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1.  Inleiding 
 
Marktpartijen en overheden ervaren een discrepantie tussen de regelgeving, beleid en 
uitvoering met betrekking tot private elektriciteitsnetten en de ontwikkelingen in de praktijk. 
Deze valt in verband te brengen met de veranderingen in de elektriciteitssector, die mede in 
gang zijn gezet door de liberalisering, een gebrek aan transportcapaciteit en een toenemende 
vraag naar transportinfrastructuur die is afgestemd op de behoeften van regionale afnemers. 
Andere relevante ontwikkelingen zijn de prioriteitstelling van milieu en duurzame energie, 
alsmede technologische en financieel/economische ontwikkelingen. Met investeringen in 
private netten wordt op deze ontwikkelingen ingespeeld. 
Deze ontwikkelingen nopen het ministerie van Economische Zaken beleid en regelgeving op 
de veranderingen in de elektriciteitssector te herijken.  
 
Bedrijven zijn onzeker over de mogelijkheid om krachtens artikel 15 E-wet een ontheffing 
van de minister1 te kunnen verkrijgen. In de praktijk valt te beluisteren dat aanvragers de 
vergunningsprocedure als onvoorspelbaar en weinig transparant ervaren, wat belemmerend 
werkt voor investeringen in de private transportinfrastructuur en in projecten waarvoor die 
infrastructuur bestemd is. 
Dit geldt temeer omdat de toegangsconnectie tussen private netten en het ‘openbare’ net 
problematisch is, niet alleen vanwege capaciteitsgebrek, maar ook vanwege de bestaande 
onzekerheid over de faciliteiten waarop exploitanten van private netten jegens beheerders van 
de openbare netten aanspraak kunnen maken. De daarvoor geldende regelgeving is complex 
en de betekenis daarvan is vaak onduidelijk. Illustratief is dat de rechter blijkens 
jurisprudentie niet uit wet- en regelgeving weet te herleiden waar een voor elektriciteit 
cruciaal begrip van “aansluiting” wordt geregeld,2 noch wijs wordt uit de stellingen van de 
partijen over de vrije toegang tot het net en de regeling terzake.3 
 
Het is echter de vraag of een toenemend aantal private netten zich verdraagt met het stelsel 
van de E-wet, de communautaire richtlijnen en de daaraan ten grondslag liggende 
uitgangspunten. 
 
Doelstelling van de masterclass ‘Private Elektriciteitsnetten’ is om een bijdrage te leveren aan 
de discussie over de ervaren discrepantie tussen wetgeving, beleid, uitvoering en toezicht met 
betrekking tot private netten en deze ontwikkelingen, alsmede over het herijken van de 
elektriciteitsregelgeving op de praktijk. 
 
Daarbij wordt onder een privaat net verstaan een net waarvoor de minister van Economische 
Zaken een ontheffing heeft verleend van de verplichting om een netbeheerder in de zin van 
artikel 10 E-wet aan te wijzen. De exploitant van een privaat net is niet onderworpen aan 
taken die de E-wet oplegt aan de netbeheerders en de Codes die ter uitvoering daarvan zijn 
vastgesteld. 
Het net bestaat uit een geheel van met elkaar verbonden transportleidingen,4 wordt 
afgebakend naar een bepaald gebied en als eenheid geëxploiteerd. 

                                                 
1 De Raad van Bestuur is krachtens mandaat belast met uitoefening van deze bevoegdheid. Zie het besluit van de 
Minister van Economische Zaken van 1 juli 2005, nr. WJZ 5040271, houdende regels inzake mandaat, volmacht 
en machtiging voor de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 
2 LJN: AZ4063, Hoge Raad , C05/212HR 
3 LJN: BC1061,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Hertogenbosch , 166730 KG ZA 07-722 
4 Zie de MvT , kamerstukken II, 25 621, p. 22 artikelgewijze toelichting bij art. 1 
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Ter onderscheiding van de private netten noemen wij de netten die worden beheerd door 
netbeheerders in de zin van artikel 10 E-wet, ‘openbare’ netten. 
 
Voor de masterclass zijn voorbeelden geagendeerd van bestaande en beoogde private netten, 
de diversiteit daarvan, de implicaties van het geldende juridische en beleidsmatige kader 
daarvoor en de verschillende betrokken belangen; mede bezien tegen de achtergrond van de 
hierboven genoemde ontwikkelingen in de energiesector. 
 
De deelnemers kunnen zich aan de hand van het onderwerp private netten nader oriënteren op 
de kern en dynamiek van de elektriciteitsvoorziening. 
 
De notitie beschrijft kort de veranderingen aangaande de elektriciteitsvoorziening in het 
algemeen. Voorts wordt met een oog op de discussie een beknopte omschrijving gegeven van 
de positie van openbare netten in relatie tot die van private netten en van enkele aspecten van 
het juridisch en beleidsmatig kader dat voor private netten geldt. 

 
 

2.  Elektriciteitsvoorziening en de rechtsordening 
 
Sinds de eerste commerciële toepassing van elektriciteit door Edison in 1873 wordt de 
waardeketen van de elektriciteitsvoorziening onderscheiden in opwek, transmissie, distributie 
en tenslotte verkoop. In deze geïnstitutionaliseerde visie wordt elektriciteit getransporteerd via 
de transmissie (hoogspanningsnetten) en distributie (middel- en laagspanningsnetten). 
Deze vier functies werden voorheen veelal in een verticaal verband uitgevoerd door 
ondernemingen of instellingen die een niet-competitieve franchise door de regelgever 
toegewezen hadden gekregen in een specifiek geografisch gebied. In ruil voor dat privilege 
namen de ondernemingen de verplichting op zich om een door de regelgever getarifeerde 
elektriciteitsvoorziening te garanderen.5 
Historisch gezien was de elektriciteitsvoorziening ingericht op basis van de volgende 
aannames. De organisatie van elektriciteit ging uit van de inherente complexiteit van 
grootschalig transport van brandstof naar grote elektriciteitscentrales. Dit vergde een 
ingewikkeld logistiek distributiesysteem om uiteindelijk de stroom bij de eindgebruiker te 
kunnen “brengen”. Hierbij moet bedacht worden dat elektriciteit niet van a naar b gaat, de 
productie altijd in precies evenwicht moet zijn met de afname en dat economische 
verantwoorde opslag vooralsnog niet realiseerbaar is. Elektriciteitscentrales vergden enorme 
investeringen en om deze investeringen zeker te stellen was het nodig dat in de overige ketens 
de garantie besloten lag dat de geproduceerde stroom tegen een voorspelbare prijs gedurende 
een lange afschrijvingsperiode geleverd kon worden. 
 
Voor de liberalisering van de energiesector werden vraag en aanbod als beperkt beïnvloedbaar 
beschouwd en dientengevolge had de gebruiker een beperkte keuzemogelijkheid met 
betrekking tot de koop of verkoop van elektriciteit. De tarieven voor de vier functies werd 
door de regelgevers bepaald onder een systeem van centrale planeconomie. De 
stroomvoorziening werd door overheden als essentieel gezien vanwege het maatschappelijke 
effect daarvan, wat een beperkte rol voor commerciële afwegingen rechtvaardigde.  

                                                 
5 R. F. Hirsch, “Power Loss. The Origins of Deregulation and Restructuring in the American Electric Utility 
System”., 1999 MIT, Cambridge, p. 11.  
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De nationale wetgevingen van de lidstaten van de Europese Unie zijn nog in hoge mate geënt 
op de bovengenoemde waardeketen danwel hebben de eigen nationale wet- en regelgevingen 
slechts summier aangepast aan de Europese richtlijnen. Slechts de twee lidstaten Nederland en 
Engeland, koplopers in het liberaliseringproces, zijn de uitzonderingen op dit terrein. Een en 
ander betekent dat de minister zich voor herijking van haar beleid en regelgeving slechts in 
beperkte mate door omringende lidstaten kan laten inspireren.  
 
De energiesector in Nederland is het afgelopen decennium wezenlijk veranderd mede ten 
gevolge van het liberaliseringproces. De Europese Unie nam in 1996 daartoe de eerste 
richtlijn voor elektriciteit aan. Hierbij werd de productie van elektriciteit tot op zekere hoogte 
vrijgemaakt. De liberalisering heeft betrekking op de productie en levering. Voor vrije handel 
is toegang tot de netten vereist en toegang tot de netten moet iedere marktdeelnemer worden 
gegarandeerd. De transmissie kan worden beschouwd als de sleutel tot de markt, de distributie 
zorgt voor de aansluiting op het systeem. Een tekort aan transportcapaciteit en beperkte 
mogelijkheden tot aansluiting vormen een directe belemmering voor de vrije handel van 
elektriciteit. 
 
Liberalisering van een sector is een geleidelijk proces waarbij (communautaire) regelgeving, 
economische/markt ontwikkelingen en technologische ontwikkelingen elkaar over en weer 
beïnvloeden. 
De in gang gezette liberalisering betreft daarentegen (nog) niet de eigendom en exploitatie 
van de transportinfrastructuur. De rechtsordening van netten wordt immers gekenmerkt door 
de aanname dat deze netten een monopolie zijn en dienovereenkomstig wettelijk geregeld 
moeten worden. De gedachte die ten grondslag ligt aan de E-wet is dat concurrentie bij het 
netbeheer niet efficiënt zou zijn: één net voor alle gebruikers was de rechtsnorm.  
‘Publieke’  nutsbedrijven zouden de beste garantie bieden voor de beschikbaarheid van 
nutsdiensten voor consumenten op redelijke voorwaarden tegen min of meer gelijke prijzen 
die bovendien betaalbaar zijn. Transport wordt beschouwd als een universele dienstverlening, 
waarvoor kenmerkend is de beschikbaarheid van de dienst, tegen redelijke voorwaarden en 
min of meer gelijke prijzen en betaalbaarheid daarvan. Een ieder moet deze dienst kunnen 
afnemen zonder ‘onderscheid des persoons’. Universele dienstverlening wordt beheerst door 
beginselen van sociale rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid.6 
 
Regulering terzake de netten is tot op heden dan ook geënt op het neutraliseren van de macht 
die de monopolist heeft ten opzichte van de “klanten”, die voortdurend afhankelijk zijn van 
slechts één aanbieder. Regulering moet tevens de efficiëntie bevorderen bij ondernemingen 
met een monopolie.  
 
De elektriciteitsvoorziening wereldwijd kenmerkt zich door een snelle technologische 
ontwikkeling, toenemende zorgen voor milieu en duurzaamheid alsmede het besef dat de 
benodigde financieringen voor het in stand houden en verbeteren van een toereikende 
transportinfrastructuur een ongekende financieringsbehoefte vergt. Dit is ook voor diverse 
regio’s in Nederland aan de orde. Netbeheerders en anderen blijken veelal niet (tijdig) in de 
investeringsbehoefte ten aanzien van de ‘openbare’ netten te kunnen voorzien. 
 
Technologische vooruitgang zorgt vanaf midden jaren ’80 van de vorige eeuw voor een sterke 
groei in de bouw van nieuwe vormen van elektriciteitsproductie. Deze zijn klein en decentraal 
                                                 
6 Notitie 'Publieke belangen en marktordening. Liberalisering en privatisering in netwerksectoren', 
Kamerstukken II, 1999-2000, 27 018, nr. 1, p. 8-10. 
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in te zetten met beduidend lagere kapitaalslasten. Deze nieuwe centrales, veelal gasgestookte 
warmtekrachtcentrales, stellen minder eisen aan de grootschaligheid van een geïntegreerd 
transport- en distributienet zoals voorheen gebruikelijk was. Snelle veranderingen op het 
terrein van communicatie en dataverwerking maken het bovendien mogelijk op (de-)centraal 
niveau vraag en aanbod van stroom beter met elkaar in evenwicht te brengen.  De kosten van 
de individuele investeringen voor transportinfrastructuur nemen sterk af. Deze 
ontwikkelingen hebben mede geleid tot nieuwe initiatieven om private netten aan te leggen en 
te exploiteren. 
  
Private initiatieven op decentraal niveau van industrieën, samenwerkingsverbanden en lokale 
overheden zetten de notie ‘netten als een natuurlijk monopolie’ onder druk. Ogenschijnlijk 
vooralsnog beperkte initiatieven laten zien dat de juridische inrichting van de 
elektriciteitsvoorziening geen gelijke tred houdt met de feitelijke ontwikkelingen en 
toekomstige uitdagingen. In een snel veranderende omgeving dienen bevoegdheden, 
instrumenten en procedures in staat te zijn deze ontwikkelingen te volgen.  
 
 

3.  Een net, een openbaar net en een netbeheerder  
 
Om de grens tussen een openbaar net en een privaat net te bepalen is het in de eerste plaats 
nodig om te omschrijven wat een elektriciteitsnet is. Daarvoor zijn aanknopingspunten te 
vinden in de E-wet en het Burgerlijk Wetboek.  
De E-wet definieert een “net” in artikel 1 sub i als “één of meer verbindingen voor het 
transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en 
onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en 
hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een producent of van een afnemer”.  
Vermogensrechtelijk wordt een net anders bepaald. Een net in de zin artikel 5:20 BW, bestaat 
uit één of meer kabels of leidingen, die bestemd zijn voor transport van onder meer 
elektriciteit. Deze omschrijving is fysiek van aard. Wij leiden uit de wetsgeschiedenis met 
betrekking tot dit artikel echter af dat wat een net is ook functioneel bepaald kan zijn. 
Het begrip “net” in de zin van artikel E-wet, in het bijzonder het begrip “verbinding” 
begrijpen wij niet zozeer als een verwijzing naar een of meerdere kabels, maar veeleer in 
functionele zin. De E-wet is immers vooral bedoeld om de universele dienst van transport van 
elektriciteit te regelen, wat functioneel van aard is. Onderdeel van het begrip “net” is de 
aansluiting daarop. Ook voor dit begrip geldt dat dit maar ten dele fysiek is bepaald. Het ziet 
immers op de connectie met de transportinfrastructuur. Een aansluiting omvat de daarvoor 
benodigde faciliteiten, die niet alleen fysiek van aard zijn. Daartoe behoort immers ook 
bijvoorbeeld datacommunicatie. 
De omschrijving in de E-wet van wat een net is, is voorts techniek-onafhankelijk van aard en 
biedt daarmee ruimte om in te spelen op snelle technologische veranderingen. De betekenis 
van het wettelijke begrip “net” kan in de loop van de tijd mede ten gevolge van deze 
ontwikkelingen veranderen.7 Een en ander betekent ons inziens dat net volgens de E-wet niet 
hetzelfde hoeft te betekenen als net volgens het vermogensrecht. 

 

                                                 
7 Vgl. Kamerstukken I, 29 834, nr 3, MvA, p. 1 – 3.(Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met 
een herziening van het nationale beleid ten aanzien van de aanleg van kabels ten dienste van openbare 
elektronische communicatienetwerken). 
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Een openbaar net wordt beheerd door een beheerder in de zin van artikel 10 E-wet, die wordt 
aangewezen door de eigenaar van het netwerk. Met het beheer van de netten zijn belast 
vennootschappen, waarvan de aandelen geheel in handen zijn van krachtens het publiekrecht 
ingestelde rechtspersonen zoals de gemeenten en provincies. De net beheerder behoort niet tot 
de overheid; is geen bestuursorgaan in de zin van artikel 1: 1, eerste lid aanhef en onder a en 
onder b, Algemene wet bestuursrecht. 
 
Artikel 1 sub k E-wet definieert de netbeheerder als “een vennootschap die op grond van 
artikel 10, 13 of 14 is aangewezen voor het beheer van een of meer netten”.   

Europese en Nederlandse regelgeving kennen daartegen geen algemene omschrijving van wat 
netbeheer is. Dit zal moeten worden afgeleid uit de vele regels in E-wet en daarop gebaseerde 
Codes die voorzien in een vergaande invulling en regulering van zijn taken.  

De netbeheerder beschikt krachtens art. 10a sub 1 over het economische eigendom van het 
door hem beheerde net en dit veronderstelt dat de netbeheerder kan beschikken over het 
gebruik van het net.  

Netbeheer blijkt in belangrijke mate toe te zien op een ‘systeemfunctie’. De introductie van 
marktwerking in de elektriciteitsector maakte een systeem van registratie van transacties 
noodzakelijk. Enerzijds omdat de neutrale netbeheerders zicht willen hebben op het totale 
elektriciteitsverkeer zodat ze in kunnen grijpen als knelpunten dreigen te ontstaan. De 
netbeheerders zijn belast met het volcontinu (in technische zin) afstemmen van de vraag en 
aanbod die op de markt tot stand gekomen is. Handhaven van de balans in het systeem is 
essentieel, omdat elektriciteit niet kan worden opgeslagen: vraag en aanbod moeten altijd in 
evenwicht zijn. Netbeheerders vinden het van belang dat alle geplande transacties ook 
werkelijk, fysiek, worden uitgevoerd.  

De elektrische werkelijkheid zal echter nagenoeg altijd afwijken van de prognose. TenneT, 
beheerder van het hoogspanningsnet, is uiteindelijk verantwoordelijk voor de balans in het 
systeem. Tekorten en overschotten van marktpartijen worden geleverd aan, respectievelijk 
afgenomen van TenneT. Naast het fysieke belang van een goede registratie van transacties 
spelen daarmee tevens financiële belangen. 
Netbeheerders hebben een uitstekende  mogelijkheid om het systeem van vraag en aanbod te 
beheersen en te beïnvloeden. Deze marktpositie wordt voorzien noch geregeld in de wet- en 
regelgeving. Voor een adequate en transparante uitvoering van de elektriciteitsvoorziening 
dient in deze leemte te worden voorzien. 
Netbeheer omvat vervolgens alles wat benodigd is om een continue aansluiting op het net te 
realiseren. Aansluiting op het openbare net geschiedt op basis van (veronderstelde) 
overeenkomsten met aangeslotenen. Deze zijn krachtens de E-wet en de daarop gebaseerde 
Codes vergaand gereguleerd.  
 
De aanwijzing vindt plaats voor tien jaar en behoeft de instemming van de minister. Zonodig 
kan de minister ambtshalve een netbeheerder aanwijzen als de eigenaar nalaat tijdig een 
‘aanvaardbare’ netbeheerder aan te wijzen. De aanwijzing dient binnen vier weken na aanleg 
van het net danwel onverwijld na het intrekken of vervallen daarvan plaats te vinden, op 
straffe van een ambtshalve aanwijzing van de minister. 
 
Mede gelet daarop zal een ondernemer die een privaat net beoogt aan te leggen daaraan 
voorafgaande zekerheid behoeven omtrent de ontheffing ex artikel 15 E-wet. 
 
De minister zou ook een netbeheerder kunnen aanwijzen met betrekking tot een door een 
particulier aangelegd net, dat was bedoeld als een privaat netwerk, maar waarvoor geen 
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ontheffing is verleend of waarvoor de ontheffing is komen te ontvallen. Wij zijn niet bekend 
met voorbeelden daarvan.  
 
 

4.  Wettelijk verankerd monopolie 
 
Uit artikel 16 E-wet valt af te leiden dat de beheerstaken van netbeheerders een exclusief 
karakter hebben met betrekking tot het gebied waar het te beheren net is gelegen. Dit bepaalt 
immers dat ieder ander dan de netbeheerder zich dient te onthouden van het uitvoeren van een 
van de wettelijke beheerstaken (lid 3). Met artikel 16 E-wet is uitvoering gegeven aan artikel 
7, zesde lid, 1e E-richtlijn,  
 
Artikel 16 vestigt daarmee een ‘wettelijk’ monopolie van de netbeheerder. De ontheffingen 
voor private netten vormen in feite een inbreuk op dit wettelijk monopolie.  
 
Uit de richtlijnen valt echter af te leiden dat de private netten niet in strijd zijn met de 1e E-
wet, mits deze niet tot als landelijk hoogspanningsnet kunnen worden aangemerkt, ook als 
deze meer dan incidenteel voorkomen. 
De wetgever heeft een andere keuze gemaakt en beoogd slechts bij wijze van uitzondering de 
exploitatie van private netten toe te staan. Artikel 16 stelt verdergaande eisen dan artikel 7 van 
de richtlijn en is gedetailleerder. Dit is geschied omwille van de consistentie: het geldt niet 
alleen voor het beheer van het landelijk hoogspanningsnet, maar ook van de regionale netten, 
met als achterliggende gedachte de vrije toegang van alle netten over dezelfde regels te 
waarborgen 
 
Het wettelijk monopolie van netbeheerders betekent een inbreuk op het communautaire 
beginsel van vrij verkeer van goederen en diensten. Vrij verkeer van goederen en diensten 
mag worden beperkt ten behoeve van een zaak van algemeen nut mits is voldaan aan de rule 
of reason, waaruit onder meer de eisen van noodzaak en proportionaliteit worden afgeleid. 
Het is van belang om in de loop van de tijd steeds opnieuw na te gaan in hoeverre aan deze 
eisen is voldaan. 
 
De gedachte die ten grondslag ligt aan artikel 16 E-wet is dat het transport- en distributienet 
een ‘natuurlijk’ monopolie is, omdat – zo wordt verondersteld – met de fysieke infrastructuur 
hoge verzonken kosten gemoeid zijn en toenemende schaalvoordelen te verwachten zijn bij 
een toename van de productie. 
De vraag is of de veronderstelling van de wetgever dat een transportnetwerk een natuurlijk 
monopolie is heden nog onverkort opgaat. Deze is mede ingegeven door de technologische 
ontwikkelingen die het mogelijk maken om sneller en tegen lagere kosten netwerken aan te 
leggen, niet alleen over een afstand van enkele kilometers, maar zelfs over een afstand van 
honderden kilometers. Deze ontwikkelingen dragen bij aan het beperken van het verlies van 
elektriciteit bij het transport en maken efficiëntere bedrijfsvoering mogelijk, onder andere 
door nieuwe mogelijkheden met betrekking tot databeheer. 
 
De keerzijde van het wettelijk verankerd monopolie is de noodzaak van een hoge mate van 
regulering van de taken die de netbeheerder uitvoert om misbruik van een machtspositie tegen 
te gaan en te waarborgen dat alle marktpartijen tot de transportinfrastructuur op non-
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discriminatoire basis toegang krijgen. Dit is een voorwaarde voor marktwerking8 en van een 
universele dienstverlening. Met name deze was voor de wetgever een belangrijke overweging 
om een wettelijk monopolie voor netbeheerders te vestigen.  
Het wettelijk verankerd monopolie van netbeheerders wordt bovendien gerechtvaardigd op 
grond van de gedachte dat deze nodig is om adequaat te kunnen voorzien in de benodigde 
leveringszekerheid.9 Deze houdt in dat elektriciteit verkrijgbaar is op elk moment en in de 
hoeveelheid waarin deze voor afnemers is gewenst.  
 
Om een en ander te waarborgen mogen netbeheerders naast de uitvoering van de taken die zij 
hebben op grond van artikel 16 E-wet en volgende geen andere commerciële activiteiten 
verrichten, ook niet in samenwerking met anderen. Die wordt, voor zover wij hebben kunnen 
nagaan, daarentegen niet door elektriciteits- en mededingingregelgeving gesteld aan personen 
die private netten exploiteren; daarbij kunnen productie, levering en transport in een bedrijf 
zijn geïntegreerd.  
 
De toekenning van een exclusieve taak aan netbeheerders noodzaakt voorts dat wettelijk 
voldoende is gewaarborgd dat zij hun taken ongehinderd en zonder bemoeienis van 
producenten en leveranciers verrichten.10 
De wetgever beoogt daarin met de Wet onafhankelijk netbeheer te voorzien. Deze wet 
verplicht tot die splitsing van verticaal geïntegreerde overheidsenergiebedrijven, 
uitzonderingen daargelaten. De wet loopt vooruit op te verwachten nieuwe communautaire 
regelgeving. 
 
Voor de discussie over elektriciteitsregelgeving en private netten is van belang dat splitsing 
door de communautaire regelgever als een effectief, zelfs als het meest effectieve, middel 
wordt beschouwd om investeringen in transportnetwerken te bevorderen, waarbij toegang 
wordt verleend op basis van het beginsel van non-discriminatie, een faire toegang tot het 
netwerk voor nieuwe toetreders tot de markt (proposal for a Directive of the European 
Parliament and of the Council amending Directive 2003/54EC, Com(2007) final 1, p. 3). Het 
voorstel voor de richtlijn noemt als alternatief voor volledige splitsing de mogelijkheid om het 
beheer van het net onder te brengen bij een "Independent System Operator". 
De in het ontwerp geformuleerde uitgangspunten betreffen ook internationaal gescheiden 
activiteiten, zoals productie en levering in het ene land en eigendom en beheer van 
transportnetwerken in het andere land. 
Een tijdelijke uitzondering op de algemene regels van splitsing zou overigens mogelijk 
behoren te zijn (p. 7 en 14/15 van het ontwerp). 
De overwegingen van de communautaire wetgever zijn algemeen geformuleerd. Daarmee 
lijken zij ook van toepassing op verticaal geïntegreerde energiebedrijven waarin de overheid 
geen (meerderheids/honderd procent) belang heeft (zie bijvoorbeeld ook de overwegingen op 
p. 5 van het ontwerp). 
 
Verticale integratie binnen een (groeps)maatschappij van productie, levering en transport is 
naar nationaal recht (vooralsnog) wettelijk niet uitgesloten voor private netten. 

                                                 
8 Tweede Kamer, vergaderen 1997-1998, 25 621, nr. 6, p. 49. 
9 Notitie 'Publieke belangen en marktordening. Liberalisering en privatisering in netwerksectoren', 
Kamerstukken II, 1999-2000, 27 018, nr. 1, p. 8-10. 
10 In dat verband, ofschoon niet expliciet wettelijk voorgeschreven, heeft het de voorkeur met een oog op de 
onafhankelijke taakvervulling dat hij het economisch eigendom van het net bij de netbeheerder ligt, maar dat 
werd niet onder alle omstandigheden noodzakelijk geacht (MvT kamerstukken II, vergaderjaar, 1997–1998, 25 
621, nr. 3. p. 39 en  kamerstukken II, vergaderjaar, 1997–1998, 25 621, nr. 270h, p. 1). 
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5.  Taken TenneT 
 
TenneT is naast de taken die aan alle beheerders zijn toegekend, tevens belast met het 
transporteren van elektriciteit in het kader van de invoer, doorvoer en uitvoer en het treffen 
van technische voorzieningen voor het geval dat door storingen het transport van elektriciteit 
(een deel van) het net belemmerd wordt om de levering van elektriciteit veilig te stellen. Deze 
technische voorzieningen treft zij niet alleen voor zichzelf, maar voor alle netbeheerders. Met 
een oog daarop worden tevens voorwaarden gesteld ten aanzien van de samenwerking tussen 
de gezamenlijke netbeheerders, zodat het veilige en efficiënte beheer van de netten in 
technische zin zoveel mogelijk is afgestemd, storingen voorkomen worden en het transport 
van elektriciteit zoveel mogelijk voortgang kan vinden.  
 
De vraag ligt voor of met verdere toename van het aantal private netten TenneT juridisch en 
praktisch gezien vergelijkbare mogelijkheden heeft om de voor de leveringzekerheid 
benodigde technische voorzieningen te treffen. In dit verband is van belang dat een privaat net 
veelal aansluiting heeft op een regionaal openbaar net en de regionale netbeheerder 
contractueel kan waarborgen dat exploitatie van het private net de taakvervulling door 
TenneT niet belemmert. Als het private net direct wordt aangesloten op het hoogspanningsnet 
kan TenneT zelf bij overeenkomst voldoende waarborgen te scheppen die voorzien in de 
leveringszekerheid. 
Mogelijk wordt de taakvervulling door TenneT bemoeilijkt doordat zij tengevolge van 
toename van het aantal private netten direct of indirect met steeds meer partijen te maken 
krijgt die niet aan de bij en krachtens de Codes gestelde eisen voor netbeheerders hoeven te 
voldoen. 
 
 

6.  De ontheffing ex art. 15 Ew 
 
Een ieder is in principe gerechtigd tot het aanleggen van een privaat net, mits dit de 
goedkeuring heeft van de gerechtigden van de betrokken gronden en met in achtneming van 
de toepasselijke bestuursrechtelijke regels, onder meer de bij en krachtens de Wet ruimtelijke 
ordening en de Wet milieubeheer gestelde regels. Anders dan voor aanleg van ‘ openbare’ 
netten kan echter niet aan de gerechtigden een gedoogplicht op grond van de 
Belemmeringenwet privaatrecht worden opgelegd. 
Voor exploitatie van het private net is echter een ontheffing van de minister nodig en 
aansluiting op het openbare net. De noodzaak tot deze aansluiting is feitelijk bepaald, alsmede 
wordt deze veelal bij ontheffing opgelegd. 
 
De ontheffing was oorspronkelijk primair bedoeld door de wetgever voor gevallen waarin 
sprake was van een «directe lijn», dat wil zeggen een verbinding tussen een productie-
installatie en een of meer afnemers; bijvoorbeeld voor het geval dat enige afnemers 
gezamenlijk een warmtekrachtinstallatie exploiteren en de stroom van die installatie via een 
leiding naar hun bedrijven of woningen laten gaan. De wetgever vond het niet zinvol om voor 
die leiding een afzonderlijke netbeheerder aan te wijzen en zo’n netbeheerder te verplichten 
aan anderen toegang tot dat net te verlenen. Een belangrijk criterium hierbij is dat slechts een 
beperkt aantal afnemers aangesloten mag zijn op de directe lijn. Een scherpe getalsgrens valt 
overigens daarvoor niet op voorhand aan te geven. 
Een indicatie voor het kunnen verlenen van een ontheffing was volgens de wetgever dat, gelet 
op de capaciteit en de ligging van het net, er geen maatschappelijk belang zou zijn gediend 
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met het aanwijzen van een afzonderlijke netbeheerder, mede gelet op de daarmee gemoeide 
administratieve en organisatorische lasten. 
 
In de parlementaire geschiedenis is er even nog sprake geweest van de vraag of het vereiste 
van een ontheffing niet zou kunnen worden vervangen door een algemene vrijstelling voor de 
desbetreffende netten. Daarvan is afgezien, omdat het niet mogelijk is gebleken om goede 
criteria te stellen die op voorhand aangeven of al dan niet sprake van een vrijstelling kan 
zijn.11 
 
De toepassing van de ontheffingsbevoegdheid heeft in afgelopen jaren een ruimer bereik 
gekregen, zij het dat de mate waarin wisselt. 
Voor een overzicht van de criteria voor het verlenen van een ontheffing verwijzen wij naar de 
voorwaarden en een toelichting daarop die zijn opgenomen in de bijlage 1 bij deze notitie 
opgenomen advies ontheffing aanwijzingen met beheerder 00-003. 
 
De minister beschikt bij de (niet-)verlening van ontheffingen over een ruime discretionaire 
bevoegdheid, dat wil zeggen een ruime mogelijkheid om belangen tegen elkaar af te wegen en 
feiten en omstandigheden te waarderen. Dit biedt de minister de mogelijkheid om 
behoedzaam uitzonderingen te maken op het wettelijk verankerd monopolie van 
netbeheerders en in te spelen op ontwikkelingen in de praktijk. Dit leidt echter tot onzekerheid 
bij marktpartijen. Van aanvragers valt de klacht te vernemen dat bij gebrek aan een 
consistente lijn niet valt in te schatten of een ontheffing zal worden verleend. Bovendien zou 
niet duidelijk zijn welke gegevens een aanvrager van de ontheffing bij zijn aanvraag moet 
overleggen om daarop aanspraak te kunnen maken, met als risico dat een aanvraag vanwege 
onvoldoende informatie buiten behandeling wordt gelaten. Onzekerheid over het 
publiekrechtelijke kader voor private netten leidt ertoe dat investeerders dan wel hun partners 
(uiteindelijk) afhaken. Partners van deze investeringen zijn ook decentrale overheden die zijn 
belast met ontwikkeling van grond ten behoeve van bijvoorbeeld bedrijfs- en of 
haventerreinen. 
 
Op grond van het tweede lid kunnen aan een ontheffing voorwaarden worden verbonden. 
Deze kunnen betrekking hebben op het uitvoeren van taken zoals die in artikel 16 zijn 
opgedragen aan netbeheerders en op daarbij te hanteren voorwaarden.12 In een discussie over 
private netten enerzijds en een wettelijk beschermd monopolie van netbeheerders anderzijds, 
is het van belang om na te gaan of de minister deze bevoegdheid kan aanwenden om de 
universele dienstverlening en levering van elektriciteit veilig te stellen.  
  
Wij leiden uit een advies van de Dte af dat dit mogelijk wordt geacht. Deze houdt in dat, 
overeenkomstig de bedoeling van de wetgever, aan de ontheffing het voorschrift te verbinden 
dat de aanvrager op verzoek van een ieder die zich vestigt in het gebied waarin de aanvrager 
het net beheert, een aanbieding dient te doen voor een aansluiting op zijn net (advies 
ontheffing aanwijzingen met beheerder 00-003, zie bijlage 2 bij deze notitie). Over de 
uiteindelijke voorwaarden daarvoor zou dan onderhandeld moeten worden, waarbij dan 
aansluiting zou behoeven te worden gezocht bij de bepalingen uit de Gaswet, onder meer wat 
betreft het maken van een onderscheid tussen aansluittarief, systeemtarief en transporttarief.13  

                                                 
11 Zie MvT, p. 35: Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 29 372, nr. 3, onderdeel Q ((Zie MvT, p. 35: 
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 29 372, nr. 3, onderdeel Q. 
12 Zie Kamerstukken II, 25 621, nr. p. 30 (MvT), artikelgewijze toelichting bij art. 15. 
13 zie Eerste Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 25 621, nr. 270d, p. 4  
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Vanwege de grote verschillen tussen situaties die zich op de netten van de 
ontheffingaanvragers voordoen is het volgens de Dte echter redelijkerwijs niet mogelijk om 
bij voorschrift een tarief voor private netten vast te stellen. Dit werd bovendien onwenselijk 
geacht vanwege de strekking van de ontheffing, alsmede een toename van de werklast voor de 
toezichthouder waartoe dit zou leiden. Met toezicht op naleving van de voorschriften aan de 
ontheffing zijn zowel de minister als uit hoofde van artikel 15 E-wet de Raad van Bestuur 
(namens deze de DTe) belast. 
In de technische voorwaarden, die gelden voor alle aangeslotenen en aanvullende, te 
verbinden aan de ontheffing zouden voldoende waarborgen kunnen worden opgenomen om 
deze storingen te voorkomen (advies ontheffing aanwijzingen met beheerder 00-003, par. 32). 
 
Aan een ontheffinghouder die zich niet houdt aan deze voorschriften kunnen sancties worden 
opgelegd en hij loopt het risico dat zijn ontheffing wordt ingetrokken.  
 
 

7.  Mededinging m.b.t. transport 
 
Toename van (behoeften aan) private netten geeft aanleiding tot de vraag of daarmee ook 
sprake is van (een begin van) concurrentie met betrekking tot transport.  
Zo op het eerste gezicht zou dit verondersteld kunnen worden; het aantal aangesloten op 
private netten, gaat ten koste van het aantal aansluitingen op het openbare net. Dit leidt 
mogelijk tot minder inkomsten voor de netbeheerder. Dit zou er tevens toe kunnen leiden dat 
netbeheerders kun vaste kosten op minder aangeslotenen kunnen verhalen.  
De vraag is in hoeverre deze veronderstelling juist is, of het aantal aangeslotenen op private 
netten of hun gebruik of opwekking van elektriciteit relatief zodanig beperkt is, dat deze 
verhoudingsgewijs weinig invloed heeft op de bedrijfsvoering van netbeheerders; of 
netbeheerders hun vaste kosten niet (deels) indirect op de aangeslotenen op de private netten 
kunnen verhalen doordat deze zijn verdisconteerd in het aansluit/transporttarief dat de 
exploitant van het private net aan de netbeheerder dient te voldoen. 
 
Van ‘echte’ concurrentie zou pas sprake zijn als ingezetenen van een bepaald gebied konden 
kiezen van welk net hij gebruik maakt. Wij veronderstellen dat daarvan in de praktijk ook wat 
betreft private netten niet of maar ten dele sprake is. Een privaat net wordt immers veelal 
aangelegd of bevindt zich in een gebied(je) waar een transportnetwerk ontbreekt. Ingeval 
aanleg en exploitatie van een privaat net in een bepaald gebied(je) is gerealiseerd kan in feite 
voor dat gebied eveneens een monopolie ontstaan; bewoners respectievelijk gevestigde 
bedrijven in dat gebied(je) zijn feitelijk veelal daarop aangewezen. Of ze zouden er voor 
moeten kiezen de kosten te dragen van realisatie van een aansluiting op het verder liggende 
openbaar net, waarvoor de aanleg over een langere afstand van een ‘individuele’ leiding nodig 
kan zijn. De vraag is of deze veronderstelling in overeenstemming is met de praktijk. 
 
In het kader van deze discussie is het ook van belang om na te gaan of de bij of krachtens de 
E-wet gestelde regels toestaan dat binnen een gebied meerdere transportnetten naast elkaar 
zijn gelegen en dat bewoners in dat gebied respectievelijk gevestigde bedrijven in dat gebied 
dienaangaande een keuzemogelijkheid hebben. In de parlementaire geschiedenis is in relatie 
tot de realisatie van VINEX-locaties de vraag aan de orde gesteld of door derden een net kan 
worden aangelegd naast het officiële net.14 

                                                 
14 Verslag, Tweede Kamer, vergaderen er 1997-1998, 25 621, nr. 8. 
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8.  Overheveling van privaat naar openbaar 
 
Volgens het wettelijk stelsel is het mogelijk dat een privaat net onderdeel gaat uitmaken van 
een openbaar net. Daartoe kan desnoods eenzijdig door de minister aanwijzing van een 
netbeheerder plaatsvinden. De intrekking van een ontheffing die daaraan kan voorafgaan, 
moet wel voldoen aan de eisen van artikel 15 E-wet en de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur.  
Wij nemen aan dat dan een redelijke vergoeding dient plaats te vinden aan de eigenaar, 
alsmede exploitant van het overgehevelde net. 

 

 
9.  Toegang tot het openbare net 
 
Voor exploitatie van particuliere netwerken is een aansluiting op het openbare net essentieel.  
Exploitanten van private netwerken ervaren ook dienaangaande belemmeringen, doordat hun 
niet (tijdig) een aansluiting wordt verleend of doordat hen niet de gewenste aansluiting wordt 
verleend. Met gewenste aansluiting wordt bedoeld dat daarbij de faciliteiten door de 
netbeheerder van het openbare netwerk worden verleend die de exploitant van het private 
netwerk behoeft. Het kan daarbij gaat om een bepaald type EAN-code of data-informatie over 
het elektriciteitsgebruik van de afzonderlijke aangeslotenen op het private net. 
 
Reden voor niet aansluiting op een openbaar net kan zijn gebrek aan capaciteit. Dit was 
bijvoorbeeld afgelopen zomer 2007 aan de orde in een geschil tussen Essent en TenneT. 
Aansluiting op het hoogspanningsnet was niet mogelijk vanwege capaciteitsgebrek op het 
landelijke hoogspanningsnet ten noorden van Zwolle. Vanuit TenneT kwam toen ook het 
bericht dat structurele oplossingen nog zeker tien jaar op zich laten wachten. Dit zou volgens 
Essent betekenen dat zij decentrale opwekkers (bijvoorbeeld van windenergie) op een 
wachtlijst moet zetten. Bij besluit van 22 november 2007 heeft de Raad van Bestuur van de 
NMa (Nummer 102743/49.BT365) beslist dat TenneT bij haar afwijzing van de aanvraag tot 
aansluiten van Essent onvoldoende heeft gemotiveerd waarom zij redelijkerwijs geen 
capaciteit ter beschikking heeft. 
De problemen voor de aansluiting bij de Eemshaven zouden inmiddels zijn opgelost, maar 
voor nieuwe aansluiting is geen plaats, naar wij aannemen ook niet voor eventuele 
toekomstige aansluitingen van private netten op het regionale net.  
 
TenneT kampt met vergelijkbare problemen in het Westland. Het capaciteitstekort houdt 
onder meer verband met de reservering van capaciteit voor geplande nieuwe kolencentrales. 
Westlandtuinders lopen het risico eind 2009 hun energie niet meer te kunnen leveren aan het 
openbare net. Inmiddels….. 
 
 

10.  Ten slotte 
 
Betekent toename van private netten het einde van het huidige stelsel van openbare netten; 
brengt dit de uitgangspunten van universele dienstverlening en leveringszekerheid in gevaar; 
en leidt dit tot een verzwaring van de taak of juist een verlichting van de toezichthouder. 
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Aan de parlementaire geschiedenis ontlenen we het volgende. 
Vanwege de aansluiting van het private net op het openbare net is het dus niet mogelijk het 
tariefsysteem te ontwijken. Particuliere netten zullen niet het einde van het stelsel betekenen. 
Ten eerste zullen ook eigenaren van particulieren netten zoals gezegd doorgaans op het 
“openbare net” aangesloten willen blijven en hier ook voor betalen.15  

 
 

Maart 2008 
 
 

                                                 
15 Kamerstukken II, 26 303, nr. 7, nota naar aanleiding van het verslag, p. 11 
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