ontheffing is verleend: 

a. niet tenger voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid; 
b. in strijd handelt met de voorschriften en beperkingen als bedoeld in het tweeds lid 

on het bepaalde bij of krachtens het vijfde tot on met het zevende 
c. bij de aanvraag om een ontheffing onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt 

en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op 
de aanvraag zou hebben geleid. 

4. Indian een ontheffing is vedeend, zijn uitsluitend het vijfde en zesde lid van toepassing op 
de eigenaar van een gesloten distributiesysteem. 

5. De eigenaar van een gesloten distributiesysteem beheert het gesloten distributiesysteem. 
De eigenaar van de ontheffing int het tette voor systeemdiensten, bedoeld in artikel 30, 
eerste lid, bij de afnemers die op zijn net zijn aangesloten on draagt de to innen tarieven of 
aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet 

6. Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 7, 16, eerste lid, met uitzondering van ondercieel 
h, j en m, 19d, 19e, eerste lid, 23, 24, 24b, 26a, 28, 29, 30, 31b, 31c, 42, tweeds on derde 
lid, 51, 78, 79, 951b, 95Ic on 95m, negende lid, is van overeenkomstige toepassing voor de 
eigenaar van een gesloten distributiesysteem, met dien verstande dat: 
a. artikel 23, eerste lid, uitsluitend geldt voor zover er na aansluiting sprake is van een 

afnemer binnen het geografisch gebied waarbinnen het gesloten distributiesysteem ligt 
on daze aansluiting past bij het karakter van het gesloten distributiesysteem, 

b. niet aan de verplichtingen, bedoeld in de in artikelen 23, eerste lid, en 24, eerste lid, 
genoemde paragrafen behoeft to warden voldaan on 

c. in de artikelen 7 on 78 in pleats van «netbeheerderu wordt gelezen rceigenaar van een 
gesloten distributiesysteemu. 

7. De Autoriteit Consument on Markt keurt op verzoek van een aangeslotene op een gesloten 
distributiesysteem de van kracht zijnde methode voor de berekening van de tarieven goad. 

8. Indian een verzoek als bedoeld in het zevende lid is ontvangen, overlegt de eigenaar van 
een gesloten distributiesysteem binnen drie maanden na de datum waamp de raad van 
bestuur de eigenaar van een gesloten distributiesysteem over het verzoek heeft 
geinformeerd, aan de mad van bestuur informatie over het aan het verzoek voorafgaande 
kalenderjaar die relevant is voor de beoordeling van het verzoek, met daarbij een 
toerekening van de kosten on opbrengsten aan activiteiten die verband houden met de 
aanleg en het beheer van het gesloten distributiesysteem in overeenstemming met het 
daadwerkelijk gebniik van financiOle of andere middelen voor die activiteiten. 

9. Een besluit als bedoeld in het zevende lid wordt genomen binnen zes maanden nadat de 
informatie, bedoeld in het achtste lid door de raad van bestuur is ontvangen. Deze termijn 
kan eenmaal met ten hoogste zes maanden warden verlengd." 
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16. 	Artikel V van de Wet van 12 jull 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de 
Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) 
luidt: 
"1. Degene aan wie een vnistelling of ontheffing als bedoeld in artikel 15, eerste en tweede 

met uitzondering van het tweede lid, onderdeel b van de Elektriciteitswet 1998 zoals dit 
luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 1, onderdeel M, is vedeend, kan de 
Autoriteit Consument en Markt verzoeken om een ontheffing op basis van artikel 15 van de 
Elektriciteitswet 1998. Dit verzoek wordt ingediend binnen vier maanden na de datum van 
inwerkingtreding van artikel 1, onderdeel M. 

2. Indien niet binnen vier maanden na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M, door 
degene aan wie een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in het eerste lid is vedeend, een 
verzoek is ingediend, vervalt de vdjstelling of ontheffing 64n fear na het tijdstip van 
inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M. 

3. De Autoriteit Consument on Markt beslist uitedijk tien maanden na ontvangst van een 
verzoek als bedoeld in het eerste lid op dit verzoek. 

4. Indien ingevolge een besluit van de Autoriteit Consument on Markt ontheffing wordt 
vedeend op basis van artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998, vervalt de vatelling of 
ontheffing als bedoeld in het eerste lid op het WO waarop het besluit van de Autoriteit 
Consument on Markt onherroepelijk won't. 

5 Indien ingevolge een besluit van de Autoriteit Consument on Markt geen ontheffing wordt 
vedeend op basis van artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998, vervalt de vrijstelling of 
ontheffing als bedoeld in het eerste lid vier maanden na het tijdstip waarop het besluit van 
de Autoriteit Consument on Markt onhendepelok is geworden. 

6. Een ontheffing als bedoeld in het eerste lid kan Onze Minister intrekken op grand van 
artikel 15, vijfde lid, zoals dit luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 
onderdeel M, uiterlijk tot het tijdstip waarop een besluit van de mad van bestuur van de 
mededingingsautoriteit onherroepelijk is geworden. 

7. Een ontheffing als bedoeld in artikel 15, tweede lid, onderdeel b, van de Elektriciteitswet 
1998 zoals dit luidde voor het tijdstip  van inwerkingtmding van artikel I, onderdeel M on die 
is vedeend of is aangevraagd voor 15 februari 2012, vervalt op een bij koninklijk besluit to 
bepalen tijdstip. Voor deze ontheffing blifven de regels golden zoals die golden voor het 
tijdstip van inwerkingtreding van artikel 1, onderdeel M." 
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4 Relevante feiten en omstandigheden 

17. In dit hoofdstuk geeft ACM een samenvatting van de bij haar bekende feiten en 
omstandigheden met betrekking tot de ontheffingaanvraag. Deze feiten en omstandigheden 
zijn ontleend uit de ontheffingaanvraag en aanvullende informatie die bij aanvrager is 
opgevraagd. Op basis van deze informatie stelt ACM de volgende feiten en omstandigheden 
vast. 

18. Aanvrager motiveert door middel van een omschrijving, een "overzichtstekening elektrische 
energie" en een kadastrale kaart, dat er sprake is van een elektriciteitsnet op het 
ziekenhuisterrein van het Medisch Centrum Leeuwarden, gelegen tussen de Borniastraat, de 
Henri Dunantweg, Aldlansdyk en de Oostergoweg, to Leeuwarden. Op het ziekenhuisterrein is 
tevens een Ronald McDonald-huis aanwezlg. Op het perceel waar de Stichting Ronald 
McDonald is gevestigd (kadastraal perceel F2012) liggen geen elektriciteitsleidingen die 
onderdeel uitmaken van het elektriciteltsnet. Het elektriciteitsnet opereert op 400 Volt en is, 
volgens aanvrager, geen onderdeel van het landelijk hoogspanningsnet. Het elektriciteitsnet is 
aangesloten op het elektriciteitsnet van Enexis. 

19. Aanvrager betoogt dat hij juridisch eigenaar is van het elektriciteltsnet. Dit is onderbouwd door 
middel van een aantal uittreksels uit het Kadaster, waaruit blijkt dat aanvrager eigenaar is van 
de kadastrale percelen F2025, F2028, F1302, F1694, F1527, F 1135, F1597 en F1598 
waarop het Medisch Centrum Leeuwarden is gelegen. Op de percelen F1694 en F1135 is een 
recht van erfpacht ten behoeve van de exploitatie van een donorcentrum respectievelijk een 
laboratorium gevestigd. Uit de overgelegde notariele aktes van respectievelijk 6 november 
2000 on 3 maart 2010, blijkt dat het elektriciteitsnet is uitgesloten van de erfpacht, aldus 
aanvrager. Daarnaast blijkt uit de Jaarrekening van aanvrager dat h11 het Medisch Centrum 
Leeuwarden exploiteert. 
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20. Op het elektriciteitsnet zijn negen afnemers aangesloten. Een overzicht van deze afnemers 
staat in Tabel 1. 

Tabel 1 Overzicht van de afnemers op het elektriciteitsnet 

Nr. Naam afnemer Adres op de locatie 
1.  Stichting Zorgpartners Friesland, 

locatie Medisch Centrum 
Leeuwarden 

Henri Dunantweg 2, 
8934 AD Leeuwarden 

2.  NoorderBreedte B.V., locatie 
Borniaherne 

Bomiastraat 40, 
8934 AD Leeuwarden 

3.  NoorderBreedte B.V., locatie 
Nleuw Mellens 

Bomiastraat 32, 
8934 AD Leeuwarden 

4.  Stichting Hermes Henri Dunantweg 2, 
8934 AD Leeuwarden 

5.  Stichting Klinisch Chemisch 
Laboratorium Leeuwarden (hierna: 
KCL) 

Bornlastraat 34, 
8934 AD Leeuwarden 

6.  Stichting Revalidatie Friesland Henri Dunantweg 2, 
8934 AD Leeuwarden 

7.  Stichting GGZ FryslAn Borniastraat 34B, 
8934 AD Leeuwarden 

8.  Stichting Sanquin 
Bloedvoorziening 

Bomiastraat 34A, 
8934 AD Leeuwarden 

9.  Stichting Radiotherapeutisch 
Instituut Friesland 

Borniastraat 36, 
8934 AD Leeuwarden 

21. Op het elektriciteitsnet zijn geen huishoudelijke afnemers of productie-installaties aangesloten. 
Op het elektriciteitsnet zijn volgens aanvrager vier aan de aanvrager verwante bedrijven 
aangesloten. Dit betreft de nummers twee tot en met vijf uit Tabel 1. Aanvrager en de aan 
hem verwante bedrijven gebruikten in het jaar 2011 meer dan 90% van de getransporteerde 
elektrlciteit. 

22. Aanvrager heeft verklaard geen netbeheerder in de zin van de E-wet to zijn. Aanvrager heeft 
eveneens verklaard dat hij geen deel ultmaakt van een groep als bedoeld in artikel 24b van 
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) waarvan ook een netbeheerder in de zin van 
de E-wet onderdeel uitmaakt. 
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23. 	Aanvrager geeft aan de kwaliteit on veiligheid op het elektriciteitsnet op de volgende wijze to 
borgen. Aanvrager voert periodiek overleg over de stroomvoorziening met de diverse 
betrokken partijen waaronder Enexis, omdat hij een betrouwbare stroomvoorziening - 
gegeven de kritische bedrijfsprocessen in de gezondheidszorg - en het waarborgen van de 
continulieit van belang acht. Onderhoud op storingen wordt in eigen beheer uitgevoerd. 
Preventief onderhoud is contractueel vastgelegd met externe marktpartijen. Eventuele 
investeringen zijn opgenomen in het meer-jaren-onderhoudsplan. Ter onderbouwing zijn een 
inspectieplan en een storingsprocedurewerkwijze overgelegd. Daamaast is er een overzicht 
van de investeringen met betrekking tot de elektrotechniek overgelegd. 
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5 Beoordeling van de ontheffingaanvraag 

24. 	In dit hoofdstuk licht ACM toe hoe zij de ontheffingaanvraag heeft beoordeeld. De beoordeling 
valt uiteen in drie delen. Ten eerste beoordeelt ACM of er sprake is van een GDS in de zin 
van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet (paragraaf 5.1). Als er sprake is van een 
GDS, beoordeelt ACM ten tweede of aanvrager voldoet aan de eisen die aan hem zijn gesteld 
in artikel 15, eerste lid, van de E-wet (paragraaf 5.2). Als er sprake is van een GDS On 
aanvrager voldoet aan de wettelijke eisen, beoordeelt ACM op welke grond de ontheffing kan 
worden verleend (paragraaf 5.3). 

5.1 	Definitie van gesloten distributiesysteem 

25. 	Bij de beoordeling of er sprake is van een GDS gelden de volgende criteria: 
a) Er is sprake van een elektriciteitsnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de 

E-wet; 
b) Het elektriciteitsnet is geen onderdeel van het landelijk hoogspanningsnet in de zin van 

artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet; 
c) Het elektriciteitsnet ligt binnen een geografisch afgebakende locatie conform artikel 1, 

eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet; 
d) Er worden niet meer dan 500 niet-huishoudelijke afnemers aangesloten, conform artikel 

1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet. 
ACM heeft deze criteria beoordeeld op basis van de bij haar bekende feiten en 
omstandigheden. ACM vat haar beoordeling samen aan het eind van deze paragraaf. 

26. Een ontheffing voor een GDS kan alleen worden verleend als er sprake is van een 
elektriciteitsnet als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet. Op grond van de 
verstrekte informatie en de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en 
omstandigheden, concludeert ACM dat er sprake is van een stelsel van verbindingen dat Is 
aangesloten op het elektriciteitsnet van Enexis. ACM stelt verder vast dat op het stelsel van 
verbindingen negen verschillende afnemers en geen productie-installaties zijn aangesloten. 
ACM concludeert dus dat er sprake is van een elektriciteitsnet in de zin van artikel 1, eerste 
lid, onderdeel i, van de E-wet. 

27. 	Op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, aanhef, van de E-wet kan geen ontheffing 
worden verleend voor een elektriciteitsnet dat tot het landelijk hoogspanningsnet behoort, als 
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, juncto artikel 10, eerste lid, van de E-wet. Uit de 
verstrekte informatie en de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 
van dit besluit maakt ACM op dat het elektriciteitsnet opereert op een spanningsniveau dat 
lager is dan het landelijk hoogspanningsnet. ACM concludeert hieruit dat het elektriciteitsnet 
geen onderdeel is van het landelijk hoogspanningsnet. 

28. 	Op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet dient het elektriciteitsnet binnen 
een geografisch afgebakende industriele locatie, commerciele locatie of een locatle met 
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gedeelde diensten te liggen. Binnen die locatie geldt een aansluitplicht voor de 
ontheffinghouder. Uit de verstrekte informatie en de feiten en omstandigheden zoals die zijn 
beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit blijkt dat de geografische afbakening van het 
elektriciteitsnet het ziekenhuisterrein van het Medisch Centrum Leeuwarden, gelegen tussen 
de Bomiastraat, de Henri Dunantweg, Aldlansdyk en de Oostergoweg, te Leeuwarden is. Uit 
de verstrekte informatie blijkt verder dat het perceel F2012, waarop de Stichting Ronald 
McDonald is gevestigd, niet is aangesloten op het elektriciteitsnet. ACM is daarom van 
mening dat dit perceel niet tot de geografische afbakening behoort, in tegenstelling tot 
hetgeen aanvrager stelt. Daarnaast blijkt dat er sprake is van een locatie met gedeelde 
diensten. Aanvrager heeft dit genoegzaam aangetoond. ACM concludeert dat de aanvraag op 
dit punt voldoet aan de wet, maar dat de geografische afbakening van het elektriciteitsnet 
moet worden aangepast. ACM definieert de geografische afbakening van het elektriciteitsnet 
als het ziekenhuisterrein van het Medisch Centrum Leeuwarden, gelegen tussen de 
Borniastraat, de Henri Dunantweg, Aldlansdyk en de Oostergoweg, exciusief het perceel 
F2012 waarop de Stichting Ronald McDonald is gevestigd, te Leeuwarden. 

29. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet aanvrager beschikken over een 
elektriciteitsnet waarop, blijkens artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel aq, sub 2 en 3, van 
de E-wet niet meer dan 500 niet-huishoudelijke afnemers zijn aangesloten. Uit de verstrekte 
informatie en de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit 
besluit blijkt dat er negen niet-huishoudelijke afnemers zijn aangesloten op het 
elektriciteitsnet. ACM stelt vast dat er minder dan 500 afnemers dat er geen hulshoudelijke 
afnemers op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. ACM concludeert dat de aanvraag voldoet 
aan dit wettelijk vereiste van een GDS. 

30. Uit de voorgaande randnummers blijkt dat er sprake is van een elektriciteitsnet in de zin van 
de E-wet, het elektriciteitsnet geen onderdeel is van net landelijk hoogspanningsnet, het 
elektriciteitsnet ligt binnen een geografisch afgebakende industriele locatie, er minder dan 500 
afnemers en geen hulshoudelijke afnemers zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. ACM stelt 
vast dat het elektriciteitsnet kwallficeert als een GDS. 

5.2 Eisen aan aanvrager 

31. Nu er sprake is van een GDS in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet, 
beoordeelt ACM conform artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de E-wet of 
aanvrager beschikt over de eigendom van het GDS, geen netbeheerder is, en ook niet 
verbonden is met een netbeheerder in een groepsmaatschappij. ACM heeft dit beoordeeld op 
basis van de bij ACM bekende feiten en omstandigheden. ACM vat haar beoordeling samen 
aan het eind van deze paragraaf. 

32. De aanhef van het eerste lid van artikel 15 van de E-wet vereist dat aanvrager beschlkt over 
de eigendom van het GDS waarvoor hij een ontheffing aanvraagt. ACM merkt op dat het 
hierbij dient to gaan om de juridische eigendom van het GDS. Uit de verstrekte informatie on 
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de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, leidt ACM of dat 
aanvrager beschikt over de eigendom van het GDS. Aanvrager heeft dit genoegzaam 
aangetoond door impliciet een beroep te doen op artikel 5:20, eerste lid, van het BW (verticale 
natrekking). Dit is aangetoond door middel van het overleggen van uittreksels uit het 
Kadaster waaruit blijkt dat aanvrager eigenaar is van de percelen waarop het GDS is 
gelegen. Tevens heeft aanvrager aangetoond door middel van het overleggen van notariele 
aides dat de rechten van opstal die op enkele percelen zijn gevestigd geen betrekking hebben 
op het elektriciteitsnet. ACM concludeert dat aanvrager beschikt over de eigendom van het 
GDS. 

33. 	Op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel c, van de E-wet mag aanvrager geen 
netbeheerder zijn en oak niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden 
zijn. Aanvrager heeft verklaard geen netbeheerder on oak niet in een groepsmaatschappi] met 
een netbeheerder verbonden to zijn. Hij heeft dit genoegzaam aangetoond door middel van 
het overleggen van de statuten van de stichting en een uittreksel uit het handelsregister van 
de Kamer van Koophandel. Hlermee voldoet de aanvraag aan het criterium uit artikel 15, 
eerste lid, onderdeel c, van de E-wet. 

34. Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat aanvrager eigenaar is van het GDS, geen 
netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij is verbonden met een netbeheerder. ACM 
stelt vast dat de aanvraag voldoet aan de criteria dle worden gesteld aan het verlenen van 
een ontheffing In de zin van artikel 15 van de E-wet. 

5.3 Ontheffingsgronden 

35. Nu er sprake is van een GDS on aanvrager voldoet aan de wettelijke eisen, beoordeelt ACM 
ingevolge artikel 15, eerste lid, onderdelen a en b, van de E-wet of en op welke grond zij de 
ontheffing kan verlenen. 
a) De a-grond: het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een GDS is om 

specifieke technische of velligheldsredenen geIntegreerd; 
b) De b-grond: het GDS transporteert elektriciteit primair voor de eigenaar van dat systeem 

of de daarmee verwante bedrijven. 
Aanvrager doet, zo blijkt uit de overgelegde informatie, een beroep op de b-grond. ACM heeft 
daarom alleen deze grond beoordeeld. 

36. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing op de b-grond dient te worden aangetoond 
dat het GDS elektriciteit primair transporteert voor de eigenaar van dat systeem of de 
daarmee verwante bedrijven. Blijkens de overgelegde informatie en de in hoofdstuk 4 van dit 
besluit beschreven feiten en omstandigheden, zijn er naast aanvrager vier verwante bedrijven 
aangesloten op het GDS. Aanvrager heeft de verwantschap genoegzaam aangetoond door 
middel van het overleggen van de concernstructuur, het jaardocument 2011 "Semen voor 
Zorg" en door te onderbouwen dat aanvrager bestuurder is van de Stichting Hermes en KCL. 
Aanvrager en de aan hem verwante bedrijven nemen meer dan 90% van de getransporteerde 
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elektriciteit af. ACM concludeert dat aanvrager hiermee gemotiveerd heeft aangetoond dat er 
sprake is van een situate als omschreven in artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet. 

37. ACM concludeert op grond van het voorgaande dat de aanvraag voldoet aan de voorwaarden 
genoemd in de E-wet. Er zijn verder geen feiten en omstandigheden bekend bij ACM die, 
ondanks dat wordt voldaan aan de voorwaarden, aan de verlening van een ontheffing in de 
weg stRan. ACM honoreert de aanvraag op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van 
de E-wet. 
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6 Dictum 

38. 	De Autoriteit Consument en Markt beslult op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van 
de Elektriciteitswet 1998 een ontheffing te verlenen van de verplichting een netbeheerder aan 
te wijzen aan Stichting Zorgpartners Friesland voor het gesloten distributiesysteem gelegen 
op het ziekenhuisterrein van het Medisch Centrum Leeuwarden, gelegen tussen de 
Bomiastraat, de Henri Dunantweg, Aldlansdyk en de Oostergoweg, exclusief het perceel 
F2012 waarop de Stichting Ronald McDonald is gevestlgd, te Leeuwarden. 

39. 	De ontheffing wordt verleend onder de volgende voorschriften: 

1) Definities 
Tenzij in deze voorschriften anders gedefinieerd, zijn de definities bij of krachtens de 
Elektriciteitswet 1998 van toepassIng. In deze ontheffing en de daarop rustende voorschriften 
wordt verstaan onder: 
a. Derdentoegang: Het recht van een afnemer op keuzevrijheid van leverancier. 
b. Switchverzoek: Het verzoek van een afnemer om van leverancier te wisselen. 
c. Beheerder van het particuliere net: Elgenaar van een gesloten distributiesysteem, waaraan 
krachtens artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998 ontheffing Is verleend. 
d. ACM: Autoriteit Consument en Markt 

2) Verplichting tot verstrekking van inlichtIngen 

De beheerder van het particuliere net verstrekt binnen de gestelde termijn alle gegevens en 
inlichtingen die de toezichthoudend ambtenaar van ACM kan vorderen ten behoeve van het 
toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 bepaalde. 

3) Wijzigingen in de ontheffing 

Naam- en adreswijzigingen, alle wijzigingen met betrekking tot het net zoals 
eigendomswisselingen of wijzigingen in het aantal afnemers en alle andere wijzigingen die 
van invloed kunnen zljn op deze ontheffing worden uiterlijk vier weken voorafgaand aan de 
wijziging onverwijld door de beheerder van het particullere net schriftelijk aan ACM gemeld. 

4) Voorwaarden en tarieven 

a. De voorwaarden en tarieven waartegen de aansluiting en het transport van elektriciteit 
worden uitgevoerd door de beheerder van het particuliere net zijn objectief, transparant en 
warden niet-discriminatoir toegepast. 
b. Deze voorwaarden en tarieven worden op gepaste wijze vooraf bekendgemaakt aan de 
afnemers op zijn net. 
c. De beheerder van het particuliere net draagt er zorg voor dat de afnemers van zijn net te 
alien Bide transparante informatie kunnen verkrijgen over deze geldende tarieven en 
voorwaarden. 
d. Tevens draagt de beheerder van het particuliere net er zorg voor dat al zijn afnemers een 
overzicht ontvangen waarop de tarieven overzichtelijk en begrijpelijk zijn gespecificeerd. 
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Hierbij wordt in elk geval onderscheid gemaakt tussen de tarieven in verband met de 
aanslulting, het transport van elektriciteit en systeemdiensten en indien van toepassing de 
tarieven voor levering. 

5) Veiligheid 
De beheerder van het particuliere net dient onverminderd het bepaalde In artikel 16, eerste lid, 
met uitzondering van onderdeel h, j en m, van de Elektriciteitswet 1998 ter waarborging van 
de veiligheid en de betrouwbaarheid van het net te beschikken over: 
a. een onderhoudsplan met bijbehorende onderhoudsdlenst; 
b. een storingsplan met bijbehorende storingsdienst; 
c. een calamiteltenplan 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 net, aangeduid naar locatie, aard, type en overige relevante gegevens. 

6) Derdentoegang 

a. De beheerder van een particuller net waarborgt een systeem van derdentoegang door een 
daadwerkelijke toegang tot zijn net voor degenen die zijn gevestigd binnen het geografisch 
gebled waarvoor ontheffing is verleend te bewerkstelligen, overeenkomstig de vereisten van 
artikel 2.7.5 van de Netcode Elektriciteit. 
b. De beheerder van een particulier net client binnen een redelijke termijn na ontvangst van 
het eerste schriftelijke switchverzoek van de eerste afnemer die om derdentoegang verzoekt, 
alle hiervoor benodigde handelingen ult te voeren en systemen in working to laten treden. 
c. Onder een redelijke termijn zoals bedoeld in 6b wordt een termijn van uiterlijk drie maanden 
vanaf de ontvangst van het schriftelijke switchverzoek verstaan, tenzij de afwijkende termijn 
schriftelijk is overeengekomen met de verzoeker. 
d. Volgende switchverzoeken van andere afnemers worden afgehandeld conform de termijnen 
en procedures van de Informatiecode Elektriciteit en Gas. 

7) Kasten leverancierswissel 
In het geval dat een afnemer van het net waarvoor ontheffing is verleend van leverancier 
wisselt, brengt de beheerder van het particuliere net voor deze switch goon kosten In 
rekening, behoudens voor zover de Elektriciteltswet 1998 daarin voorziet. 

8) Meetverantwoordelijkheid 
Indien een afnemer van het net waarvoor ontheffing is verleend van leverancier wisselt, dient 
deze zelf de daarvoor vereiste meetverantwoordelijkheid in to richten. 

9) Duur ontheffing 
Deze ontheffing vervalt 10 jaar vanaf het moment van bekendmaking van het besluit tot 
verlening van de ontheffing. 
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40. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts publiceert de Autoriteit 
Consument en Markt dit besluit op de internetpagina van de Autoriteit Consument en Markt. 

Den Haag, 

Datum: 26 september 2013 

Autoriteit Consument en Markt 
namens deze, 

w.g. 

dr. F.J.H. Don 
bestuurslid 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes 
weken na bekendmaking beroep instellen bij het College van Beroep voor het bednysleven, Postbus 
20021, 2500 EA, 's-Gravenhage. 



Bijlage 1 behorende bij besluit ACM/DE/2013/104312/21 



Idiansdy fans 

HEinitesiaeite 

E a trap Hot 
Loth; 

Medisch Centrum Leeuwarden (Mel), Henri Dunartriveg, Leeuwarden - Google M... pagina 1 van 1 

Medisch Centrum Leeuwarden (Mc1), Henri 
Dunantweg, Leeuwarden 

eck, Medisch Centrum Leeuwarden (McI) 
Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden 
058 286 6666 
7 recenses 

http://maps.google.nl/maps?f=q&source=s_q&111--ml&geocode=&q=Medisch+Centrum.. . 19-6-2013 



Bijlage 2 behorende bij besluit ACM/DE/2013/104312/21 



kadaster 
71411  

ottaistrast 	taw 
vt„admultat 	07 

H ii  

nut rdrkaalt„—dat 
- t— "'tarifa tan ,  att dtd 

taatnattatattypaT at 
4daardefMdrit gran 

In id trakeddai tilt de kadantrale kaart 
datutastr Ott gamma ta 	tat/ tam• 

tddad• tr. 
;tartaamar, 	 14414 
%Mal 	 It MOD 

.• = 	te 	 -on 

:.; 

r"----- 1 	 LI L. 	,,-; 

	

,t 	It , 
, 	, 	d  

d 

	

d 	 I 	, 	1 	1 	fll 	11, 	
I 

1 	 i d 	L 	tl i  

	

d 	1 	 t 	A 
111 	11 

 

i 	 1 Li L_ L, i_.....-1 s  , 
I-  - 	----F:— — ------Ir----Th1  

1-1-1  I 
i 	 las 

—J 

•
--1 i  

	

Li 	■ 	7 
t 	t 	Li id 

t ' 
i 	t 	

t 	d 

	

1-17--  1.1 	 40 
....ft  

d 1 	it 	U 	U t• - rt. _t F 	1 	 ila-1 	d 	 !!' I 	id 1 	 _ 	i —I 	!  !! 	1 	I 	 ! 	d 	fa 	l d 	..1 	 ! 	_.? 	! 	1 	1  
I d 	id 	t.„,_ i 	L.--;  : 	,•—, 

„72 

!rt 	-.Li irrt—.......1 	I --...... ___I r1/4 

1 
I 	 Paqi-TI 
t _ 	 dardadatata  ---' 

--.1  

' 

a 

tr"tt'dt, 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22

