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Jurisprudentie 
mr. 1. Brinkman en mr. L. Balion' 

NTE2016/40 
Gerechtshof Den Haag, 10 mei 2016, ECLI:NL: 
GHDHA:2016:1229, inzake de gemeente Aa en 
Hunze en de gemeente Borger-Odoorn tegen de 
Staat der Nederlanden 
Deze uitspraak betreft het spoedappel in de zaak 
tussen de gemeente Aa en Hunze en de gemeente 
Borger-Odoorn (hierna tezamen: gemeenten) en 
de Staat der Nederlanden (hierna: Staat). Het appel 
richt zich tegen de uitspraak van de voorzieningen 
rechter in de rechtbank Den Haag van 3 februari 
2016 (ECLI:NLRBDHA:2016:997). 
Het geschil gaat over de toepassing van de rijksco 
ordinatieregeling op de besluitvorming over het 
windpark Drentse Monden en Oostermoer. Op 17 
september 2015 hebben drie initiatiefnemers aan 
vragen om een omgevingsvergunning bij de ge 
meenten ingediend voor het bouwen, oprichten en 
exploiteren van windturbines. Iedere initiatiefne 
mer wilde ongeveer 17 windturbines plaatsen. 
Op 4 maart 2016 hebben de ministers van Econo 
mische Zaken en Infrastructuur & Milieu het ont 
werp van een rijksinpassingsplan ter inzage gelegd. 
In hoger beroep vorderen de gemeenten de Staat te 
verbieden het rijksinpassingsplan vast te stellen. 
De eerste grief richt zich tegen het oordeel dat het 
inrichtingenbegrip uit de Wet milieubeheer (Wm) 
niet van betekenis is voor de uitleg van het begrip 
'productie-installatie' in art. 9b van de Elektrici 
teitswet 1998 ('E-wet'). De tweede grief ziet op het 
oordeel dat reeds sprake is van één productie-in 
stallatie wanneer tussen de verschillende produc 
tie-eenheden geografische samenhang bestaat. De 
derde grief ziet op het feitelijke oordeel dat sprake 
is van een geografische samenhang tussen de ver 
schillende turbines. 
Het hof volgt de gemeenten niet. Het hof is van 
oordeel dat de toelichting in de memorie van toe 
lichting is toegesneden op de in de E-wet gebruikte 
begrippen. Nadrukkelijk is opgenomen dat de eisen 
van geografische, technische, functionele of orga 
nisatorische samenhang niet cumulatief zijn, zodat 
het artikel in ieder geval in zoverre afwijkt van het 
inrichtingenbegrip uit de Wm. Een verband methet 
inrichtingenbegrip uit de Wm is ook niet af te lei 
den uit de wet(sgeschiedenis). 
De geografische samenhang volgt volgens het hof 
uit de planning in onderlinge samenhang in een 
daartoe specifiek aangewezen gebied. De grote on 
derlinge afstand tussen de meest noordelijke en 
zuidelijke opstelling is te verklaren door het aantal 
turbines en de wijze van positionering. Voorts gaat 
het hof nog in op de organisatorische samenhang 
tussen de turbines. Hier is sprake van omdat de ini- 

tiatiefnemers een samenwerkingsovereenkomst 
hebben gesloten, een stuurgroep in het leven heb 
ben geroepen, een gezamenlijke aanvraag op grond 
van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora 
en Faunawet hebben ingediend en één milieueffec 
trapportage hebben uitgevoerd. 
Het hof laat het oordeel van de voorzieningenrech 
ter in stand en bekrachtigt het vonnis. 

NTE2016/41 
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 18 mei 
2016, ECLI:NL:CBB:2016:143, inzake Gasunie 
Transport Services B.V., te Groningen, appellante 
(GTS) tegen Autoriteit Consument en Markt (ACM), 
verweerster 
Ten behoeve van het nemen van een methode be 
sluit ter regulering van de wettelijke taken van Gas 
unie Transport Services B.V. (hierna: GTS) als net 
beheerder van het landelijk gastransportnet voor 
de vijfde reguleringsperiode wil de Autoriteit Con 
sument en Markt (hierna: ACM) Frontier Economi 
cs een benchmark laten ontwikkelen waarin zij de 
prestaties van GTS afzet tegen die van Duitse TSO's. 
De Bundesnetzagentur (hierna: BNetzA) heeft Fron 
tier Economics de Duitse gegevens verstrekt maar 
bedongen dat die vanwege het bedrijfsvertrouwe 
lijke karakter daarvan geheim zouden blijven. GTS 
wil een tegenonderzoek doen en heeft de ACM bij 
brief van 12 december 2014 daarom verzocht de 
BNetzA te vragen de gegevens beschikbaar te stel 
len die zij Frontier Economics verstrekt heeft. De 
ACM heeft het verzoek van GTS afgewezen en haar 
bezwaar tegen die afwijzing niet-ontvankelijk ver 
klaard. In beroep overweegt het College van Beroep 
voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) dat de ACM op 
grond van art. 6b Instellingswet ACM in algemene 
zin bevoegd is de BNetzA om informatie te verzoe 
ken. Volgens het CBb kwalificeert het gebruik van 
die bevoegdheid als een feitelijke handeling van de 
ACM. Daarmee kwalificeert het verzoek van GTS 
aan de ACM niet als een aanvraag in de zin van de 
Awb. De ACM heeft GTS terecht niet-ontvankelijk 
verklaard, aldus het CBb. Het CBb verklaart daarop 
het beroep ongegrond. 

1. Iman Brinkman en Lisette Baljon zijn beiden 
advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever For 
tuijn. 
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NTE2016/42 

Gerechtshof Amsterdam, 24 mei 2016, EClI:NL: 
GHAMS:2016:2003, inzake lxI B.V. tegen Liander 
N.V. 
Deze procedure betreft het hoger beroep van het 
vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 16 
april2014. De grieven van [X] falen, kortweg, omdat 
het hof anders dan [X] van mening is dat Liander 
N.V. (hierna: Liander) in dezen een vorderingsrecht 
toekomt en [X] Lianders schade onvoldoende be 
twist heeft. Naar aanleiding van het verzoek van 
[X] hangende appel het bedrag vast te stellen waar 
toe haar aansprakelijkheid beperkt is op grond van 
artt. 8:1060 en 8:1065 BW, stelt het hof de vordering 
van Liander in de beperkingsprocedure in de zin 
van art. 642a e.v. Rv. vast met bekrachtiging van het 
vonnis voor het overige. 

Rechtbank Gelderland, 1 juni 2016, ECLI:NL: 
RBGEL:2016:3303, inzake Orange Zest B.V. tegen 
Liander N.V. 
In deze zaak gaat het om de schade die is ontstaan 
door een brand als gevolg van een gebrek in een 
elektriciteitsmeter die eigendom is van Liander. 
Achtereenvolgens komen aan bod de risicoaan 
sprakelijkheid van Liander voor haar bezit, de ei 
gen schuld van de [eiseres] en het beroep op de exo 
neratieclausules in de algemene voorwaarden. 
Orange Zest B.V., handelend onder de naam DVARS 
(hierna: DVARS) vordert van Liander betaling van 
de door haar geleden schade op grond van art. 6:174 
BW omdat de brand is ontstaan als gevolg van een 
gebrek in de elektrische installatie van Liander. 
Liander heeft niet gemotiveerd betwist dat haar 
installatie tot het overdrachtspunt wordt gebruikt 
in de uitoefening van haar bedrijf als netbeheer 
der. Op grond van art. 6:181 BW rust derhalve de 
aansprakelijkheid op haar, behoudens ten aanzien 
van schade waarvan het ontstaan niet met de uitoe 
fening van haar bedrijf in verband staat. Partijen 
verschillen ten aanzien van deze vordering van me 
ning over wie de 125A-zekeringen heeft geplaatst, 
daar die een te hoge zekeringswaarde hebben en de 
installatie daarop niet berekend was. Voor de aan 
sprakelijkheid maakt dit echter niet uit, omdat aan 
sprakelijkheid op grond van art. 6:174 BW jo. 6:181 
BW risicoaansprakelijkheid is, waarvoor niet ver 
eist is dat de bezitter van de opstal het gebrek zelf 
heeft veroorzaakt. 
Liander werpt DVARS tegen dat zij eigen schuld 
heeft aan het ontstaan van de brand, doordat 
DVARS werkzaamheden zou hebben laten verrich 
ten aan de installatie waarbij de 125A-zekeringen 
zijn geplaatst. Deze stelling is als onvoldoende ge 
motiveerd verworpen. Voorts meent Liander dat 
DVARS bij het aangaan van de overeenkomst met 
Liander de installatie door Liander had kunnen la 
ten controleren, waarbij de 125A-zekering zou zijn 
opgemerkt en vervangen. De rechtbank oordeelt 

NTE2016/43 

[urispruáentie 

dat DVARS heeft gehandeld als een redelijk (rechts) 
persoon in de gegeven omstandigheid zou doen, 
door het niet door Liander laten controleren van de 
verzegelde deel van de installatie. 
In de laatste plaats beroep Liander zich op de exo 
neratie in haar algemene voorwaarden, op basis 
waarvan vergoeding van indirecte schade zoals in 
ieder geval schade als gevolg van bedrijfstilstand, 
als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van een 
beroep of als gevolg van winstderving is uitgeslo 
ten. Ook is de schadevergoeding gemaximeerd op 
een bedrag van EUR 910.000 voor alle contractan 
ten samen en op EUR 1.400 per contractant. DVARS 
heeft de exoneratieclausules vernietigd, omdat 
deze niet ter hand zijn gesteld en omdat de bepalin 
gen in haar optiek onredelijk bezwarend zijn. De 
rechtbank stelt vast dat DVARS de toepasselijkheid 
van de algemene voorwaarden stilzwijgend heeft 
aanvaard. Ten aanzien van de stelling dat de voor 
waarden onredelijk bezwarend zijn, concludeert de 
rechtbank dat geen punt van geschil is dat DVARS 
een afnemer is als bedoeld in art. 95a E-wet, zijn 
de een kleingebruiker. Op grond van art. 26a lid 5 
E-wet is art. 6:237 BW mede van toepassing op voor 
waarden in overeenkomsten met kleingebruikers, 
ook als die rechtspersoon zijn of handel en in de uit 
oefening van een beroep of bedrijf. Art. 17.3 en 17.4 
van de algemene voorwaarden zijn bedingen als 
bedoeld in art. 6:237 onder f BW, nu deze bedingen 
Liander (gedeeltelijk) bevrijden van een wettelijke 
verplichting tot schadevergoeding. Dat betekent 
dat art. 17.3 en 17.4 van de algemene voorwaarden 
jegens DVARS vermoed worden onredelijk bezwa 
rend te zijn en dus vernietigbaar zijn op grond van 
art. 6:233 onderdeel a BW, waarbij het op de weg ligt 
van Liander om dit wettelijke vermoeden te weer 
leggen. Het feit dat alle netbeheerders deze voor 
waarden hanteren en daarover overleg is gevoerd 
met de Consumentenbond zijn onvoldoende zwaar 
wegend om het vermoeden te weerleggen. Uit die 
stellingen volgt immers niet welke omstandighe 
den zo zwaar moeten wegen dat een exoneratie als 
deze in de verhouding tussen een zakelijke klein 
verbruiker als DVARS en Liander aanvaardbaar 
zou zijn. Daarover heeft Liander niks gesteld. De al 
gemene voorwaarden zijn aldus terecht vernietigd. 
De rechtbank oordeelt dat Liander aansprakelijk is 
voor de als gevolg van de brand ontstane schade bij 
DVARS. 
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NTE2016/44 
Besluit van de Autoriteit Consument en Markt 
van 20 juni 2016 op de bezwaren van DELTA N.V., 
N.V. Nuon Energy, RWE Benelux Holding B.V., 
de Nederlandse Energie Maatschappij B.V. en 
NutsServices B.V. tegen het dwangsombesluit 
van 3 december 2015 ter handhaving van de Wet 
onafhankelijk netbeheer; en 

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 
20 juni 2016 op de bezwaren van Eneco Holding 
N.V., dertien gemeentelijke aandeelhouders 
van Eneco Holding N.v., N.V. Nuon Energy, RWE 
Benelux Holding B.V., de Nederlandse Energie 
Maatschappij B.V. en NutsServices B.V. tegen 
het dwangsombesluit van 3 december 2015 ter 
handhaving van de Wet onafhankelijk netbeheer 
Deze besluiten (hierna: Besluit(en)) betreffen de 
bezwaren van enerzijds Eneco Holding N.V. (hier 
na: ENECO) en DELTA N.V. (hierna: DELTA) en an 
derzijds N.V. Nuon Energy (hierna: NUON), RWE 
Benelux Holding B.V. (hierna: RWE), de Neder 
landse Energie Maatschappij B.V. (hierna: NEM), 
NutsServices B.V. (hierna: NutsServices) en dertien 
gemeentelijke aandeelhouders van Eneco Holding 
N.V. (hierna: Aandeelhouders) tegen de besluiten 
van 3 december 2015 van de ACM tot oplegging van 
dwangsommen aan DELTA en ENE CO vanwege 
overtreding van het groepsverbod. Het groepsver 
bod houd kortweg in dat netbeheerders geen deel 
mogen uitmaken van een groep in de zin van art. 
2:24b BW. Het groepsverbod is neergelegd in art. 
lob lid 1-3 Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) 
en art. 2c lid 1-3 Gaswet. Netbeheerder Stedin Net 
beheer B.V. (hierna: Stedin) maakt deel uit van de 
ENECO-groep en netbeheerder Enduris B.V. (hier 
na: Enduris) van de DELTA-groep. De ACM heeft in 
primo geoordeeld dat ENECO en DELTA het groeps 
verbod overtreden, omdat Stedin en Enduris deel 
uitmaken van hun respectieve groepen. Daarop 
heeft de ACM ENECO en DELTA tot 31 januari 2017 
respectievelijk 30 juni 2017 gegeven om deze over 
tredingen van het groepsverbod ongedaan te ma 
ken, op straffe van verbeurte van dwangsommen. 
In de Besluiten gaat de ACM in de eerste plaats in op 
de bezwaren van NUON, RWE, NEM en NutsServi 
ces enerzijds en DELTA anderzijds met betrekking 
tot de ontvankelijkheid van de Aandeelhouders in 
de bezwaarfase respectievelijk RWE, NEM en Nuts 
Services in hun handhavingsverzoeken én in be 
zwaar. De ACM overweegt - kortweg - dat de Aan 
deelhouders geen rechtstreeks betrokken belang 
hebben bij het dwangsombesluit inzake ENECO en 
verklaart hen niet-ontvankelijk in hun bezwaren. 
De ACM meent dat RWE, NEM en NutsServices van 
wege concLlrrentiebelangen wel een rechtstreeks 
betrokken belang hebben bij het dwangsombesluit 
inzake Delta en verklaart hen welontvankelijk. 
De bezwaren van de ontvankelijke partijen betref 
fen drie onderdelen van de dwangsombesluiten 
inzake ENECO en DELTA: (i) het besluit tot hand 
havend optreden vanwege overtreding van het 

NTE2016/44 

groepsverbod, (ii) de begunstigingstermijnen van 
31 januari 2017 respectieveliik 30 juni 2017 en (iii) 
de hoogte van de opgelegde dwangsommen van 
EUR 45 miljoen per week dat de overtreding van 
het groepsverbod door ENECO voortduurt, met 
een maximum van EUR 90 miljoen, respectievelijk 
EUR 15 miljoen per week dat de overtreding van 
het groepsverbod van DELTA voortduurt, met een 
maximum van EUR 30 miljoen. In de Besluiten oor 
deelt de ACM dat de bezwaren geen doel treffen. De 
ACM is van mening dat zij in deze gevallen kon en 
moest handhaven, dat de begunstigingstermijnen 
in deze gevallen gepast zijn - en niet te kort, zoals 
ENECO en DELTA stellen, of te lang, zoals NUON, 
RWE, NEM en NutsServices stellen - en, tot slot, dat 
de hoogte van de opgelegde dwangsommen passend 
is. 
Wél ziet de ACM eigener beweging aanleiding de 
dicta van de dwangsombesluiten in de Besluiten 
op enkele punten enigszins aan te passen. De ACM 
breidt in de eerste plaats de grondslag voor de op 
legging van de dwangsommen uit van art. lOb lid 1 
E-wet en 2c lid 1 Gaswet naar art. lob lid 1-3 E-wet en 
art. 2c lid 1-3 Gaswet. In de tweede wijzigt de ACM de 
omschrijving van de te nemen herstelmaatregelen 
in geringe mate. Voor de goede orde neemt de ACM 
ook in het dictum op dat ENECO en DELTA meteen 
na 31 januari 2017 respectievelijk 30 juni 2017 een 
dwangsom verbeuren en niet pas na ommekomst 
van een volledige week na het verstrijken van de 
begunstigingstermijnen. 

NTE2016/45 
Hoge Raad, 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1267, 
inzake het beroep in cassatie van het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente 
Naarden (hierna: het College) tegen de uitspraak 
van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 
1 september 2015, nr. 14/00554, op het hoger 
beroep van (X) N.V. te (Z) (hierna: belanghebbende) 
tegen een uitspraak van de rechtbank Midden 
Nederland (nr. UTR 13/2447) 
In dit arrest staat de vraag centraalof het beroep 
van [X] N.V., die een gas- en elektriciteitsnet exploi 
teert in de gemeente Naarden, op een Infrastruc 
tuurovereenkomst aan de heffing van precariobe 
lasting door de gemeente Naarden in de weg staat. 
De Hoge Raad overweegt dat niet is komen vast te 
staan dat die Infrastructuurovereenkomst ook be 
trekking heeft op het elektriciteitsnetwerk en even 
min dat die is overgedragen aan [X] N.V. Daarnaast 
overweegt de Hoge Raad dat als de Infrastructuur 
overeenkomst na verwijzing een rol zou spelen, 
die niet aan de heffing van precariobelasting in de 
weg zou staan. In de Infrastructuurovereenkomst 
verleent de gemeente Naarden volgens de Hoge 
Raad op grond van publiekrechtelijke bevoegdhe 
den een recht van gebruik van voor de openbare 
dienst bestemde eigendommen. Een uit dergelijke 
publiekrechtelijke bevoegdheden voortvloeiende 
verplichting van de gemeente Naarden om g2c. en 
elektriciteitsleidingen in haar grond toe te staan 
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is niet hetzelfde als een gedoogplicht, die blijkens 
de geldende verordening inzake precariobelasting 
aan de heffing daarvan in de weg staat. Van een 
gedoogplicht is slechts sprake als de gemeente op 
grond van een overeenkomst netten zou moeten ge 
dogen. Daarop vernietigt de Hoge Raad het arrest. 

NTE2016/46 

Hoge Raad, 24 juni 2016, EClI:Nl:HR:2016: 
1270, inzake het beroep in cassatie van [X] N.V. 
te [1] (belanghebbende) tegen de uitspraak 
van het gerechtshof Amsterdam van 2 oktober 
2014, nr. 13/00611, op het hoger beroep van 
belanghebbende tegen een uitspraak van de 
rechtbank Amsterdam (nr. AWB 12/2285) 
In dit arrest gaat de Hoge Raad in op de vraag of [X] 
N.V., die een elektrícíteits- en gasnetwerk in de ge 
meente Blaricum exploiteert, terecht een aanslag 
voor precariobelasting heeft ontvangen. Het is bij 
het primaire middel met name de vraag of [X] N.V. 
een beroep kan doen op de rechten die rechtsvoor 
gangers ontleenden aan een overeenkomst met de 
gemeente Blaricum. Het hof heeft geoordeeld dat 
de rechten niet zijn overgedragen. Ook de E-wet 
en Gaswet hebben de overgang van die rechten bij 
inwerkingtreding niet bewerkstelligd. Volgens de 
Hoge Raad geeft dit oordeel geen blijk van een on 
juiste rechtsopvatting. 
Met het subsidiaire middel wil [X] N.V. betogen dat 
haar rechtsvoorgangers als juridische eigenaren 
van de netwerken als belastingplichtigen voor de 
precariobelasting zouden kunnen worden aange 
merkt. De Hoge Raad herhaalt de jurisprudentie 
waaruit volgt dat belanghebbende bij uitstek dege 
ne is die bij die netwerken een rechtstreeks belang 
heeft, welk belang uitgaat boven het resterend be 
lang van de juridische eigenaren. Het betoog dat de 
rechtsvoorgangers mede-belanghebbende zijn baat 
[X] N.V. niet, omdat zij, mede gelet op de E-wet en 
Gaswet als beheerder en economisch eigenaar be 
langhebbende is. De Hoge Raad verklaart het cassa 
tieberoep ongegrond. 
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