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Besluit van de Autoriteit Consument en Markt naar aanleiding van het verzoek van Stedin 

Netbeheer B.V. om herziening van het beslissing op bezwaar van 5 december 2012 met 

kenmerk 104072/37. 

1 Verloop van de procedure 

1. Op 20 januari 2012 heeft (de rechtsvoorganger van) de Autoriteit Cansument en Markt 

(hierna: ACM) een aanvraag tot geschilbeslechting, als bedoeld in artikel 51 van de 	 5 .  —i 	-o K 
Er o a c  

	

-4 	o , 
Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet), ontvangen van Desco C.V. (hierna: Desco). Desco had 	0 	E.  

               N  
c 

eengeschil metStedin NebeheerB.V. (hiena: Sedn) overdo bihaardoorSedinin 
 	Dch 

	

rso 	-- El 
rekening gebrchetarevenoorsyseemdiensenove deperde 1 januar 2000 tot 1 juii 	,_  cp 

	
c0iv3  —  c-—o 	 —n   _______ 

2011. 	 — 	1\ 3 ro  

	

71 	(-T1  Cil 0 ___, 

	

il) 0 	0 ___,. 
''',1  

	

3 0 	CIJ < 
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elektriciteit verbruikt en een aansluiting heeft op eeo net dat worclt beheerd door een 

netbeheerder" 	 I,---:1' 0 

3. 	Tegen het besluit van ACM van 24 jull 2012 heeft Stedin destijds bezwaar gemaakt. Bij besluit 

van 5 december 2012 heeft ACM de bezwaren van Stedin ongegrcnd verklaard." Tegen de 

beslissing op bezwaar van 5 december 2012 is Stedin in bercep gegaan bij het College van 

Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb). Bij uitspraak van 18 april 2014 heeft CBb dit 

beroep van Stedin ongegrend verklaard. 3  

4 	Recentelijk, namelijk o 3 maart 2015, heeft Stedin ACM verzocht om de beslissing op bezwaa- 

van 5 december 2012 te herzien. 

Besluit van 24 juli 2012 met kenmerk 104072:37. 
2 BesiJit van 5 december 2012 met kenmerk 104072/54, 
3 ECLIAL:CBB:2014:149. 
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5. In het kader van een zorgvuldige besluitvorming heett ACM op 10 juni 2015 het concept van 

het besluit op het herzieningsverzoek van Stedin toegezonden aan Stedin en Desco en hen ir 

de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. Beide partijen hebben van deze mogelijkheid 

gebruik gemaakt. De reactie van ACM op deze zienswijzen zijn als bijlage bij dit besluit 

gevoegd. 

2 De verzoeken van Stedin 

6. Bij brief van 3 maart 2015 heeft Stedin ACM primair verzocht om herziening van haar 

beslissing op bezwaar van 5 december 2012. Volgens Stedin is destijds in de 

geschilbeslechtingsprocedure en de bezwaarprocedure een cruciaal aspect van het verweer 

van Stedin niet betrokken, namelijk de uitleg en de werking van de aansluit- en 

transportovereenkomst (hierna: ATO) tussen Stedin en Chemours Netherlands B.V, (hiernai 

Chemours) 4  die met terugwerkende kracht tot 1 januari 2000 de ATO die was gesloten tussen 

Desco en Stedin verving. Dit laatste is bepaald in een zogenaamde 

Vaststellingsovereenkomst gesloten tussen Stedin. Desco en Chemours, 

7. Stodin stelt dat na 5 december 2012 nieuwe feiten duidelijk zijn geworden over de ATO tussen 

Stedin en Chemours die volgens Stedin, indien deze ten tilde van het nemen van de 

beslissing op bezwaar bekend waren bij ACM, tot een ander besluit hadden geleid, 

8. Samengevat voert Stedin in hear verzoek twee n euwe feiten enlof omstandigheden aan. Ten 

eerste wijst Stedin op het feit dat Chemours op 6 februari.2013 haar ATO 5  met Stedin, de 

Vaststellingsovereenkomst 6  en een Verhuurovereenkomst heeft ondertekend en op 3 apnl 

2013 deze overeenkomsten ook heeft erkend. Ten tweede wijst Stedin op het recente 

civielrechtelijke rechtsoordeel over de rechtsgeldigheid van de voornoemde overeenkomsten. 

De Rechtbank Rotterdam heeft op 10 september 2014 7  de door Chemours gevorderde 

verklaringen voor recht dat de overeenkomsten strijdig zijn met de wet afgewezen. Tegen 

deze vonnissen heeft Chemours hoger beroep ingesteld bij het Hof 's-Gravenhage. 

9. Uit deze feiten vloeit volgens Stedin voort dat met terugwerkende kracht met Desco maar 

Chemours 'afnemer' was die systeemdiensttarieven verschuldigd was, en dat Desco op grond 

van de ATO tussen Chemours en Stedin niet voor zichzelf maar namens Chemours betaalde. 

, 
at is sinds 1 januari jl, de naam van DuPont de Nemours (Nederland) 13,y, 

5  Ondertekening door Stedin op 15 april 2013, 

Ondertekening door Desco was op 14 februari 2013 en door Stedin op 15 april 2013. 

ECIINL:RBROT:2014:7536 en ECLI:NL:RBROT:2014:7537. 
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10. Stedin stelt dat de hiervoor omschreven nova een dermate ander licht op de zaak werpen dat 

ACM het besluit moet herzien. 

11. Subsidiair verzoekt Stedin dat ACM overgaat tot schorsing van (de werking van) de beslissing 

op bezwaar van 5 december 2012 totdat in hoogste civiele instantie is beslist over de 

rechtskracht van de overeenkomsten dan wel de verplichtingen van Chemours. 

3 Beoordeling 

12. Het primaire verzoek van Stedin betreft een herziening van een besluit dat formele rechtskracht 

heeft, ACM merkt op dat de Algemene wet bestuursrecht (nierna: Awb) niet voorziet in een 

regeling hieromtrent. Wel heeft het CBb hierover tot nu toe het volgende overwogen: 3  "geen 

rechtsregel staat eraan in de weg staat dat een bestuursorgaan tertigkomt op een genomen 

besluit, Oat near nationaal rectit definitief is geworden, zelfs niet indien geen sprake is van nieuw 

gebleken feller? of veranderde ornstandigheden. Bij het ontbreken van nova is deze bevoegdheid 

discretionair en dient 	bestuarsrechter het oorspronkelijke bestuit tot uitgangspunt te nen-len 

en zich te heperken tot de vraag of er sprake is van nova en zo ja, of het bestuursorgaan deze 

nova aanleiding had moeten zien om terug te komen op het eerdere besluit. Daarbij ligt het op 

de weg van de indiener van het verzoek ern nova naar voren te brengen." 

13. ACM zal hierna beoordelen of Stedin in haar verzoek nieuwe feiten of veranderde 

omstandigheden heeft aangevoerd, en zo ja, of deze nova ACM ertoe nopen terug te komen op 

hear besluit van 5 december 2012. 

14. Allereerst stelt ACM vast dat Stedin destijds ter ondersteuning van haar schriftelijke zienswijze 

op de oorspronkelijke geschilaanvraag van Desco de volgende documenten aan ACM heeft 

aangeleverd: 

a. De op 6 maart 2001 ondertekende aansluit- en transportovereenkomst tussen Eneco 

NetBeheer B.y. (de rechtsvoorganger van Stedin) en Desco, welke met terugwerkende 

kracht gold per 1 januari 2000. 9  

b. Emails, conceptovereenkomsten en verslagen van besprekingen ter onderbouwing van 

het gesloten (mondelinge) akkoord op 8 september 2011 tussen Stedin. Desco en 

Chemours over ATO tussen Stedin en Chemours, welke met terugwerkende kracht go'd 

per 1 januari 2000.'` 

15 Stedin betoogde dat uit deze documenten volgde dat de ATO tussen Desco en Stedin was 

8 
Bijvocrbeeld ECLI :NLCBB:2012:BZ2648, r.e. 2.4. 

9 Bijlage C van de schriftelijke zienswijze van Stedin d.d. 15 maart 2012. 

Bijlage D van de schrifteliike zienswijze van Stedin d.d. 15 maart 2012. 
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vervangen door een ATO tussen Chemours en Stedin, met als gevolg dat Desco niet als 

in de zin van artikel 51 van de E-wet kon worden gekwalificeerd, aldus Stedin." ACM was 

daarom volgens Stedin niet bevoegd om kennis te nemen van het geschil. 

16. De geschilaanvraag van Desco en de schriftelijke zienswijze van Stedin hebben geleid tot het 

besluit van ACM van 24 juli 2012. ACM heeft de door Stedin aangedragen ATO tussen 

Chemours en Stedin meegewogen in haar oordee1: 2  

17. Stedin heeft vervolgens tegen dit besluit van 24 juli 2012 bezwaar gemaakt. Een van de 

bezwaargronden betrof de stelling dat Desco geen 'partij' is in de zin van artikel 51 van de E-wet. 

Stedin onderbouwt doze stelling met het argument dat niet Desco maar Chemours (destijds nog 

DuPont de Nemours (Nederland) B.V. geheten) met terugwerkende kracht tot 1 januari 2000 

de afnemer in de zin van de E-wet is en derhalve die de systeemdiensttarieven verschuldigd is.' 3  

ACM heeft dit bezwaar ongegrond verklaard. 

18. Tegen de beslissing op bezwaar van 5 december 2012 heeft Stedin beroep ingesteld bij het 

CBb, waarin ze bovengenoemde stelling herhaald. Het beroep van Stedin heeft het CBb destijds 

verworpen op basis van de volgende overwegingen: 

" 4.1. Stedin voert vervolgens aan dat niet Desco, maar DuPont afnemer is van Stedin en 

daannee de partij die de systeemdienstentarieven is verschuldigd. Stedin verwijst hierbij naar 

een aansloit- en transportovereenkomst tussen Stedin en DuPont en een 

vaststellingsovereenkomst tussen Stedin. Desco en DuPont van 8 september 2001, onderlekend 

op 6 februari 2013, op grand waarvan de systeemdienstentarieven volgens haar vanaf 1 januari 

2000 geacht moeten worden In rekening te zijn gebracht bij DuPont in pleats van Desco en 

Desco de tarieven namens DuPont heeft voldaan. 

4.3. Uit artikel 30, tweede lid, van de Wet in samenhang met artikel 4.3.1 van de TCE volgt dal 

het systeemdienstentarief alleen in rekening ken worden gebracht bij een afnemer die 

elektriciteit verbruikt. Tussen partijen is niet in geschil dat Desco geen elektriciteit verbruikt ais 

bedoeld in doze bepalingen, zodat bij Desco — of zij nu afnemer is of DuPont — geen 

systeemdienstentarief in rekening ken worden gebracht. Stedin heeft dit wel gedaan en daardoor 

gehandeld in strijd met artikel 30, tweede lid, van de Wet. Het betoog van Stedin dat als gevo/g 

van de hier✓oor genoemde vastsfellingsovereenkomst en aansluit- en transportovereenkomst de 

systeemdienstentarieven geacht moeten warden bij DuPont in rekening te zijn gebracht en niet 

bij Desco, waarbij Desco deze tarieven namens DuPont heeft voldaan, ken hieraan niet afdoen. 

ti  Zie randnummer 12 van het besluit van ACM op de geschilaanvraag van Desco van 24 juli 2012. 
12 Zie de randnummers 12 en 21 van dit besluit 
12. Zie de randnummers 21 en 22 van de beslissing op bezwaar. 
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Desco ontkent de systeemdienstentarievon namens DuPont te hebben hetaald en betwist 

uitdrukkelijk de uitleg die Stedin aan de vaststellingsovereenkomst geeft. De uitleg van de 

vaststellingsovereenkornst en de aansluit- en transportovereenkomst en een oordeel over de 

aan die overeenkomsten verbonden gevoigen, is voorbehouden aan de civieie reenter Gelet 

hierop heeft ACM zich hij het betrekken van deze overeenkornsten hij de beoordeling van dit 

geschil terecht terughoudend opgesteld en zich van een inhoudelijk standpunt hierover 

onthouden. Deze grand 

19. Gezien het voorgaande stelt ACM vast dat hetgeen Stedin in hoar verzoek om herziening heeft 

aangevoerd in belangrijke mate voortbouwt op hetgeen dat zij al eerder heeft aangevoerd in het 

kader van de totstandkoming van het besluit van ACM van 5 december 2012 en het daartegen 

door haar ingestelde beroep bij het CBb. Om deze reden is ACM van oordeel dat het verzoek 

om herziening van Stedin geen feiten en omstandigheden bevat die daadwerkelijk nieuw zijn. 

Veeleer gaat het om een nadere onderbouvving door Stedin van reeds bekende feften en 

omstandigheden waarom zij het niet eens met de beslissing op bezwaar van ACM van 

5 december 2012. Ten aanzien van de recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam, hetgeen 

door Stedin als nieuw feit word! gepresenteerd, stelt ACM vast dat volgens vaste jurisprudentie 

een uitspraak van een rechterlijke instantie geen nieuw gebleken feit of veranderde 

omstandigheid is." 

20. Daarbij komt dat ACM niet anders zou hebben geoordeeld, indien zi; ten tijde van het nemen van 

de beslissing op bezwaar bekend zou zijn geweest met de door Stedin near voren gebrachte 

feiten en omstandigheden. ACM heeft zich in de beslissing op bezwaar van 5 december 2012 

onthouden van een inhoudelijk standpunt over de tussen Desco, Stedin en Chemours tot stand 

gekomen civielrechtelijke constructie. Zij heeft alleen aeoordeeld over de vraag of Stedin 

systeemdiensttarieven bij Desco in rekening mocht brengen. Wie daarbij als afnemer diende te 

worden gezien, is daarbij niet relevant. Dit blijkt ook uit de uitspraak van het CBb waarin word! 

overwogen: 

"Tussen partijen is niet geschil dat Desco geen elektriciteit verbruikt als bedoefri in deze 

bepalingen, zociat bij Desco — of zij nu afnemer is of DuPont — (oncierstreping ACM) geen 

systeemclienstentarief in rekening kan warden gebracht." 

21. Een en ander leidt tot de conclusie dat Stedin geen nieuwe feiten of veranderde 

omstandigheden heeft aangevoerd die ACM ertoe nopen terug te komen op haar besluit van 

5 december 2012. Zoals hiervoor aangegeven staat geen rechtsregel eraan in de weg voor ACM 

om terug te komen op een eerder genomen besluit, zelfs indien geen sprake is van nieuw 

ECLI:NLRVS:2008;1305087, ro 2.8.3. 
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gebleken feiten of omstandigheden. Daarvoor ziet ACM evenwel geen aanknopingspunt in het 

verzoek van Stedin. Derhalve wijst ACM het verzoek om herziening van Stedin af. Het verzoek 

van Stedin am de werking van het besluit van 5 december 2012 op te schorten wijst ACM om 

dezelfde redenen af. 

22. Ten overvloede wijst ACM op zijn besluit van 18 juni jl. op de aanvraag tot geschilbeslechting 

van Chemours.' 5  Hierin heeft ACM geoordeeld dat (ook) Chemours niet gehouden was tot het 

betalen van de systeemdiensttarieven in de periode 1 januari 2002 tot 1 juli 2011. De aanleiding 

voor do geschilaanvraag was het feit dat Stedin op 1 mei 2014 de aan Desco gerichte facturen 

voor de systeemdiensttarieven had verzonden aan Chemours, en Chemours had sommeercle 

deze facturen te betalen. Een honorering van het herzieningsverzoek van Stedin had derhalve 

niet geleid tot het voor Stedin gewenste resultaat, namelijk het oordeel dat Stedin gerechtiod 

was om de systeemdiensttarieven bij Chemours (al dan vertegenwoordigd door Desco op grond 

van de ATO) in rekening te brengen, 

15 BesILA van 18 juni 2015 met kenmerk ACMIDSZ12015 , 202077 (zaaknummer 15,0104.12). 
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4 Dictum 

23. De Autoriteit Consument en Markt wijst de verzoeken van Stedin Netbeheer B.V. at. 

Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze,/  

, 'rnr. C.A. Fonteijn 
Bestuursvoorzitter 

Tegen dit besluit kan dogene, wiens belang bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de clag 
van bekendmaking van dit besluit een gemotiveed bezwaarschrift indienen hij 	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 Aigemene wet 
bestuursrecht de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep 

het College van Beroep voor het bedriffsleven, 
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Bijlage: Reactie op schriftelijke zienswijzen 

24. Op het conceptbesluit zijn door zowel Stedin als Desco schriftelijke zienswijzen gegeven. In 
deze bijlage worden deze zienswijzen per onderwerp en per indiener samengevat weergegeven. 
Per zienswijze wordt een reactie van ACM gegeven. Ook geeft ACM daarbij aan of een 
zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het besluit ten opzichte van het conceptbesluit. 

Zienswijzen Stedin 

Aard van geschilbeslechting 

25. Stedin wijst erop dat de card van geschilbeslechting met zich meebrengt dat de feiten en 
omstandigheden waarop de beoordeling van ACM plaatsvindt volgen uit de stellingnames van 
beide partijen. De ondertekening en erkenning van de overeenkomsten geldt volgens Stedin in 
ieder geval als een nieuw door Desco aangevoerd feit dan wel een nieuwe omstandigheid. 
Daarnaast vormt de erkenning ook een wijziging van de door Stedin aangevoerde feiten, nu 
Stedin met de erkenning door Desco niet !anger betoogt dat laatstgenoemde (ten onrechte) het 
standpunt inneemt dat de overeenkomsten niet zijn aangegaan. 

26. ACM is volgens Stedin dan ook gehouden om to beoordelen of de andersluidende feiten en 
omstandigheden die terugwerken tot 1 januari 2000 moeten leiden tot een nieuwe analyse. 
Stedin stelt dat zij door de systeemdienstentarieven bij Desco in rekening to brengen, heeft 
gehandeld in overeenstemming met de overeenkomsten en artikel 30, tweede lid, E-wet. 

Reactie ACM 

27. Stedin gaat eraan voorbij dat het besluit van 5 december 2012 in rechte onaantastbaar is 
geworden. Dat betekent dat de geschilbeslechtingsprocedure on de discussie die in dat kader 
heeft plaatsgevonden, is beeindigd. Zoals in het besluit is uiteengezet, beoordeelt ACM of Stedin 
in haar verzoek nieuwe feiten of veranderde omstandigheden heeft aangevoerd, en zo ja, of 
deze nova ACM ertoe nopen terug to komen op haar besluit van 5 december 2012. Indien geen 
sprake is van nova, wijst ACM het verzoek af. 

28. Stedin herhaalt in haar zienswijze dat er wel sprake is van nieuwe feiten. Hetgeen Stedin over 
de aard van geschilbeslechting heeft aangevoerd, wijzigt het oordeel van ACM dat er geen 
sprake is van nova niet. Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 
conceptbesluit. 



De rechterlijke uitspraken zijn in casu wel degelijk een novum 

29. Stedin verwijst naar randnuminer 17 van het conceptbesluit, waarin ACM zou hebben gesteld 
dat 'volgens vaste jurisprudentie' een uitspraak van een rechterlijke instantie geen nieuw 
gebleken feit of veranderde omstandigheid is. Hierbij zou ACM echter de rechtspraak met 
betrekking tot artikel 4:6 onvolledig weergeven. Uit de parlementaire geschiedenis van artikel 4:6 
zou volgen dat de beantwoording van do vraag of een rechterlijke uitspraak een novum is client 
te worden avergelaten aan de jurisprudentie. t6  

30, Stedin stelt dot de woorden 'op zichzelf' toezien op het feit dat uit een rechterlijke uitspraak wel 
degelijk een nieuw gebleken felt of veranderde omstandigheid kan volgen. ACM gaat in het 
conceptbesluit ten onrechte uit van een categorische benadering. In het ondernavige geval 
maakt de context van de vonnissen van de Rechtbank Rotterdam wel degelijk dat deze 
uitspraken als een novum dienen te worden gezien. 

31. Het rechtsoordeel vult immers een lacune in het samenstel van feiten en omstandigheden die 
Stedin en Desco over en weer hebben aangevoerd. Deze lacune was ontstaan omdat deze 
toezag op een civielrechtelijke discussie waarover ACM zich niet kon uitlaten bij gebreke van 
bevoegdheid. Nu deze civielrechtelijke discussie rechtens is beslecht brengt dit met zich dal er 
nieuwe feiten dan wel veranderde omstandigheden zijn die herziening rechtvaardigen. 

Reactie ACM 

32. ACM volgt Stedin dat uit de jurisprudentie niet blijkt dat een rechterlijke uitspraak categoraal 
geen novum kan zijn. Deze zienswijze leidt tot wijziging van het besluit in die zin dat het 
voorgaande tot uitdrukking zal worden gebracht in paragraaf 3 van het besluit. 

33. Voor een inhoudelijke wijziging van het conceptbesluit is echter geen aanleiding am de redenen 
zoals vermeld in het besluit. ACM wenst zich te onthouden van een inhoudelijk standpunt over 
de civielrechtelijke constructie tussen Stedin. Desco an Chemours. 

Inhoudelijke rechtvaardiging otn tarieven te inner; bijDesco 

34. Stedin stelt verder dat ACM heeft verzuimd om in te gaan op de contractuele verplichting om de 
systeemdiensttarieven te innen bij Desco voor zover Chemours deze verschuldigd was. De 
gesloten overeenkomsten tonen volgens Stedin aan dat er sprake was van een inhoudel:jke 
reden om de systeemdiensttarieven te innen bij Desco. 

16 Karnerstukken II, 1990/1991, 21 221, nr. 6. 



Reactie ACM 

35. Het feit dat Stedin een verplichting heeft om systeemdiensten te heffen. is niet van invloed op 
het toetsingskader of er sprake is van nova of niet ACM ziet om de redenen zoals vermeld in het 
besluit geen aanleiding om haar oordeel te wijzigen. Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot 
wijziging van het conceptbesluit. 

Recentelijk ter ituage gelegd ontwerpbesluit 

36. Stedin wijst op het door ACM recentelijk ler inzage gelegde herziene ontwerpbesluit op de 
aanvraag voor een ontheffing voor het aanwijzen van een netbeheerder van Desco. 1 ' Hienn 
erkent ACM dat de transformatoren al meerdere jaren door Chemours van Stedin werden 
gehuurd. De verhuurovereenkomst heeft volgens Stedin dezelfde totstandkomingsgeschieclenis 
als dat vaststellingsovereenkomst en de ATO. Dit heeft voloens Stedin tot gevolg dat ACM de 
ATO eveneens zodanig dient te interpreteren dat er al meerdere jaren sprake is van een 
overeenkomst tussen Stedin en Chemours. 

37. Chemours is volgens Stedin aanvrager van de aansiuit- en transportdienst geweest door haar 
expliciete wens om contractspartij bij de ATO te zijn. Aileen Chemours is de partij jegens vvelke 
Stedin op grond van de E-wet rechten en plichten heeft. ACM miskent volgens Stedin het 
bestaan van de in de praktijk regelmatig voorkomende situatie waarin een ander dan de partij die 
het eigendom heeft over een onroerende zaak waarop de verbinding wordt gemaakt de afnemer 
wordt. 

Reactie ACM 

38. Ten aanzien van het herzien ontwerpbesluit merkt ACM op dat procedure tot het verlenen van 
een ontheffing — anders dan de geschilbeslechtingsprocedure die heeft geleid tot het besluit van 
ACM van 5 december 2012 — nog niet beeindigd. Dit betekent dat ACM in de 
ontheffingsprocedure wel toekomt aan een inhoudelijke beoordeling. 

39. Gezien het voorgaande vett niet in te zien dat in het oordeel van ACM in de 
ontheffingsprocedure een novum zou kunnen 	gelegen of ACM anderszins aanleiding zou 
kunnen geven om terug te komen op het besluit van 5 december 2012. 

40. Daarbij verwijst ACM bovendien naar hetgeen overwogen is onder randnummer 22 van het 
besluit. Zelfs als ACM al uit zou gaan van een situatie waarbij Desco op grond van de 
overeenkomsten als vertegenwoordiger van Chemours dient te gelden, zou dit niet kunnen 
leiden tot herziening nu ook Chemours niet gehouden is om systeemdiensttarieven aan Stedin te 
voldoen. Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het conceptbesluit. 
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Zienswijzen Desco 

Adliesiebetuiging 

	

43, 	Desco geeft aan het eens te zijn met het oordeel van ACM over het verzoek tot herziening. 
Zij onderschrijft de overwegingen van ACM. 

Reactie ACM 

	

44. 	ACM neemt kennis van deze adhesiebetuiging. Deze zienswijze ceeft geen aanleiding to: 
wijziging van het conceptbesluit. 

De CEb-uitspraak faat gee!? andere beslissing toe 

45. Desco stelt verder dat toepassing van de uitspraak van het CBh van 18 april 2014 geen 
andere mogelijkheid voor ACM open tact dan afwijzing van het door Stedin ingediende 
herzieningsverzoek. Bij een door ACM eventueel nieuw te nemen beslissing op bezwaar zou 
ACM immers onverkod gebonden blijven aan de betreffende uitspraak. Deze laat slechts de 
conclusie toe dat Stedin jegens Desco in strijd heeft gehandeld met de E-wet. 

Reactie ACM 

46. Stedin heeft aan ACM verzocht haar besluit van 5 december 2012 te herzien. Hoewel dit 
besluit is in rechte onaantastbaar geworden met de uitspraak van het CBb van 18 april 2014, 
geeft deze zienswijze geen aanleiding tot wijziging van het conceptbesluit, 
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