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Besluit  

Openbaar 

 

Ons 

kenmerk: 

ACM/DE/2014/202109 

Zaaknummer: 14.0287.53 

  

  

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 5a, derde lid, van de 

Elektriciteitswet 1998 inhoudende een afwijzing van de aanvraag van N.V. RENDO tot het geven van 

een bindende aanwijzing aan Fokker Aerostructures B.V. 

 

 

1 Inleiding 

 

1. Op 18 februari 2014 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna tevens: ACM) van N.V. 

RENDO (hierna tevens: RENDO), gevestigd te Meppel, een verzoek ontvangen om op grond 

van artikel 5, zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna tevens: E-wet) een bindende 

aanwijzing op te leggen aan Fokker Aerostructures B.V. (hierna tevens: Fokker), gevestigd 

Edisonstraat 1 te Hoogeveen.
1
 In dit besluit geeft ACM zijn beslissing op de aanvraag van 

RENDO. 

 

2. Het besluit is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 bevat een beknopte beschrijving van de 

aanvraag van RENDO. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de gevolgde procedure weergegeven. 

Hoofdstuk 4 bevat een uiteenzetting van het juridisch kader van het besluit. De beoordeling van 

het verzoek van RENDO volgt in hoofdstuk 5. Tot slot geven hoofdstuk 6 en 7 het besluit van 

ACM op het verzoek van RENDO en de slotopmerkingen aangaande de bekendmaking, 

mededeling en publicatie weer. 

 

2 Aanvraag 

 

3. RENDO heeft bij brief van 17 februari 2014 een aanvraag tot het opleggen van een bindende 

                                                      
1
 Brief met kenmerk RENDO.0018. 
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aanwijzing aan Fokker ingediend, inhoudende dat: 

“Fokker mee moet werken aan de verzwaring van haar aansluiting door RENDO en dat 

Fokker de kosten van de verzwaring van de aansluiting dient te vergoeden aan RENDO.” 
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4. Als motivering hiervoor draagt RENDO het onderstaande aan. 

 

5. Fokker is aangesloten op het openbare elektriciteitsnet van RENDO. Het opgesteld vermogen 

achter deze aansluiting is in de loop der jaren gestaag uitgebreid. 

 

6. In 2006 heeft RENDO contact opgenomen met Fokker en bericht dat de capaciteit van de 

aansluiting van Fokker niet toereikend is voor een verdere toename van het afgenomen 

vermogen. Het werkelijk afgenomen vermogen bedroeg op dat moment 2.679 kW. RENDO heeft 

tegelijkertijd aangegeven dat de MS-Distributie aansluiting moet worden gewijzigd in een MS-

Transport aansluiting. Dit heeft niet geleid tot een verzoek van Fokker tot verzwaring van de 

aansluiting. 

 

7. Inmiddels is het afgenomen transportvermogen van Fokker in 2013 gestegen naar 3.734 kW. 

Om de veiligheid en betrouwbaarheid van het distributienet te kunnen blijven garanderen, is 

RENDO nogmaals het overleg met Fokker aangegaan over een verzwaring van de aansluiting. 

Dit overleg is tot eind 2013 gevoerd en heeft wederom niet tot een oplossing geleid. 

 

8. Per brief van 23 januari 2014 geeft Fokker expliciet aan dat zij “nimmer opdracht heeft gegeven 

tot verzwaring van haar huidige aansluiting respectievelijk ook geen opdracht aan RENDO geeft 

tot verzwaring van haar aansluiting. Fokker verzoekt RENDO enkel haar bestaande recht op 

transportvermogen met een omvang tot 6302 kW te respecteren”. Hieruit leidt RENDO af dat 

Fokker een gecontracteerd transportvermogen van 6.302 kW wenst. Een dergelijk 

gecontracteerd transportvermogen komt echter niet overeen met de capaciteit van de 

aansluiting, aldus RENDO. Op grond van de E-wet en lagere regelgeving, waaronder de codes, 

is het de verantwoordelijkheid van de afnemer om ervoor te zorgen dat de capaciteit van de 

aansluiting en het gecontracteerd transportvermogen met elkaar overeenstemmen. 

 

De capaciteit van de aansluiting 

9. RENDO stelt dat Fokker over een MS-Distributie aansluiting beschikt met een grootte van 3 

MVA, die in de jaren ’60 van de vorige eeuw, op verzoek van N.V. Lichtwerk (de voorloper van 

Fokker), is aangelegd. Hierbij baseert RENDO zich op de specificaties en schakelschema’s uit 

diverse jaren, waaruit blijkt dat er geen sprake is van een MS-Transport aansluiting aangezien er 

geen rechtstreekse aansluiting is gemaakt naar het onderstation Toldijk. De MS-aansluiting is tot 

stand gebracht vanuit het distributienet van RENDO, aldus RENDO. 

 

10. In het verleden is het opgestelde vermogen van Fokker herhaaldelijk uitgebreid, wat ook leidde 

tot een toename van het afgenomen vermogen. RENDO heeft herhaaldelijk aanpassingen in het 

distributienet doorgevoerd om de toenemende vraag van Fokker op te kunnen vangen. 

 

11. Ook in de administratie van RENDO is de aansluiting van Fokker opgenomen als een MS-

Distributie aansluiting met een maximale capaciteit van 3 MVA. In overeenstemming hiermee 

heeft RENDO sinds de start van de regulering in 2001 bij Fokker een periodieke 



 

   

 

Besluit 

 
4
/1

1
 

aansluitvergoeding in rekening gebracht die overeenkomt met een MS-Distributie aansluiting met 

een maximale capaciteit van 3 MVA. 

 

12. Sinds 2006 is de aard en de capaciteit van de aansluiting van Fokker herhaaldelijk besproken 

tussen RENDO en Fokker. Uit het verzoek van Fokker om een offerte voor uitbreiding van haar 

aansluiting, dat zij heeft gedaan in een gesprek op 16 november 2012, blijkt dat Fokker bewust 

is van de aard en capaciteit van de aansluiting. Fokker heeft eerst in het gesprek op 23 oktober 

2013 een ander standpunt naar voren gebracht, aldus RENDO. 

 

Relatie aansluitcapaciteit en gecontracteerd vermogen 

13. De aansluitcapaciteit is een technische waarde die bepaalt hoeveel elektriciteit maximaal kan 

worden afgenomen. Het gecontracteerd transportvermogen is een administratieve grootheid. 

Binnen de aansluitcapaciteit kan het gecontracteerd transportvermogen worden aangepast. 

Wanneer een afnemer meer vermogen wil contracteren dan de aansluitcapaciteit, dan moet de 

afnemer de aansluiting fysiek laten wijzigen. Er bestaat derhalve een onlosmakelijk verband 

tussen het gecontracteerd transportvermogen en de maximale aansluitcapaciteit van de 

aansluiting, aldus RENDO onder verwijzing naar artikel 3.7.4 van de TarievenCode Elektriciteit. 

 

14. RENDO maakt uit de stellingname van Fokker op dat Fokker een gecontracteerd 

transportvermogen van 6.302 kW wenst. Bij een dergelijk gecontracteerd transportvermogen met 

een cosinus phi factor van 0,85 behoort een aansluiting van 7,4 MVA.
2
 Het gewenste 

gecontracteerde transportvermogen correspondeert derhalve niet met de fysieke aansluiting. Uit 

het systeem van de E-wet en de codes volgt dat de partij die een opdracht tot een verzwaring 

van een aansluiting moet geven, de aangeslotene is. In dit geval is dat Fokker. De 

verantwoordelijkheid van de netbeheerder is om het net in werking te hebben en te onderhouden 

en de veiligheid en betrouwbaarheid daarvan te waarborgen, aldus RENDO onder verwijzing 

naar artikel 16, eerste lid sub b, van de E-wet. 

 

15. Door het niet geven van de opdracht tot verzwaring van de aansluiting door Fokker, maar wel 

aan te geven dat zij een gecontracteerd transportvermogen van 6.302 kW wenst, ontstaat een 

situatie die in strijd is met de E-wet en onderliggende regelgeving. Fokker dient daarom mee te 

werken aan een verzwaring van de aansluiting. 

 

Kosten aansluiting 

16. RENDO stelt zich op het standpunt dat Fokker niet alleen moet meewerken aan de vereiste 

verzwaring van de aansluiting, maar ook dat zij de kosten hiervoor moet dragen. Hierbij baseert 

RENDO zich op artikel 28 van de E-wet en artikel 2.1.3 en 2.4.3 van de TarievenCode 

Elektriciteit. 

                                                      
2
 De cosinus phi (cos φ), ook wel de arbeidsfactor genoemd, geeft het verschil aan tussen het werkelijke vermogen (in 

Watt) en het schijnbare vermogen (in Volt Ampère). Uit artikel 2.1.5.6 van de Netcode Elektriciteit volgt dat de cosinus 

phi dient te liggen tussen 0,85 en 1,0. 
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Standpunt Fokker volgens RENDO 

17. Naar RENDO begrijpt, meent Fokker dat in het verleden een aansluiting is gerealiseerd 

rechtstreeks op onderstation Toldijk en dat zij een contractueel recht heeft op een 

gecontracteerd transportvermogen van 6.302 kW. Fokker stelt dat er geen noodzaak tot 

verzwaring van de aansluiting bestaat, omdat RENDO een onjuiste maatstaf aanlegt. Fokker 

meent dat zij op grond van de overeenkomst uit 2000 recht heeft op 6.302 kW 

transportvermogen, en dat RENDO van de onjuiste veronderstelling uitgaat dat Fokker slechts 

recht zou hebben op een transportvermogen dat correspondeert met haar werkelijk afgenomen 

transportvermogen van 3.734 kW. 

 

18. Zoals reeds toegelicht is RENDO van mening dat Fokker niet over een MS-Transport aansluiting 

beschikt. Fokker heeft altijd een periodieke aansluitvergoeding betaald die is vastgesteld voor 

een MS-Distributie aansluiting met een capaciteit van 3 MVA. Daarnaast is het transporttarief 

van Fokker ook nooit gebaseerd op een gecontracteerd vermogen van 6.302 kW. 

 

19. Voor wat betreft de stelling van Fokker dat zij een contractueel recht heeft op een 

transportvermogen van 6.302 kW, is RENDO van mening dat dit niet zo is. RENDO heeft aan 

Fokker herhaaldelijk bericht dat het in artikel 1, eerste lid, van de transportovereenkomst 2000 

genoemde transportvermogen een evidente verschrijving betreft en dat in de overeenkomst op 

het ‘Aanhangsel gegevens afnemer’ het juiste gecontracteerd vermogen van 2.400 kW is 

vermeld. Het in artikel 1, eerste lid, van de transportovereenkomst 2000 genoemde vermogen 

betreft het opgestelde (transformator)vermogen aan de klantzijde. 

 

20. RENDO is van mening dat er nimmer een gecontracteerd vermogen van 6.302 kW is 

overeengekomen en dat Fokker ervan op de hoogte is dat artikel 1, eerste lid, van de 

transportovereenkomst 2000 een kennelijke verschrijving is. Ook is voor Fokker altijd duidelijk 

geweest dat zij beschikt over een MS-Distributieaansluiting. Ongeacht het antwoord op de vraag 

of Fokker van meet af aan op de hoogte was van de omvang van de aansluiting dan wel het 

gecontracteerd transportvermogen, is het een feit dat de huidige aansluiting het door Fokker 

gewenste transportvermogen niet aankan en dus moet worden verzwaard. De opdracht tot 

verzwaring kan enkel van Fokker komen, aangezien de verantwoordelijkheid voor het op elkaar 

aansluiten van de grootte van de aansluiting en het gecontracteerd vermogen bij de afnemer ligt 

en niet bij de netbeheerder. 

 

Tot slot 

21. Ter onderbouwing van zijn aanvraag heeft RENDO de volgende documentatie bijgevoegd: 

correspondentie tussen RENDO en Fokker in de jaren 2013-2014, specificaties en 

schakelschema’s, gegevens uit de administratie van RENDO en correspondentie tussen 

RENDO en Fokker in de jaren 2006-2007. De inhoud van deze documentatie zal ACM in dit 

hoofdstuk niet herhalen. Voor zover deze inhoud echter relevant is voor de beoordeling in 

hoofdstuk 5, zal deze informatie in dat hoofdstuk aan de orde komen. 
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3 Procedure 

 

22. ACM heeft Fokker bij brief van 5 maart 2014 op de hoogte gesteld van het feit dat zij van 

RENDO een verzoek heeft ontvangen om aan Fokker een bindende aanwijzing op te leggen. De 

aanvraag van RENDO was ter kennisgeving bijgevoegd. 

 

23. Op 19 maart 2014 heeft ACM van Fokker een reactie op haar brief van 5 maart 2014 ontvangen 

met betrekking tot het al dan niet in behandeling nemen van het door RENDO ingediende 

verzoek. 

 

24. Op 31 maart 2014 heeft ACM van RENDO de correspondentie ontvangen die tussen RENDO en 

Fokker is gewisseld na de indiening van het verzoek om een bindende aanwijzing.
3
 

 

25. ACM heeft RENDO, conform artikel 4:14 van de Awb, bij brief van 14 april 2014 medegedeeld 

dat zij niet in staat is om binnen acht weken op de aanvraag van RENDO te beslissen, en heeft 

daarbij een redelijke termijn van drie maanden genoemd waarbinnen RENDO alsnog het besluit 

van ACM tegemoet kan zien.
4
 ACM heeft tevens Fokker bij brief van 14 april 2014 van deze 

termijn op de hoogte gesteld.
5
 

 

4 Juridisch kader 

 

De bevoegdheid van ACM 

26. Artikel 5a, derde lid, van de E-wet bepaalt onder meer dat de ACM een bindende aanwijzing kan 

geven in verband met de naleving van het bepaalde bij of krachtens de E-wet: 

“3. De Autoriteit Consument en Markt kan bindende aanwijzingen geven in verband met de 

naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet, verordening 714/2009, verordening 

713/2009 en verordening 1227/2011. Van de beschikking wordt mededeling gedaan in de 

Staatscourant.” 

 

De aansluitplicht van de netbeheerder 

27. Artikel 23, eerste en tweede lid, van de E-wet bevat een verplichting voor de netbeheerder om 

degene die daarom verzoekt te voorzien van een aansluiting op het door hem beheerde net: 

“1. De netbeheerder is verplicht degene die daarom verzoekt te voorzien van een aansluiting 

op het door hem beheerde net tegen een tarief en tegen andere voorwaarden die in 

overeenstemming zijn met de paragrafen 5 en 6 van dit hoofdstuk. De netbeheerder 

                                                      
3
 Brief met kenmerk 0018/Matters/22058841.1. 

4
 Brief met kenmerk ACM/DE/2014/202209. 

5
 Brief met kenmerk ACM/DE/2014/202215. 
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verstrekt degene die om een aansluiting op het net verzoekt een gedetailleerde en volledige 

opgave van de uit te voeren werkzaamheden en de te berekenen kosten van de 

handelingen, onderscheiden in artikel 28, eerste lid. 

2. De netbeheerder onthoudt zich van iedere vorm van discriminatie tussen degenen jegens 

wie de verplichting, bedoeld in het eerste lid, geldt.” 

 

Het aansluittarief 

28. Artikel 28, eerste en tweede lid, van de E-wet stelt eisen aan het tarief waarvoor afnemers 

worden aangesloten op een net: 

“1. Het tarief waarvoor afnemers zullen worden aangesloten op een net heeft uitsluitend 

betrekking op: 

a. het verbreken van het net van de desbetreffende netbeheerder om een fysieke verbinding 

van de installatie van een afnemer met dat net tot stand te brengen, 

b. het installeren van voorzieningen om het net van de desbetreffende netbeheerder te 

beveiligen en beveiligd te houden en 

c. het tot stand brengen en in stand houden van een verbinding tussen de plaats waar het 

net verbroken is en de voorzieningen om het net te beveiligen. 

2. Het tarief, bedoeld in het eerste lid, wordt in rekening gebracht bij iedere afnemer die door 

een netbeheerder wordt aangesloten op een net dat wordt beheerd door een netbeheerder.” 

 

29. Artikel 2.1.3 van de TarievenCode Elektriciteit geeft een omschrijving van de aansluitdienst: 

“De aansluitdienst heeft betrekking op de aansluiting voor aangeslotenen met een door de 

aangeslotene gewenste aansluitcapaciteit.” 

 

30. Artikel 2.4.3 van de TarievenCode Elektriciteit geeft aan hoe het tarief is opgebouwd in geval van 

een wijziging van een aansluiting op verzoek van een aangeslotene: 

“Bij wijziging van een aansluiting op verzoek van aangeslotenen geldt een tarief gebaseerd 

op de voorcalculatorische projectkosten met betrekking tot een dergelijke wijziging tot een 

maximum van het aansluittarief dat geldt voor de nieuwe aansluiting volgens de tabel 

genoemd onder 2.3.3.C plus eventueel de éénmalige bijdrage conform artikel 2.4.1 voor het 

verwijderen van de oude aansluiting.” 

 

Het gecontracteerd vermogen 

31. Artikel 3.7.4 van de TarievenCode Elektriciteit geeft aan wat onder gecontracteerd vermogen 

moet worden verstaan: 

“Onder gecontracteerd transportvermogen wordt verstaan dat vermogen dat een verbruiker 

redelijkerwijs verwacht maximaal op enig moment in het jaar nodig te hebben voor zijn 

aansluiting. Iedere verbruiker met een aansluiting groter dan 3*80 A is verplicht om aan de 

netbeheerder een waarde voor het gecontracteerde transportvermogen op te geven. Deze 

waarde is gelijk of kleiner dan de waarde van de gewenste aansluitcapaciteit.” 
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5 Beoordeling 

 

5.1 De bevoegdheid van ACM 

32. RENDO verzoekt ACM om op grond van artikel 5, zesde lid, van de E-wet een bindende 

aanwijzing op te leggen aan Fokker. RENDO doelt hierbij op het voormalige artikel 5, zesde lid, 

van de E-wet. Met ingang van 20 juli 2012 is dit artikel vervangen door artikel 5a, derde lid, van 

de E-wet.
6
 In het onderhavige besluit gaat ACM dan ook uit van de grondslag en bevoegdheid 

zoals neergelegd in artikel 5a, derde lid, van de E-wet. 

 

33. Het instrument van de bindende aanwijzing heeft een tweeledig karakter. De bindende 

aanwijzing is enerzijds te hanteren als een handhavingsinstrument als reactie op een 

overtreding, maar anderzijds ook als een nadere concretisering van een wettelijk norm. In het 

laatste geval betreft het opleggen van een bindende aanwijzing een discretionaire bevoegdheid 

van ACM. 

 

5.2 Het geschil 

34. RENDO verzoekt ACM om aan Fokker een bindende aanwijzing op te leggen, inhoudende dat 

Fokker mee moet werken aan de verzwaring van haar aansluiting door RENDO en dat Fokker 

de kosten van de verzwaring van de aansluiting dient te vergoeden aan RENDO. 

 

35. Voor de verzwaring van een aansluiting is onder meer relevant artikel 23, eerste en tweede lid, 

van de E-wet. Dit artikel bevat een verplichting voor de netbeheerder om degene die daarom 

verzoekt te voorzien van een aansluiting op het door hem beheerde net. Het artikel richt zich 

derhalve tot de netbeheerder en roept een verplichting voor de netbeheerder in het leven. De 

netbeheerder is dan ook aan te merken als de zogenoemde ‘normadressaat’. Een bindende 

aanwijzing op grond van artikel 23, eerste en tweede lid, van de E-wet kan daarom enkel worden 

gegeven aan de netbeheerder. De netbeheerder is immers de enige partij die artikel 23 van de 

E-wet kan overtreden. Een bindende aanwijzing inhoudende dat een afnemer een zwaardere 

aansluiting (of meer aansluitcapaciteit) moet aanvragen, kan ACM dan ook niet geven. 

 

36. Ten aanzien van de kosten van een verzwaring van een aansluiting overweegt ACM het 

volgende. Op grond van artikel 28, eerste en tweede lid, van de E-wet wordt het tarief waarvoor 

een afnemer wordt aangesloten op een net in rekening gebracht bij die betreffende afnemer. Dit 

geldt ook in geval van een verzwaring van een aansluiting.
7
 Voorts specificeert artikel 2.4.3 van 

de TarievenCode Elektriciteit hoe het tarief is opgebouwd in geval van een wijziging van een 

aansluiting op verzoek van een aangeslotene. Ten aanzien van deze artikelen, en artikel 2.1.3 

                                                      
6
 Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en 

verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas), Staatsblad 2012, 334. 

7
 Kamerstukken II 1997-98, 25 621, nr. 3, p. 14. 
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van de TarievenCode Elektriciteit, overweegt ACM dat ook hier de netbeheerder moet worden 

aangemerkt als de normadressaat en dat de wens van de afnemer bepalend is voor de omvang 

van de aansluitcapaciteit. Voorts kan ook het door RENDO aan het verzoek ten grondslag 

gelegde artikel 3.7.4 van de TarievenCode Elektriciteit niet dienen als grondslag voor een 

bindende aanwijzing tot het verzwaren van de aansluiting, nu in dit artikel niet een dergelijke 

verplichting voor afnemers kan worden gelezen. 

 

37. Gezien het voorgaande concludeert ACM dat zij aan Fokker geen bindende aanwijzing kan 

geven inhoudende dat Fokker mee moet werken aan de verzwaring van haar aansluiting door 

RENDO. 
 

38. Ten overvloede overweegt ACM naar aanleiding van het verzoek van RENDO nog het volgende. 

Op basis van de aanvraag van RENDO constateert ACM allereerst dat de aard van de 

aansluiting van Fokker ter discussie staat. De vraag doet zich daarom voor of Fokker dient te 

worden ingedeeld in de tariefcategorie MS-Transport of de tariefcategorie MS-Distributie. Voorts 

bestaat er discussie omtrent de omvang van het gecontracteerd vermogen. Hieronder zal op 

beide aspecten nader worden ingegaan. 

 

39. Ten aanzien van de vraag of er sprake is van een MS-Transport aansluiting of een MS-

Distributie aansluiting is niet alleen de fysieke aard van de aansluiting van Fokker van belang – 

is er wel of geen rechtstreekse aansluiting gemaakt naar het 110 kV/10 kV onderstation Toldijk – 

maar ook hetgeen ten tijde van de realisering van de aansluiting civielrechtelijk tussen RENDO 

en Fokker is overeengekomen. RENDO stelt dat sprake is van de tariefcategorie MS-Distributie 

met een aansluitcapaciteit tot 3 MVA. Een dergelijke aansluiting staat volgens RENDO gelijk aan 

een transportvermogen van 2.550 kW. Fokker stelt echter dat sprake is van de (goedkopere) 

tariefcategorie MS-Transport met een aansluitcapaciteit boven 3 MVA. 

 

40. Ten aanzien van de discussie tussen RENDO en Fokker omtrent de omvang van het 

gecontracteerd transportvermogen constateert ACM dat deze is gelegen in een aansluit- en 

transportovereenkomst zoals tussen beide partijen overeengekomen in het jaar 2000. In artikel 

1, eerste lid, van deze overeenkomst staat een transportvermogen van 6.302 kW vermeld. In het 

‘Aanhangsel gegevens afnemer’ bij deze overeenkomst staat echter een gecontracteerd 

vermogen van 2.400 kW vermeld. Op basis van de overeenkomst stelt Fokker zich op het 

standpunt een gecontracteerd transportvermogen te hebben van 6.302 kW en eist zij van 

RENDO er zorg voor te dragen dat dit mogelijk is. RENDO betwist deze stelling en stelt dat in 

het ‘Aanhangsel gegevens afnemer’ het juiste gecontracteerd transportvermogen van 2.400 kW 

vermeld is. Het in artikel 1, eerste lid, van de overeenkomst genoemde vermogen betreft het 

opgestelde (transformator)vermogen aan de klantzijde, aldus RENDO. Tot slot stelt RENDO dat 

het huidig gecontracteerd transportvermogen 3.734 kW bedraagt. Volgens RENDO ligt dit al 

ruim boven het vastgelegde niveau van 2.550 kW van een aansluiting van 3 MVA. 
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41. Het voorgaande geeft aan dat het geschil tussen RENDO en Fokker in hoge mate een 

civielrechtelijk karakter heeft waarbij de uitleg die zij redelijkerwijs mogen geven aan de tussen 

RENDO en Fokker geldende overeenkomst doorslaggevend is. Om die reden valt door ACM niet 

vast te stellen of Fokker voldoet aan de verplichting, neergelegd in artikel 3.7.4 van de 

TarievenCode Elektriciteit, om aan RENDO een waarde voor het gecontracteerde 

transportvermogen op te geven die de waarde van zijn aansluitcapaciteit niet overschrijdt. Dit in 

overweging nemende ligt het op de weg van partijen om dit geschil op civielrechtelijke wijze op 

te lossen. 

 

5.3 Conclusie 

42. RENDO heeft bij brief van 17 februari 2014 bij ACM een verzoek ingediend tot het opleggen van 

een bindende aanwijzing aan Fokker, inhoudende dat Fokker mee moet werken aan de 

verzwaring van haar aansluiting door RENDO en dat Fokker de kosten van de verzwaring van 

de aansluiting dient te vergoeden aan RENDO. 

 

43. Een bindende aanwijzing is enerzijds te hanteren als een handhavingsinstrument als reactie op 

een overtreding, maar is anderzijds ook te hanteren als een nadere concretisering van een 

wettelijke norm. In het laatste geval betreft het opleggen van een bindende aanwijzing een 

discretionaire bevoegdheid van ACM. 

 

44. Allereerst overweegt ACM dat zij geen juridische grondslag heeft voor een bindende aanwijzing 

zoals verzocht door RENDO inhoudende dat Fokker mee moet werken aan de verzwaring van 

haar aansluiting door RENDO. Artikel 23 van de E-wet is immers niet gericht aan de afnemer, 

maar aan de netbeheerder. Hierdoor is het voor een afnemer niet mogelijk om dit artikel te 

overtreden. Nu ACM op basis van de aanvraag geen overtreding van het bepaalde bij of 

krachtens de E-wet heeft kunnen constateren, ziet zij geen aanleiding om met gebruik van een 

bindende aanwijzing handhavend op te treden. 

 

45. Voorts ziet ACM geen aanleiding om met gebruik van een bindende aanwijzing een wettelijke 

norm te concretiseren. De oorzaak van het geschil tussen RENDO en Fokker is immers niet 

gelegen in de uitleg van een wettelijke norm, maar in de uitleg van hetgeen beide partijen in 

2000 privaatrechtelijk zijn overeengekomen met betrekking tot de aansluitcapaciteit en het 

gecontracteerd vermogen van Fokker. Naar het oordeel van ACM ligt een oplossing van dit 

geschil langs civielrechtelijke weg meer voor de hand dan via de inzet van de bevoegdheden die 

ACM ter beschikking staan. 

 

46. Om voorgaande redenen maakt ACM geen gebruik van haar discretionaire bevoegdheid en wijst 

zij de aanvraag van RENDO af.  
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6 Besluit 

 

47. De Autoriteit Consument en Markt wijst de aanvraag van N.V. RENDO af. 

 

7 Bekendmaking, mededeling en publicatie 

 

48. Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan N.V. RENDO. 

 

49. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Ook zal dit besluit worden 

gepubliceerd op de internetpagina van ACM (www.acm.nl). 

 

 

Den Haag, 

 

Datum: 5 juni 2014 

 

Autoriteit Consument en Markt 

namens deze,  

 

 

 

w.g. 

drs. F.E. Koel   

Teammanager Directie Energie 

 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking 

van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Consument en Markt, Directie Juridische Zaken, 

Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In het bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste 

lid, van de Algemene wet bestuursrecht de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks 

beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. 

 


