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De Minister van Economische Zaken 
De heer mr. L.J. Brinkhorst
Postbus 

  Den Haag

 januari 

⁄

Advies over de organisatie en het eigendom van de netten

Geachte heer Brinkhorst,

Hierbij heeft de Energieraad het genoegen u zijn advies aan te bieden
over de organisatie en het eigendom van de netten.
Dit advies is eerder uitgebracht dan oorspronkelijk voorzien, in verband
met uw wens om na het kerstreces met voorstellen over dit onderwerp te
komen. In het advies worden verschillende opties gegeven die door de
Raad zijn geïdentificeerd.
De tijd heeft echter ontbroken om alle aspecten van dit advies in meer
detail uit te werken.

De belangrijkste overwegingen welke de Raad aan u wil meegeven zijn de
volgende:

 Er zijn naar onze mening geen objectieve redenen om de beslissing over
de netten op korte termijn te nemen.

 De Raad werkt momenteel, op uw verzoek, aan beleidsopties voor de
gehele elektriciteitssector in Nederland. Deze verschillende
beleidsopties beïnvloeden de keuzes voor de organisatie en het
eigendom van de netten. Het zou daarom naar onze mening niet
raadzaam zijn om besluiten over de netten te nemen voordat deze
opties voor de totale sector tegen elkaar zijn afgewogen.

 De netten vormen een vitaal onderdeel van de energievoorziening. Aan
de zorgvuldigheid en de kwaliteit van beslissingen over de toekomst van
de netten dienen dan ook de allerhoogste eisen te worden gesteld.

NET NOG NIET
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7BRIEF AAN DE MINISTER

De Energieraad hoopt dat de inhoud van dit advies u zal overtuigen om
een besluit  over de netten uit te stellen tot alle benodigde elementen
beschikbaar zijn. 
De Raad wenst u veel succes en wijsheid toe op dit belangrijke dossier.

Hoogachtend, 

P.H. Vogtländer B.J.M. Hanssen
de voorzitter de secretaris
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1 – ACHTERGROND VAN DIT ADVIES

In de loop van  kwam de Energieraad tot de conclusie dat de discussie
over het al dan niet privatiseren van de netten1 te weinig werd gevoerd  op
basis van een gedegen probleem- en optieanalyse.
Dit was de reden dat de Raad besloot dit onderwerp op te pakken. Tijdens
het voorbereidingstraject kreeg de Raad begin november het signaal dat de
Minister van Economische Zaken na het kerstreces met voorstellen naar
de e kamer wil komen over dit onderwerp. Dit is aanleiding om eerder
dan voorzien, op basis van het tot nu toe verrichtte werk, toch reeds een
advies over dit onderwerp uit te brengen.

2 – CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Het heeft de Energieraad aan tijd ontbroken om de begonnen studie,
waarin alle aspecten en opties zorgvuldig zouden worden onderzocht en
afgewogen, af te maken. Niettemin wil de Raad  aan de verantwoordelijke
politici de volgende overwegingen meegeven over de kwaliteit van het
besluit en de urgentie:
 Er is naar de mening van de Raad met het oog op een betrouwbare

energievoorziening geen objectieve reden om snel een beslissing over de
netten te nemen. Het besluit om per  juli  de markt voor de
kleinverbruikers te liberaliseren staat op zichzelf en is onafhankelijk van
de toekomst van de netten.

 De Raad werkt momenteel, op verzoek van de Minister, aan de
beleidsopties voor de gehele elektriciteitssector in Nederland in het
kader van de ontwikkelingen in Europa zoals gesignaleerd in het advies
“Energiemarkten op de weegschaal”. Deze verschillende beleidsopties
beïnvloeden de keuzes voor de organisatie en het eigendom van de
netten. Het zou daarom naar de mening van de Raad niet raadzaam zijn
om besluiten over de netten te nemen alvorens de totale opties voor de
sector als geheel tegen elkaar zijn afgewogen. 

 De netten vormen een vitaal onderdeel van de energievoorziening aan

NET NOG NIET
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1 De raad heeft zich tot nu toe voornamelijk verdiept in de elektriciteitsnetten. Hoewel

vele van de constateringen ook gelden voor de gasnetten is op een aantal punten de situatie bij de

gasnetten anders.
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de samenleving en beslissingen over de toekomst van de netten zijn van
bijzonder grote betekenis. Daarom moeten de allerhoogste eisen
worden gesteld aan de zorgvuldigheid en de kwaliteit van het huiswerk.
De Raad betwijfelt of begin  aan deze hoge eisen zal zijn voldaan.

De Energieraad heeft een aantal opties voor de netten geïdentificeerd,
maar ziet het niet als haar taak om een voorkeur uit te spreken. Tenslotte
behoort het tot het primaat van de politiek om de opties op hun merites te
beoordelen en een keuze te maken. Wel verdient het aanbeveling om
vooralsnog te kiezen voor een ‘no-regret’ beleid.
De Raad beoogt met de inhoud van dit advies en bovengenoemde
argumenten de betrokkenen te overtuigen dat het verstandig is een besluit
over de netten uit te stellen tot alle benodigde elementen beschikbaar zijn.
De Raad hoopt in februari-maart het vervolgadvies over de hele sector uit
te brengen.

3 – KARAKTERISTIEK VAN DE NETTEN

De netten hebben enkele karakteristieken die bij het afwegen van
alternatieven een rol dienen te spelen:
 De netten zijn een natuurlijk monopolie dat  de concurrerende

activiteiten productie, handel en levering met elkaar verbindt. Om de
concurrentie in die activiteiten goed tot hun recht te laten komen dient
de overheid voldoende controle  op dit monopolie uit te kunnen
uitoefenen. 

 De schade voor consumenten en bedrijven bij storingen zijn tientallen
malen groter dan de waarde van het geleverde product. Dit heeft tot
gevolg dat het in macroeconomisch opzicht zinvol is om te streven naar
een optimale betrouwbaarheid. Dit kan betekenen dat hogere kosten –
en dus tarieven – voor de netten gerechtvaardigd kunnen zijn. De juiste
balans tussen kosten en betrouwbaarheid is een publiek belang.

 De netten vormen de schakel tussen een zich wijzigend aanbodpatroon
(centrale/decentrale opwekking, windenergie, importen etc) en een
veranderende vraag. De netten moeten voldoende kwaliteit en
capaciteit hebben om dynamisch op deze veranderingen te  kunnen
anticiperen en ze niet te belemmeren.
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4 – TRANSMISSIENETTEN

In de discussie over de netten dient een onderscheid te worden gemaakt
tussen de  nationale transmissienetten – die  de ruggengraat van vormen
van het  systeem – en de distributienetten. De importen geschieden via het
transmissiesysteem. Alhoewel ernstige storingen in  de transmissienetten
thans slechts sporadisch voorkomen, moet wel worden vastgesteld dat
wanneer ze optreden de gevolgen doorgaans zeer ernstig zijn. Bij uitval
worden meestal grote aantallen verbruikers getroffen en is veelal sprake
van een zeer grote schade. De uitval is van relatief lange duur. 

Er wordt nogal eens gesteld dat het in één entiteit onderbrengen van alle
netten met een transmissiefunctie2 bij zou dragen aan een verhoging van
de voorzieningszekerheid. Voor die ene entiteit wordt dan gedacht aan
TenneT3. Een van de genoemde voordelen is  een kleinere  kans  op
communicatiestoornissen. Dit is van belang omdat de responstijd bij
storingen slechts enkele minuten bedraagt. Ook zouden investeringen in
het transmissiesysteem beter kunnen worden geoptimaliseerd. Hoewel
deze argumenten de Energieraad aanspreken zijn er ook nadelen aan te
geven. Het overdragen van transmissienetten aan TenneT vergroot
bijvoorbeeld de communicatieproblemen tussen TenneT en de regionale
bewakingscentra van de distributienetten.

De Raad wil op dit moment over dit vraagstuk geen oordeel geven. Voor
een goede afweging is naar onze mening een gedegen objectieve technische
en economische evaluatie vereist.

5 – VOLLEDIGE “UNBUNDLING”4 VAN DE DISTRIBUTIENETTEN?

Bij vele energiebedrijven zijn de netten onderdeel van dezelfde 

NET NOG NIET

2 Niet alle hoogspanningsnetten hebben een transmissiefunctie.

3 In Nederland is momenteel ongeveer 35% van het transportnet in handen van TenneT.

De resterende 65% is in handen van, en wordt beheerd door, zes regionale netbeheerders.

4 Onder unbundlen wordt verstaan het scheiden van het beheer van de energienetten

van de overige activiteiten van energiebedrijven. De scheiding kan administratief, juridisch en qua

eigendom. Volledige unbundling betekent ook scheiding qua eigendom.
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onderneming die ook concurrerende activiteiten (productie en/of handel)
bedrijft. Wel zijn de netten in Nederland administratief en juridisch
gescheiden. In combinatie met de hierop gerichte regelgeving en een
effectief toezicht, zou dit oneigenlijke concurrentievoordelen ten opzichte
van andere spelers dienen te voorkomen.
Op zich zou deze situatie onder andere voldoende garantie moeten
scheppen voor non- discriminatoire toegang van alle partijen tot de
netten. Immers partijen die machtsmisbruik ondervinden kunnen klagen
bij de toezichthouder die de zaak grondig moet onderzoeken en adequate
sancties kan opleggen.
Sommige partijen dringen echter toch aan op een volledige scheiding van
eigendom van de netten. De overblijvende concurrerende
bedrijfsonderdelen zouden dan direct geprivatiseerd kunnen worden. De
Raad raadt een overhaastte beslissing hierover af. Niet alleen heeft de Raad
de indruk heeft dat het huidige systeem zich in de goede richting
ontwikkelt. Ook moet een besluit hierover ook in Europese context
worden genomen.  In  het oplossingsadvies over “Energiemarkten op de
weegschaal” dat volgend jaar zal worden uitgebracht zal met name de
Europese dimensie verder worden uitgediept. Hieruit zal blijken dat het
onder bepaalde scenario’s in het belang van de consument kan zijn om niet
te opteren voor een combinatie van (verdere) versnippering en
privatisering van de – in Europees verband – al zwakke energiesector in
Nederland. Volledige unbundling zou onder die scenario’s grotere nadelen
dan voordelen kunnen opleveren. In dit verband is het van belang te
constateren dat ook in de rest van Europa – de transmissienetten in een
aantal landen uitgezonderd – niet is gekozen voor volledige unbundling.
De Raad doet daarom een dringend beroep om het advies over
beleidsopties voor de gehele elektriciteitssector in Nederland in Europees
perspectief af te wachten.

6 – HET BORGEN VAN DE PUBLIEKE BELANGEN 

In het geval van de netten  dienen de volgende publieke en consumenten-
belangen zo goed mogelijk te worden geborgd door de overheid:
- Vrije toegang tot netten met.
- Voldoende capaciteit om op de dynamiek van vraag en aanbod te

anticiperen.

NET NOG NIET
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- Voldoende betrouwbaarheid.
- Tegen een redelijke prijs.

Twee belangrijke instrumenten die kunnen worden ingezet om de
publieke belangen te borgen zijn:
 Regelgeving en toezicht
 Overheidseigendom
In bepaalde opzichten werken deze instrumenten als communicerende
vaten.

6.1 – REGELGEVING EN TOEZICHT

Het gaat hier om een voor Nederland nieuw instrument waarvan de
effectiviteit nog moet worden bewezen.  Dit is voor deskundigen
begrijpelijk, want het systeem dient aan complexe technische, economische
en juridische criteria te voldoen. Verder kampt een toezichthouder
structureel met een asymmetrische positie ten opzichte van de
ondernemingen die onder zijn toezicht vallen. Dit heeft zowel te maken
met een informatieachterstand als met een achterstand  in kennis en
ervaring. Voorts wordt marktwerking in de energiesector gekenmerkt door
een aantal bijzondere aspecten die in andere markten niet aan de orde zijn.
Na een moeizame start ontwikkelt de Dienst uitvoering en toezicht
energie (Dte) zich snel en krijgt de Raad de indruk dat het toezicht op dit
moment veel beter gaat functioneren.
Effectief toezicht is echter een leerproces voor alle betrokken partijen. Per 
januari  zal de Dte een systeem van kwaliteitsborging introduceren.
Het is met name de kwaliteitsborging waarmee, ook internationaal, nog
maar beperkt ervaring is opgedaan. De Raad heeft begrepen dat de Dte er
vertrouwen in heeft dat uiteindelijk een solide kwaliteitsborgingsysteem
kan worden opgebouwd. Het zal echter tijd kosten voordat dit is
gerealiseerd en absolute garanties kunnen op dit moment natuurlijk niet
worden gegeven.

Essentieel voor een systeem van toezicht is dat er sprake dient te zijn van
adequate sancties. In de eerste plaats moet hierbij gedacht worden aan
economische sancties (boetes en premies). In geval van toezicht op private
ondernemingen met zo’n essentiële taak als netbeheer moet er ook sprake
zijn van een ultieme mogelijkheid voor de minister om een andere
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netbeheerder aan te wijzen in geval van wanbeheer. Dit dient zo te worden
geregeld dat snel en adequaat kan worden opgetreden zonder de noodzaak
van lange juridische procedures.
De Raad heeft zich afgevraagd of dit onder de bestaande wetgeving
mogelijk is of mogelijk kan worden gemaakt. Hij heeft daarover
deskundig juridisch advies ingewonnen bij een expert op dit gebied, Prof.
De Haan (zie bijlage). Volgens dit advies is het juridisch complex om dit
goed te regelen. Het lijkt erop dat niet volstaan kan worden met
uitsluitend  publiekrechtelijke bevoegdheden.  
Ook dient er goed te worden nagedacht hoe de overgang naar een andere
netbeheerder feitelijk in z’n werk zal gaan. 

6.2 – OVERHEIDSEIGENDOM

Een veel gehoord argument is dat eigendom niet kan en moet worden
gebruikt om publieke belangen te borgen. Deze filosofie is, met name bij
de overheid, ontstaan uit de slechte ervaringen met overheidsbemoeienis
in ondernemingen Overheidsbedrijven zouden bovendien per definitie
weinig efficiënt zijn.
De Energieraad is het echter niet eens met deze stelling. Het adagium dat
aandeelhouders niets te vertellen hebben ligt – zo dit ooit al ooit waar is
geweest voor grote aandeelhouders – in ieder geval achter ons gezien de
recente discussies over de positie van aandeelhouders. Uiteraard moet
worden voorkomen dat de aandeelhouder op de stoel van het management
gaat zitten. De beperkte, maar wel fundamentele, rechten van de
aandeelhouder(s) dienen in de statuten te worden vastgelegd. 

Deze fundamentele aandeelhoudersrechten zijn: 
 Bepalen wat de activiteiten van de onderneming zijn. Aandeelhouder(s)

moeten bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat zonder hun toestemming
een netbedrijf supermarkten gaat exploiteren.

 De doelstellingen van de onderneming vaststellen. Voor netbedrijven
zou betrouwbaarheid een primaire doelstelling moeten zijn, naast
rendement.

 Het mandaat voor de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
vaststellen.

 Het recht om leden van de Raad van Bestuur en Raad van
Commissarissen te benoemen en te ontslaan.

NET NOG NIET
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 Goedkeuring verlenen aan grote investeringen of desinvesteringen,
fusies en overnames. Minderheidsaandeelhouders kunnen een
voorkeursrecht hebben bij verkoop van aandelen door andere
aandeelhouders.

Met deze fundamentele rechten kan een overheidsaandeelhouder bepaalde
publieke belangen beschermen. Voor zover het structuurregime dit mocht
verhinderen dient het te worden aangepast. 

Het publieke belang in de energiesector is ruim  jaar behartigd door
overheidseigendom. In de nieuwe Elektriciteits- en Gaswet was er in
principe voor gekozen om van deze vorm van borging af te stappen en de
publieke belangen zeker te stellen door regelgeving en toezicht door de
rijksoverheid. Dit leidt terecht bij de huidige decentrale overheden tot de
conclusie dat voor hen geen publieke taak meer is weggelegd. Zonder
duidelijk gedefinieerde publieke taak waarover ook verantwoording kan en
moet worden afgelegd beperkt de rol van de huidige overheidsaandeel-
houders zich tot het bereiken van een maximaal rendement op het in deze
ondernemingen belegde vermogen. Dit kan even goed aan private
investeerders worden overgelaten.

De Raad is van mening dat aan dit aspect niet mag worden voorbijgegaan.
Indien bij een politieke heroverweging wordt gekozen  voor overheids-
eigendom als middel om publieke belangen te behartigen dient:
- er duidelijkheid te zijn welke belangen met dit instrument behartigd

moeten worden;
- vastgesteld te worden welke overheid als eigenaar hiervoor

verantwoordelijk moet worden gesteld;
- te worden bekeken welke consequenties hieraan zijn verbonden voor

het hele bouwwerk van de Elektriciteits- en Gaswet.

Concluderend is de Raad van mening dat geheel of gedeeltelijk overheids-
eigendom (eventueel tijdelijk) als middel om het publieke belang te
waarborgen kan worden overwogen, mits duidelijk wordt afgesproken
welk belang hiermee moet worden gediend en hoe dit geregeld kan
worden. 



7 – OPTIES VOOR DE NETBEDRIJVEN

In het licht van het voorgaande heeft de Energieraad vijf opties voor de
netwerken geïdentificeerd, maar niet in detail uitgewerkt.
 % privatiseren
 een erfpachtconstructie
 het concessiemodel
 een “golden share” model
 % publiek eigendom
Deze opties worden hierna kort besproken. Het zal duidelijk zijn dat
gedurende de transitieperiode naar een goed werkende Europese markt
gekozen zou kunnen worden voor een ‘no-regret’ optie, welk een andere
kan zijn dan de uiteindelijke voorkeursoptie aan het eind van een geslaagd
transitieproces.

7.1 – 100% PRIVATISEREN

Bij deze optie wordt zowel het juridische als het economische eigendom
voor % geprivatiseerd. Een veel genoemd voordeel van deze optie is
een efficiënte en meer dynamische bedrijfsvoering5. Verder heeft dit
alternatief de hoogste financiële waarde voor de huidige aandeelhouders.
Deze optie heeft echter, in dit stadium, ook een aantal risico’s zoals:
- de gevolgen wanneer de publieke belangen niet adequaat kunnen

worden geborgd met regelgeving en toezicht;
- het falen van wettelijke maatregelen tegen wanbeheer.

7.2 – DE ERFPACHTCONSTRUCTIE.

Bij deze door prof. De Haan beschreven constructie blijft het juridisch
eigendom van de netten bij de overheid. Het economisch eigendom blijft
bij de energiebedrijven d.m.v. een langdurige erfpacht. De waarde van het
juridisch eigendom, en daarmee de prijs bij eventuele overdracht aan een
andere overheid, is in dit geval zeer laag omdat het volledige economisch
eigendom bij de energiebedrijven kan blijven.
In de erfpachtvoorwaarden kan worden vastgelegd dat bij wanbeheer de

16NET NOG NIET

5 Prikkels voor efficiency en innovatie komen vooral voort uit een situatie waarin sprake

is van concurrentie. Dat is hier echter – afgezien van de toepassing van maatstafconcurrentie – niet het

geval.
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erfpacht wordt opgezegd. Op deze wijze lijkt het “vangnet” bij wanbeheer
beter geborgd. Deze optie kan worden gecombineerd met optie  (%
privatisering van het economisch eigendom), of met de opties  en . 

7.3 – HET CONCESSIEMODEL

Ook bij dit model blijft het juridisch eigendom bij de overheid. Hier
wordt echter het economisch eigendom voor een bepaalde periode “in
concessie” gegeven. Na deze periode wordt de concessie opnieuw in
concurrentie uitgegeven. Onder dit model is de waarde die bij de overheid
blijft groter en afhankelijk van de lengte van de eerste concessieperiode.
Het voordeel van deze optie is dat een zekere mate van concurrentie wordt
geïntroduceerd. Verder kan bij onbevredigende prestatie een netbeheerder
van de concessie worden uitgesloten.
Dit model heeft echter ook nadelen omdat de concessiehouder de neiging
zal hebben de termijn na de concessieperiode niet als “zijn probleem” te
beschouwen.

7.4 – GOLDEN SHARE

Om als aandeelhouder bepaalde fundamentele rechten te kunnen
uitoefenen is het niet nodig % of zelfs een meerderheid van de
aandelen te hebben.
Over deze rechten kunnen ook afspraken worden gemaakt in een
aandeelhoudersovereenkomst bij een minderheidsbelang, bijv. %.
Het idee van de “golden share” constructie is dat bepaalde vitale belangen
op deze wijze toch (tijdelijk) kunnen worden geborgd. Hoewel de EU niet
in alle gevallen een golden share toestaat is de Energieraad van mening, dat
in het geval van de netten het publieke belang voldoende  moet kunnen
worden aangetoond om dit mogelijk te maken6.
Bij deze optie kan het meerderheidsbelang in de netten bij de
energiebedrijven blijven. De voordelen van privatisering kunnen daarmee
grotendeels worden gerealiseerd. Deze optie kan worden gecombineerd
met de erfpachtconstructie.

6 Hierbij wordt met name gerefereerd aan de uitspraak van 4 juni 2002 van het

Europese Hof van Justitie, zaak C-503/99, Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen

Koninkrijk België. Dit betrof de rechten verbonden aan bijzonder aandeel van het Koninkrijk België in NV

Nationale Maatschappij der Pijpleidingen en in NV Maatschappij voor Gasvoorziening (Ostrigaz).
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7.5 – 100% PUBLIEK EIGENDOM

De voordelen en nadelen van deze optie zijn het spiegelbeeld van optie ..

Deze optie zou overigens heel goed een tijdelijke kunnen zijn, die kan
overgaan in een van de andere opties in een later stadium.
Het nadeel van deze optie is dat hierbij meteen  moet worden gekozen
voor volledige ‘unbundling’, indien voor productie, handel en levering
voor privaat eigendom wordt gekozen.

Gezien de aard van de publieke belangen ligt het voor de hand dat de
rijksoverheid de aangewezen partij is om de rol van erfpachthouder,
concessiehouder of aandeelhouder te vervullen.

8 – KWALITEIT VAN HET BESLUIT EN URGENTIE

De netten vormen een vitaal onderdeel van de energievoorziening. Ook
zijn zij een belangrijke schakel voor de marktwerking tussen productie,
handel en levering van energie. Het transitieproces van de energiesector
naar marktwerking in een Europese context brengt met zich mee dat de
toekomst onzeker blijft, mede omdat we vele factoren niet zelf in de hand
hebben. Wat vandaag in het belang van consument en samenleving lijkt te
zijn kan morgen anders uitpakken. De belangen van de verschillende
stakeholders in Nederland en Europa zijn groot en lopen – zeker op korte
termijn – sterk uiteen. De Raad vindt daarom dat het veranderingsproces
scherp gevolgd moet worden. 
Bij het afwegen van opties voor organisatie- en eigendomsvarianten van
energienetten moet robuustheid tegen veranderende omstandigheden dan
ook een belangrijke rol spelen. Het lijkt verstandig om vooralsnog te
kiezen voor een ‘no regret’ beleid. 

Aspecten die een meer gedetailleerde uitwerking behoeven zijn:
- De kwestie van eigendom en beheer van de transmissienetten en de

vraag over welke netten het dan precies gaat.
- De juridische en contractuele voetangels en klemmen van de

verschillende opties.
- De financiële waardering van de netten in z’n geheel en van het

juridisch eigendom afzonderlijk.
- De mogelijkheden voor financiering van een aantal van de opties.

NET NOG NIET
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De Raad is van mening dat de allerhoogste eisen moeten worden gesteld
aan de zorgvuldigheid en de kwaliteit van het huiswerk. In ieder geval
moet het afwegen van de opties voor de totale sector, zoals de Raad die
hoopt te presenteren in februari-maart, daar een onderdeel van zijn.
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1 – INLEIDING

Voor de tweede maal is nu aan mij advies gevraagd over bovengenoemd
onderwerp. De eerste keer betrof het de zogenaamde bakstenenproblematiek
bij privatisering van elektriciteitsproductiebedrijven. Het advies werd in 

uitgebracht op verzoek van PricewaterhouseCoopers naar aanleiding van de
voorgenomen aandelenverkoop van het bedrijf UNA aan Reliant Energy
Incorporation te Houston (USA). Het advies leidde onder meer tot een
gezamenlijke publicatie van ondergetekende en mr. R. Snel, Legal counsellor
bij de sectie Bestuurs- en milieurecht van PricewaterhouseCoopers Legal
Services in het Tijdschrift Privatisering1. 

Dit keer betreft het een verzoek om advies over de privatisering van
energiedistributiebedrijven en wel van de zijde van de Algemene
Energieraad, waarbij het gaat om de organisatie en eigendom van
energienetten. Hierbij zijn mij in het bijzonder de volgende vragen
voorgelegd:
.a Kan de overheid juridische instrumenten creëren om wanbeheer van de

netwerken te voorkomen?
.b Zullen deze instrumenten in de praktijk effectief en efficiënt blijken (is

het voorkomen en tegengaan van wanbeheer in de praktijk naar
verwachting een begaanbaar pad)?

 Is het ultimum remedium bij wanbeheer – het onteigenen en het
overdragen van het netbeheer aan een andere netbeheerder – juridisch
mogelijk? Zo ja, welke haken en ogen zitten hieraan, en zal dit in de
praktijk een begaanbaar pad zijn?

Zoals bij behandeling van deze vragen in paragraaf  zal blijken, zijn mijn
antwoorden in hoge mate afhankelijk van de veranderingen die de wetgever,
zowel die van het Burgerlijk Wetboek als die van de Elektriciteits- en
Gaswet, bereid is aan te brengen in de bestaande eigendomsverhoudingen.
Dit laatste is niet alleen van belang in verband met de voorgenomen
privatisering ook van de distributiebedrijven, al dan niet gecombineerd met
een onafhankelijk netwerkbeheer, maar tevens in verband met de totale

BIJLAGE 1
PROF. MR. DE HAAN,
‘EIGENDOMSVERHOUDINGEN 
BIJ PRIVATISEREING VAN ENERGIEBEDRIJVEN’.

1 P. de Haan en R. Snel, Art. 71 Elektriciteitswet 1998: bakstenen op de weg naar privatisering. 

Een onwettige beperking, Tijdschrift Privatisering, jaargang 6, nr. 9, 26 november 1999, p. 4-9.
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onzekerheid over de eigendom van de energienetwerken, welke is ontstaan
als gevolg van de arresten van de Hoge Raad van  juni  inzake de
juridische kwalificatie van de kabelnetten in de zin van de
Telecommunicatiewet2. Om die reden zal ik in paragraaf  allereerst
ingaan op de consequenties van deze arresten ook voor de
privatiseringsproblematiek en daarbij tevens een voorstel doen voor
regeling van de eigendom van kabels- en leidingennetwerken in artikel
: BW.

In een volgende paragraaf ga ik meer uitgebreid in op de bestaande
eigendomsverhoudingen bij de privatisering van energiebedrijven. Daarbij
zal een viertal soorten eigendom worden onderscheiden, namelijk:
 de juridische eigendom van de energienetwerken, vooralsnog

ongeregeld;
 de economische eigendom van deze netwerken, welke bij de

voorgenomen privatisering zal worden ondergebracht bij de wettelijk
aangewezen netbeheerders;

 de aandelen van deze netbeheerders welke nu nog % eigendom zijn
van de distributiebedrijven;

 de aandelen van de distributiebedrijven zelf, nu nog in handen van
provincies en gemeenten.

De eerste twee vormen de vermogensrechtelijke eigendomsverhouding
betreffende de netwerken, nu gekwalificeerd als onroerende zaken, kortom
de zakenrechtelijke eigendom, terwijl de beide laatste betrekking hebben
op de eigendom van de betrokken bedrijven, dus de rechtspersoonlijke
eigendom. Tussen beide categorieën bestaat een hemelsbreed verschil dat
in de politieke en ambtelijke praktijk vaak over het hoofd wordt gezien.

In een viertal volgende paragrafen zullen de genoemde soorten eigendom
in verband met de privatisering dan ook nader worden bezien, waarbij
tegelijk voorstellen worden ontwikkeld voor een regeling ervan in de
energiewetgeving. In het bijzonder komen daarbij aan de orde de
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2 HR 6 juni 2003, No. 36.075 (Juridische kwalificatie kabelnet I) en No. 36.076

(Juridische kwalificatie kabelnet II), Bouwrecht 2003, Nrs. 188 en 189, p. 819 e.v. met noot van A.A.

van Velten. Zie ook S.C.J.J.  Kortmann, De onroerende niet-nagetrokken CAI, Ars Aqui 52 (2003) 11, p.

842-847.



23BIJLAGE 1

mogelijkheden van een volledige splitsing tussen netwerkbedrijf en
leveringsbedrijf dan wel een splitsing enkel tussen de juridische en de
economische eigendom van de netwerken. De laatste vorm van splitsing
zal waarschijnlijk bij de huidige politieke verhoudingen het beste passen.
In een slotparagraaf worden de antwoorden op de mij gestelde vragen nog
eens samengevat en tevens enkele aanbevelingen gedaan aan de wetgever.

2 – DE TER ADVISERING VOORGELEGDE VRAGEN

De hiervóór onder .a en .b weergegeven vragen kunnen allereerst worden
bezien tegen de achtergrond van de huidige energiewetgeving. Zowel de
Elektriciteitswet  als de Gaswet kennen een regeling voor wanbeheer
door de netbeheerder. Zo wordt in art. , tweede lid, van eerstgenoemde
wet de Minister van Economische Zaken bevoegd verklaard bij niet meer
voldoen van de netbeheerder aan diens wettelijke verplichtingen deze op
te dragen door hem noodzakelijk geachte voorzieningen te treffen en bij
niet-voldoening aan die opdracht een andere naamloze of besloten
vennootschap als netbeheerder aan te wijzen. Artikel  van de Gaswet
verklaart de minister bevoegd bestuursdwang toe te passen ter handhaving
van een soortgelijke opdracht. Dit zijn dus beide bestuursrechtelijke
dwangbepalingen die echter tekortschieten als het er werkelijk op
aankomt een wettelijk aangewezen netbeheerder door een andere te
vervangen. Daarvoor is namelijk de beschikking nodig over de rechten van
het energiebedrijf waaraan de door dit bedrijf aangewezen netbeheerder
zijn beheersrecht ontleent.

Bij het bestaande gebrek aan wettelijke regeling van het eigendomsrecht
van de elektriciteits- en gasnetten drukken de beide wetten zich wat dit
betreft voorzichtig uit. Artikel  Elektriciteitswet heeft het over de
rechtspersoon die een recht van gebruik heeft van een hoogspanningsnet of
ander net en voor het beheer ervan een of meer naamloze of besloten
vennootschappen als netbeheerder moet aanwijzen. Artikel  van de
Gaswet spreekt wat meer in termen die op eigendom lijken, namelijk een
natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een gastransportnet
toebehoort en die eveneens een netbeheerder moet aanwijzen. Maar hoe
dan ook, in beide gevallen blijft het beheersrecht van de netbeheerder, dat
in de memorie van toelichting bij eerstgenoemde wet3 en ook in het
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persbericht over de zogenaamde interventiewet4 economische eigendom
wordt genoemd, eenvoudig een afgeleide van de juridische eigendom
waarover men dus eerst de beschikking moet hebben om het netbeheer
aan een andere vennootschap te kunnen opdragen.

Ook uit het bedoelde persbericht  heb ik de indruk gekregen dat dit laatste
door de opstellers van het wetsvoorstel, zoals dat thans bij de Raad van
State ligt, niet voldoende wordt beseft. ‘De netbeheerder moet – zo heet
het daar – beschikken over het economisch eigendom van het net om
onafhankelijk netbeheer te waarborgen. Voor volledige afsplitsing van de
eigendom van netwerken in een vennootschap die onafhankelijk is van
handelaars in energie is, net als in andere Europese landen, niet gekozen’.
Deze twee zinnen wekken wel de indruk dat men zich ervan bewust is dat
de juridische eigendom op den duur bij het energiebedrijf zal blijven
berusten, hoe onzeker deze thans als gevolg van de verticale natrekking
door de grondeigendom ook is. Over de juridische vorm van de
economische eigendom van de netbeheerder laat het persbericht zich niet
uit5. Niettemin wordt verderop opgewekt meegedeeld dat, indien de
minister van Economische Zaken als ultimum remedium bij wanbeheer
van een net een andere netbeheerder aanwijst, de oude netbeheerder
verplicht is de economische eigendom van het net over te dragen.
Daarnaast krijgt de minister de mogelijkheid om in te grijpen in het
beheer van het net door het bestuur van een netbeheerder tijdelijk onder
specifiek toezicht te stellen.

Uit niets blijkt dat de opstellers van het wetsvoorstel zich bewust zijn van
de privaatrechtelijke draagwijdte van met name de eerstgenoemde
maatregel. In feite wordt hier een zodanige inbreuk op het eigendomsrecht
van het moederbedrijf van de netbeheerder gepleegd dat materieel van

3 Kamerstukken II, 1997-1998, 25 621, nr. 3.

4 In het persbericht ‘Versterking positie consument op elektriciteits- en gasmarkt’ d.d. 26-09-2003 van

het Ministerie van Economische Zaken wordt hiernaar verwezen als het wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet

en de Gaswet in verband met de implementatie  en aanscherping van het toezicht op het netbeheer.

5 De omschrijving van economische eigendom uit artikel 2, tweede lid, van de Wet op de belastingen van

rechtsverkeer (een samenstel van rechten en verplichtingen m.b.t. een goed dat een belang bij dat goed

vertegenwoordigt dat tenminste enig risico van waardeverandering omvat) is hiervoor veel te vaag en te onbepaald. In

feite gaat het hier om de volledige exploitatie van het net, economisch zowel als juridisch.



onteigening sprake is. Immers de nieuw aangewezen netbeheerder maakt
geen deel meer uit van het concern, maar neemt wel het volledige
gebruiksrecht van het net over, daargelaten hoe de gedwongen overdracht
ervan juridisch in zijn werk moet gaan. Het betekent tegelijk een tweede
inbreuk, namelijk een gedwongen splitsing van het concern van het
energiebedrijf, zonder dat duidelijk is waar de aandelen van de oude
netbeheerder blijven. Het aandelenbezit van deze rechtspersoon – wij
zullen dat nog in par. zien – is namelijk niet hetzelfde als het economisch
eigendomsrecht van het net. Kortom, waar gaat het nu eigenlijk allemaal
over en waaraan ontleent de minister van EZ deze vérgaande
privaatrechtelijke bevoegdheden? Mijn antwoord luidt: die heeft hij niet
en hij krijgt ze ook niet via een louter publiekrechtelijke wet als de
interventiewet. Zo’n wet kan niet zo maar een privaatrechtelijk
dwangregiem in het leven roepen, geheel los van het burgerlijk recht. Ik
kom daar in paragraaf  op terug. 

De enige manier om als overheidsorgaan over privaatrechtelijke
beschikkingsbevoegdheden als de onderhavige te kunnen beschikken is
gelegen in het verwerven van het juridische eigendomsrecht en wel tegen
volledige onteigeningsvergoeding, ongeacht of men hiertoe de
Onteigeningswet of de Vorderingswet  wil hanteren6. In beide
gevallen zouden deze wetten aanpassing behoeven in de zin dat
respectievelijk een onteigening of vordering ten behoeve van de
energievoorziening mogelijk zou moeten worden gemaakt. In antwoord
op de tweede vraag die de Algemene Energieraad, zoals weergegeven in de
inleiding, mij heeft gesteld zou ik dan ook het volgende willen opmerken.
Vooralsnog is door de wetgever nog niet voorzien in een speciale
onteigenings- of vorderingsbevoegdheid welke voor een gedwongen
overdracht aan een andere netbeheerder bij wanbeheer noodzakelijk zou
zijn. Het zal dus ook in de praktijk geen begaanbaar pad zijn. In de
slotparagraaf wordt hierop nader ingegaan.

De beide andere vragen onder .a en .b zijn terecht ruimer gesteld, omdat
daarbij ook andere juridische instrumenten aan de orde kunnen komen
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6 Zie over deze wetten in relatie tot de eigendomsoverdracht mijn commentaar in Asser – Mijnssen – De

Haan, Algemeen goederenrecht, veertiende druk, Deventer 2001, nrs. 297-301 (par. 22. Aan overdracht verwante

rechtsfiguren).
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om wanbeheer door netbeheerders te voorkomen en tegen te gaan. Deze
mogelijkheden zullen in de volgende paragrafen ter sprake komen, nadat
eerst de eigendomsproblematiek rond de kabels- en leidingennetwerken in
verband met de recente arresten van de Hoge Raad is behandeld.

3 – DE EIGENDOM VAN KABELS- EN LEIDINGENNETWERKEN

De thans bestaande onzekerheid over de eigendom van kabels- en
leidingennetwerken was er ook al vóór de genoemde arresten7. Toen was
zij zelfs nog tweevoudig. Enerzijds werd getwist over het roerende danwel
onroerende karakter van de kabels en leidingen en anderzijds over de
daarmee samenhangende vraag of van verticale danwel van horizontale
natrekking sprake zou zijn. De eerste vraag is nu door de Hoge Raad-
arresten tot een oplossing gekomen, namelijk wegens hun duurzame
vereniging met de grond worden de kabels en leidingen geacht onroerend
te zijn. Ook de tweede vraag is door de arresten beantwoord, echter alleen
voor telecomnetten nu die een speciaal artikel in de Telecommunicatiewet
en daaraan voorafgaande wetten kennen, thans in art. .. van die wet te
vinden. Het eerste lid van dat artikel luidt:
‘De aanleg van kabels en netwerkaansluitpunten door de aanbieder van een
openbaar telecommunicatienetwerk en van een omroepnetwerk in en op
gronden, alsmede in en aan gebouwen van anderen brengt geen wijziging in
de eigendom van hetgeen is aangelegd’.

Hier wordt dus duidelijk een scheiding aangebracht tussen de
grondeigendom en de eigendom van het netwerk, maar een dergelijke
bepaling ontbreekt in de Elektriciteitswet en de Gaswet en trouwens ook
in de Waterleidingwet. Zodoende kan men daarbij volgens de heersende
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7 Zie bijvoorbeeld L.N. Marlet, Recht van opstal voor ondergrondse werken, Bouwrecht 1974, p. 246-

248; J.G.M. Arnold, Artikel 5.3.1 N.B.W. en ondergrondse leidingen, WPNR (1978) 5425; A.A. van Velten, De eigendom

van ondergrondse telecomnetten, WPNR (1997) 6285; G.E. van Maanen, Ondergronds en bovengronds bouwen, WPNR

(1998) 6326; H.D. Ploeger, Horizontale splitsing van eigendom, diss. Leiden 1997, Deventer 1997, hoofdstuk10 en D.

Samkalden en B. van den Berg, Juridische aspecten van ondergronds bouwen, Preadviezen Vereniging voor Bouwrecht,

Deventer 1997.

8 Ploeger trekt in zijn dissertatie op p. 314 e.v. overigens terecht in twijfel of er nog wel sprake is van een

heersende leer, omdat er in de literatuur ook nogal wat voorkeur voor horizontale natrekking bij leidingnetten wordt geuit.



27BIJLAGE 1

leer8 moeilijk anders concluderen dan dat ten aanzien van de
desbetreffende leidingen het verticale natrekkingsbeginsel van art. :

BW geldt. Die conclusie wordt ook door mijn opvolger aan de VU in het
onroerend-goedrecht prof.mr. A.A. van Velten in zijn noot onder de Hoge
Raad-arresten getrokken9. Zelf deel ik die opvatting niet, eenvoudig
omdat ik het resultaat in de zin van een volstrekt versnipperde en daardoor
ook zinloze eigendom van de als eenheid geëxploiteerde netwerken weiger
te accepteren. Ik moet toegeven dat ik daarbij meer vanuit het jus
constituendum, het nog te vormen recht denk dan vanuit het positieve
recht dat op zijn best geen of slechts een onaanvaardbare oplossing biedt.
Ook met oog op de privatiseringsproblematiek is een regeling van de
eigendom van energienetwerken dringend gewenst. Zolang niet vaststaat
waar zich de juridische eigendom van deze netwerken bevindt, kan deze
ook niet geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan de Staat of een
andere onafhankelijke beheerder, danwel anderszins veiliggesteld bij
overdracht van de aandelen van het energiebedrijf aan een buitenlandse
onderneming.

Een eerste verdienstelijke poging om tot een aanvaardbare regeling van de
eigendom van ondergrondse netwerken te komen is ondernomen door
Ploeger in zijn eerder genoemde proefschrift10. Hij kiest op grond van het
door hem terecht verdedigde eenheidsbeginsel, nu het hier gaat om kabels
en leidingen deel uitmakend van een groter geheel, ervoor dit beginsel
voorrang te geven boven de verticale natrekkingsregel uit art. : BW. Dit
leidt hem er echter niet toe die voorrang ook rechtstreeks in het artikel tot
uitdrukking te brengen, hoewel de slotpassage van het bepaalde onder e
‘gebouwen en werken, voorzover zij geen bestanddeel zijn van eens anders
onroerende zaak daartoe wel aanleiding geeft. In plaats daarvan pleit hij
voor een regeling in de Belemmeringenwet Privaatrecht en wel in een
artikel a luidende:
‘In afwijking van art. : van het Burgerlijk Wetboek blijft een werk in de
zin van art. eigendom van degene die de bevoegdheid heeft deze werken in,
op of boven eens anders onroerende zaak aan te leggen en in stand te houden’.

9 BR 2003, p. 824. F.J. van Velsen spreekt op p. 946 echter van een juridisch monstrum.

10 Ploeger, Horizontale splitsing van eigendom, nr. 309 (Proeve van wetgeving).
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Als voordeel van deze regeling noemt Ploeger, dat het hier gaat om een
eigendomsrecht dat afhankelijk is van het recht dat de leidingeigenaar op
de grond kan doen gelden, hetzij in de vorm van een opstalrecht, hetzij in
een contractuele of publiekrechtelijke vorm (private of publieke
vergunning of gedoogplicht). Dat beschouw ik nu echter, juist vanwege
de zeer ongelijke rechtsverhoudingen met de diverse grondeigenaren11,
als een nadeel van de constructie. Daarom kies ik met Van Maanen12

voor een zelfstandig eigendomsrecht van het netwerk als geheel en dus
niet van de kabels en leidingen in de verschillende grondpercelen
afzonderlijk13. Met hem en ook van Velten14 meen ik dat hiervoor een
regeling in het BW als eerste in aanmerking komt. Gemakshalve heb ik
daartoe alvast een formulering bedacht en wel in de vorm van een tweede
lid van artikel : BW:
 ‘Kabels en leidingen welke deel uitmaken van een netwerk waarvan het

openbaar belang bij of krachtens de wet is erkend, behoren in eigendom toe
aan de beheerder van dat werk danwel de natuurlijke of rechtspersoon die
deze beheerder ingevolge de wet als zodanig heeft aangewezen’. 

De bijzondere wetten waarnaar in deze door mij voorgestelde bepaling
wordt verwezen zijn onder meer de Elektriciteitswet en de Gaswet.
Wanneer het niet mogelijk zou zijn het BW op korte termijn aldus
aangepast te krijgen, kan tijdelijk ook een regeling worden getroffen in
deze wetten zelf, zoals eerder in de Telecommunicatiewet (art. .) is
gebeurd zij het in wat minder gelukkige formulering. Het beste zou zijn
deze dringende kwestie rond praktisch de gehele ondergrondse
infrastructuur gelijktijdig met de interventiewet in de Tweede Kamer te
behandelen, desnoods in de vorm van een initiatiefwetsvoorstel.
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11 Zie over deze ongelijkheden als gevolg van de Belemmeringenwet Privaatrecht reeds P.F.E.J.Janssen,

Enige in de praktijk optredende privaatrechtelijke problemen, in geval de Belemmeringenwet Privaatrecht kan worden

toegepast, Bouwrecht 1972, p. 8 e.v.

12 Van Maanen, WPNR 98 / 6326, p. 556 waar hij ook een aparte openbare registratie van de

ondergrondse infrastructuur bepleit. Zie ook J. de Jong, De kenbaarheid van ondergrondse werken, Bouwrecht 1998,

p.453-459.

13 Het betekent dus ook dat leidingen die geen deel (meer) uitmaken van het netwerk de

grondeigendom volgen.

14 WPNR 97 / 6285, p. 671.



4 – VIER SOORTEN EIGENDOM BIJ PRIVATISERING VAN BELANG

Zoals in de inleiding al aangegeven zijn bij de privatisering van energie-
bedrijven vier geheel verschillende soorten van eigendom van belang.
Geregeld worden met name de – wat ik ter onderscheiding noem –
rechtspersoonlijke eigendom van de aandelen in de betrokken bedrijven en
de juridische danwel economische eigendom van de netwerken met elkaar
verward. Uiteraard is er wel in die zin een relatie tussen beide categorieën,
dat de waarde van de aandelen in het energiebedrijf mede beïnvloed wordt
door die van de juridische eigendom van het netwerk. Ook zal de waarde
van het aandelenbezit in het bedrijf van de netbeheerder voor een
belangrijk deel bepaald worden door de economische eigendom van het
net. Maar deze waardeverhouding is primair van economische, niet van
juridische aard, hoewel zij bij het gebruik van juridische dwangmiddelen
door de overheid, bijvoorbeeld onteigening of gedwongen overdracht, wel
om de hoek komt kijken. Voor het overige echter spelen de vier soorten
eigendom bij privatisering een geheel eigen, duidelijk te onderscheiden rol.
Hoewel ik in de volgende vier paragrafen die rol ook met het oog op
toekomstige wetgeving nader zal schetsen, wil ik er hier alvast vanuit de
bestaande situatie enige toelichting op geven.

A – JURIDISCHE EIGENDOM VAN HET NETWERK

Over de juridische eigendom is in verband met de bestaande onzekerheid
in het voorgaande al het nodige gezegd. Het is volstrekt onbegrijpelijk hoe
ons land met zijn honderdduizenden kilometers ondergrondse
infrastructuur het zolang zonder regeling heeft kunnen stellen. Het kon
alleen bij de gratie van niet-privatisering van openbare nutsbedrijven,
waarbij het ongeregeld zijn alleen dood kapitaal opleverde, omdat het in
feite ging om netwerken in de categorie van ‘zaken buiten de handel’15.
Voorzover de eigendom van kabels en leidingen –  niet van netwerken als
geheel – geacht werd bepaald te worden door de grondeigendom conform
de verticale accessieregel van art. : BW, kon voor het grootste deel de
gemeente beschouwd worden als eigenaar vanwege de ligging ervan in of
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15 Zie over het buiten de handel zijn van openbare en andere zaken G.A. van der Veen, Openbare zaken,

diss. Utrecht 1997, hoofdstuk 7.
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langs openbare wegen. Economisch en juridisch, kortom maatschappelijk,
stelde deze veronderstelde leidingeigendom eenvoudig niets voor, want de
gemeente deed en doet er niets mee en kan dat ook niet. De enige die wel
iets met leidingeigendom kan is het openbaar nutsbedrijf, hoewel het door
de wetgever van de Elektriciteitswet slechts als gebruiksgerechtigde wordt
aangemerkt (art. ). Zodra echter, zoals nu in het voornemen ligt,
privatisering van de energiebedrijven in zicht komt, wordt de
eigendomsvraag als het ware uit de winterslaap gewekt en vraagt zij dus
ook dringend om een oplossing.

B – ECONOMISCHE EIGENDOM VAN HET NETWERK

De economische eigendom van netwerken, zoals zij in de voorgenomen
interventiewet aan de netbeheerders wordt toegedacht, heeft begripsmatig
het nadeel dat zij noch qua vorm noch qua inhoud voldoende vaststaat.
Van Velten onderscheidt in zijn dissertatie niet minder dan drie
hoofdvormen van economische eigendom, die ook nog weer in tal van
onderliggende rechtsvormen uiteenvallen16. Het zijn de
koper/economisch eigenaar waaronder medebegrepen de huurkoper en de
lessee bij financial leasing; de economisch opstaller met name de
erfpachter; en andere economisch gerechtigden met langdurige
gebruiksrechten, lidmaatschapsrechten in een flatexploitatievereniging of
aandelen in een onroerend goed BV. Het begrip zal dus in de
energiewetgeving nader moeten worden omschreven.

Zoals ik in noot  van paragraaf  al opmerkte is de omschrijving uit artikel
, tweede lid, van de Wet op de belastingen rechtsverkeer daartoe te vaag en
te onbepaald. Ongetwijfeld heeft de fiscale wetgever met name de koper/
economisch eigenaar op het oog, hetgeen blijkt uit de definitie: ‘een samen-
stel van rechten en verplichtingen met betrekking tot een goed, dat een
belang bij dat goed vertegenwoordigt dat tenminste enig risico van waarde-
verandering omvat, waarbij de verkrijging van uitsluitend het recht op
levering niet wordt aangemerkt als verkrijging van economische eigendom’.

In de eerste plaats gaat het bij netbeheer niet om een recht op levering van
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16 A.A. van Velten, Kopers en economisch eigenaars van onroerend goed, diss. UvA 1982; zie met

name het schema in Annex C op p. 264.



31BIJLAGE 1

de juridische eigendom zoals bij koop, doch om het volledige gebruiks-
recht van het net met als elementen zeggenschap over, zorg voor en risico
van de exploitatie17. Het dragen van enig risico is hier dus veel te beperkt
en te onbepaald, gezien de uitgebreide wettelijke taken waaronder aanleg,
onderhoud, herstel en vernieuwing van de netten, die aan de netbeheerder
zijn opgedragen18. Veel beter zou het daarom zijn te kiezen voor de tweede
hoofdvorm van economische eigendom, welke door Van Velten is
genoemd, namelijk die van erfpacht, nu deze bovendien een veel duur-
zamer en tevens voor verhypothekering vatbaar recht oplevert. Ik kom in
paragraaf  op de voordelen van deze rechtsvorm met het oog op de
privatisering uitgebreid terug. 

C – AANDELENBEZIT VAN HET ENERGIEBEDRIJF

Het aandelenbezit van de energiebedrijven is, voor zover de distributie-
bedrijven betreft, nu nog in handen van provincies en gemeenten. In geval
van privatisering zal juist deze eigendom, al dan niet via de beurs, in
andere handen overgaan. Vooralsnog is de aarzeling om hiertoe over te
gaan met name in politieke kringen groot, niettegenstaande de aandrang
die zowel door de tegenwoordige aandeelhouders als door de bedrijven zelf
in dit opzicht wordt geoefend. Die aarzeling is alleszins begrijpelijk, nu de
veiligheid en betrouwbaarheid van de energievoorziening bij de
privatisering wel degelijk op het spel staan. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat aandelenoverdracht buiten de kring van de huidige
aandeelhouders
instemming van de minister van Economische Zaken behoeft. Daarbij
kunnen de nodige voorwaarden worden gesteld en eventueel ook wettelijk
vastgelegd, waarop ik in paragraaf  terugkom.

D – AANDELENBEZIT VAN DE NETBEHEERDER

De aandelen van met de distributiebedrijven gelieerde netbeheerders zijn
thans nog voor % in handen van die bedrijven zelf. Wel zijn er de
nodige wettelijke waarborgen dat de aan de aandelen verbonden

17 Zie over deze elementen van het gebruiksrecht van de pachter uitvoerig mijn Pachtrecht, commentaar op wet en

jurisprudentie, Zwolle 1969, p. 131-135.

18 Artikel 16 Elektriciteitswet en artikel 10 Gaswet.
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zeggenschapsrechten niet ten nadele gaan van de onafhankelijkheid en
onpartijdigheid van de netbeheerder. Zo moeten de statuten van de
netbeheerder volgens artikel , tweede lid onder d Elektriciteitswet en
artikel , tweede lid onder c Gaswet de bepaling inhouden dat de
aandeelhouders zich onthouden van iedere bemoeiing met de uitvoering
van de aan de netbeheerder opgedragen werkzaamheden. Het betekent
dus ook dat de distributiebedrijven het gebruik van het netwerk door de
netbeheerder niet rechtstreeks kunnen beïnvloeden. Nu is dat op zichzelf,
ook afgezien van deze bepaling, al niet zo verwonderlijk, omdat de
aandeelhouders economisch gezien wel als eigenaren van het
netwerkbedrijf kunnen worden beschouwd, maar niet als gerechtigden tot
het gebruik van het net. Aandeelhouders hebben in juridische zin alleen
een aandeel in het maatschappelijk kapitaal van de onderneming, hetgeen
slechts een zekere zeggenschap binnen het bedrijf en een aandeel in de
winst oplevert. Het is van belang dit te constateren ook met het oog op
een toekomstige privatisering waar ik nu over kom te spreken.

5 – JURIDISCHE NETWERKEIGENDOM BIJ PRIVATISERING

Veruit het meest cruciaal bij privatisering is uit het oogpunt van algemeen
belang dus niet het aandelenbezit van de betrokken bedrijven, maar de
juridische eigendom van de netwerken. Zolang deze eigendom niet
wettelijk is geregeld en dus nog slaapt, kan het allemaal geen kwaad en
lijkt het alsof er niets aan de hand is. Maar ik heb in het voorgaande al
uitvoerig betoogd dat deze onzekere rechtstoestand bij privatisering van de
bedrijven beslist niet kan voortduren. Want de eigendom van de
netwerken moge dan niet vaststaan, het gebruiksrecht van de energie-
bedrijven doet dat wel en neemt – zoals ook blijkt uit art.  Elektriciteits-
wet – zolang de plaats van deze eigendom in. En men kan nog zo zeer in
de wet bepalen, zoals bij de interventiewet in het voornemen ligt, dat de
netbeheerder beschikt over de economische eigendom van het net, meer
dan een machtsspreuk is dit niet, zolang vorm en inhoud ervan niet
vaststaan. Want hoe men het ook wendt of keert, de economische
eigendom is rechtens niet meer dan een afgeleide van het eigendomsrecht
en dus ook van het gebruiksrecht dat daarvoor in de plaats treedt. En dat
laatste recht kan niet zo maar aan de energiebedrijven worden ontnomen.
Ik ga er dus vanuit dat zowel de juridische als de economische eigendom

ADVIES AANSPRAKELIJKHEID LEVERINGSONDERBREKING ENERGIE
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van de netwerken voorafgaand aan de privatisering wettelijk zullen worden
geregeld. Daarvan uitgaande is het de vraag wat er met de juridische
netwerkeigendom moet gebeuren, wil men veilig de privatisering in de zin
van verhandelbaarheid van de aandelen van de energiebedrijven kunnen
laten ingaan. Wat dat betreft dienen zich twee mogelijkheden aan,
namelijk a) volledige afsplitsing van de eigendom van de netwerken zowel
juridisch als economisch en b) een splitsing enkel tussen de juridische en
de economische eigendom.

A – VOLLEDIGE AFSPLITSING VAN DE NETWERKEIGENDOM

Dit voorstel lag besloten in de open brief welke de Friese CDA-
gedeputeerde J. Ploeg op  september  aan de minister van
Economische Zaken deed toekomen. Een klein citaat uit deze brief:
‘Zolang netbeheer en levering in één hand blijven, zal er grote weerstand zijn
tegen privatisering. Het netmonopolie toevertrouwen aan private partijen die
tevens de levering in handen hebben, zou voor de politiek wel eens een stap te
ver kunnen zijn. Dan is het maar beter te kiezen voor een radicale splitsing
tussen netbeheer en levering, dus onderbrenging van beide takken in bedrijven
die geen enkele binding meer met elkaar hebben’.
In het persbericht van dezelfde datum over de interventiewet van het
Ministerie van Economische Zaken komt echter een precies
tegenovergestelde passage voor:
‘De netbeheerder moet beschikken over het economisch eigendom van het net
om onafhankelijk netbeheer te waarborgen. Voor volledige afsplitsing van de
eigendom van netwerken is, net als in andere Europese landen, niet gekozen’.

De minister van Economische Zaken kiest dus voor de tweede mogelijk-
heid, maar vóór ik daarop inga wil ik toch nog iets zeggen over de eerste.
Een volledige afsplitsing van de eigendom van de netwerken zowel
juridisch als economisch zou in feite niets minder betekenen dan
onteigening door of daarop gebaseerde gedwongen verkoop aan de Staat.
En wel tegen een volledige onteigeningsvergoeding die zowel de waarde
van het net als de bedrijfsschade en andere bijkomende schaden omvat.
De vraag is of deze vergoeding een rendabele exploitatie door of namens
de Staat, bijvoorbeeld via TenneT of regionale concessionarissen, mogelijk
zou maken. Dit is geheel afhankelijk van de opbrengst van de netwerken
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zoals die mede door de wettelijke tariefstelling van de Dienst uitvoering en
toezicht energie (Dte) wordt bepaald. Wel is nu reeds duidelijk dat deze
mogelijkheid op groot verzet van de energiebedrijven zal stuiten, nog
afgezien van de tegengestelde oplossing welke door de minister blijkens
het persbericht wordt voorgestaan. Die oplossing komt dus neer op een
splitsing enkel tussen de juridische en de economische eigendom.

B – SPLITSING ENKEL TUSSEN JURIDISCHE EN ECONOMISCHE

EIGENDOM

Overigens is allerminst duidelijk hoe de minister zich deze splitsing
voorstelt. Gaat het daarbij enkel om de economische eigendom van de
netbeheerder, waarover nader in de volgende paragraaf? Dit zou dus
betekenen dat de juridische eigendom, althans het daarmee overeen-
komende gebruiksrecht van het net, blijft bij het energiebedrijf ook na
privatisering. Met gedeputeerde Ploeg verwacht ik dat dit voor de politiek
wel eens een stap te ver zou kunnen zijn. Het ongemoeid laten van de
juridische netwerkeigendom, althans het bijbehorende gebruiks- en
beschikkingsrecht, betekent immers dat dit uiteindelijk in handen zou
kunnen komen van buitenlandse ondernemingen waarop de Nederlandse
wetgever ondanks allerlei ondoordachte machtsspreuken weinig vat zou
kunnen krijgen. Men behoeft slechts te denken aan een eventueel
wanbeheer door de met een dergelijke onderneming gelieerde
netbeheerder. Ik herhaal nog een keer wat het persbericht van de
interventiewet over dit wanbeheer zegt:
‘Indien de minister van Economische Zaken als ultimum remedium bij
wanbeheer van een net een andere netbeheerder aanwijst, wordt de oude
netbeheerder verplicht het economisch eigendom van het net over te dragen.
Daarnaast krijgt de minister de mogelijkheid om in te grijpen in het beheer
door het bestuur van een netbeheerder tijdelijk onder specifiek toezicht stellen’.

Bij dat laatste kan ik mij nog wel iets voorstellen, zelfs wanneer het gaat
om een Amerikaans, Aziatisch of Russisch energiebedrijf dat de juridische
eigendom van het netwerk in handen zou hebben. De wettelijk verplichte
overdracht van de economische eigendom aan een andere netbeheerder,
waaraan het buitenlandse energiebedrijf zou moeten meewerken, acht ik
echter niet reëel. Ten eerste kennen wij in ons recht zo’n gedwongen

NET NOG NIET
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overdracht buiten de gevallen van onteigening, vordering e.d. bij
onroerend goed niet. Ten tweede is de enkele opbrengstwaarde in deze
uitzonderingsgevallen niet toereikend voor de dan grondwettelijk
verschuldigde algehele schadeloosstelling, maar gelden daarbij ook de
vereisten van bijkomende schadevergoeding. Ten derde, hoe stelt de
wetgever zich de algehele afsplitsing van het netbedrijf uit het concern van
het buitenlandse energiebedrijf voor? Of gaat voortaan de in plaats
daarvan door de minister aangewezen netbeheerder toch weer deel
uitmaken van dat concern? Dan heb ik het nog niet eens over het
eigendomsartikel uit het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens (EVRM) waarvan buitenlandse bedrijven, nog
afgezien van onze Grondwet, het bestaan zullen kennen. Kortom, dit alles
is géén begaanbare weg. 

Wat dan wel? Naar mijn mening zou in de beide energiewetten als
voorwaarde voor de ministeriële instemming met de privatisering van de
bedrijven moeten worden vastgelegd dat:
a tevoren de juridische eigendom van het netwerk tegen volledige

vergoeding wordt overgedragen aan de Staat of een door de Staat
aangewezen rechtspersoon;

b tevoren de economische eigendom in de vorm van een door de minister
goed te keuren recht van erfpacht aan de onafhankelijke netbeheerder
wordt overgedragen.

De voordelen van deze constructie zullen in de volgende paragraaf worden
uiteengezet.

6 – ECONOMISCHE NETWERKEIGENDOM BIJ PRIVATISERING

Wanneer in het voorgaande gesproken wordt over overdracht van de
juridische eigendom van het netwerk aan de Staat of een door de Staat
aangewezen rechtspersoon, bedoel ik de zogenaamde blote eigendom. De
economische waarde daarvan en dus ook de prijs kan betrekkelijk gering
zijn, omdat de aan de netbeheerder toekomende economische eigendom
het overgrote deel van de waarde vertegenwoordigt, zoals dat ook bij
normale agrarische of stedelijke erfpacht het geval is. Immers het
erfpachtsrecht is een overdraagbaar volledig gebruiksrecht op een
onroerende zaak, in dit geval het netwerk, waarin het grootste deel van de
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waarde van de eigendom is belichaamd. Hoe groot dat deel is in
verhouding tot de gehele waarde hangt uiteraard af van de
erfpachtsvoorwaarden, allereerst de overeengekomen tegenprestatie, hier
canon geheten, en voorts de duur van het recht en de eventuele
gebruiksbeperkingen19. Wat de waarde betreft zijn de blote eigendom en
de erfpacht als het ware communicerende vaten. Wanneer geen canon
verschuldigd zou zijn – deze is in het nieuwe BW facultatief (art. 5:85 lid
) – en de erfpacht tevens een voortdurend karakter draagt, maakt
praktisch de hele economische waarde van het gebruiks- en beschikkings-
recht er deel vanuit. Dit heeft vele voordelen, zowel voor de Staat als
juridisch eigenaar als voor de netbeheerder als economisch eigenaar, terwijl
het ook aan het aandelenbezit van het energiebedrijf ten goede komt.

Om met het laatste te beginnen, het grote voordeel van deze constructie
ten opzichte van de algehele afsplitsing van de netwerkeigendom, zoals
door gedeputeerde Ploeg bepleit, is voor het energiebedrijf dat dit de
aandelen kan blijven bezitten van het netwerkbedrijf. De bestaande
binding tussen beide bedrijven kan gehandhaafd worden, hoe zeer ook de
uiteindelijke juridische zeggenschap over het netwerk naar de Staat
verhuist. Aan de waarde van de aandelen behoeft dit geen afbreuk te doen,
voor zover deze althans van de opbrengst van het netwerk afhangt.

Voor de netbeheerder heeft de erfpachtsconstructie veel voor in
vergelijking tot de positie als koper/economisch eigenaar, die bij het
volgen van de fiscale definitie van economische eigendom min of meer
verondersteld wordt. Immers het betreft hier een overdraagbaar zakelijk
recht waarin en op basis waarvan geïnvesteerd kan worden, aangezien het
tevens vatbaar is voor verhypothekering en dus mede kan strekken ter
financiering van het netwerk zelf. Weliswaar kan ingevolge art. : BW in
de akte van vestiging worden bepaald dat de erfpacht niet zonder
toestemming van de eigenaar kan worden overgedragen, maar een
zodanige bepaling staat aan executie door schuldeisers niet in de weg. 

NET NOG NIET
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toezichthouder.



37BIJLAGE 1

Wel zal bij een voorgenomen hypothecaire executie de Staat als eigenaar
kunnen en moeten inspringen om de belangen van een ongestoorde
energievoorziening veilig te stellen. Praktisch zal dit er in mijn
gedachtegang op neer komen dat de Staat de schuld overneemt en de
erfpacht beëindigt, omdat insolventie van de netbeheerder tevens een
geval is van wanbeheer.

En daarmee kom ik op het voordeel van de erfpachtsconstructie voor de
Staat als juridisch eigenaar. In de erfpachtsvoorwaarden, zoals die met
goedkeuring van de minister van EZ zijn totstandgekomen, kunnen de
gevolgen van wanbeheer en de daarbij te treffen voorzieningen beter
worden geregeld dan ooit via een publiekrechtelijke regeling in de
energiewetten mogelijk is. Van een gedwongen overdracht van de
economische eigendom door de tekortschietende netbeheerder aan een
andere door de minister aangewezen beheerder behoeft als zodanig geen
sprake meer te zijn, wanneer de erfpacht door de Staat conform art. :

lid  BW wegens diens in ernstige mate tekortschieten in de nakoming van
zijn beheersverplichtingen wordt opgezegd. Door die opzegging verkrijgt
de Staat immers zelf de volle eigendom en kan de minister derhalve over
het netwerk met onmiddellijke ingang beschikken, zowel feitelijk als
juridisch. De rechtstitel waaronder het netwerk opnieuw in beheer wordt
gegeven kan geheel door de minister worden bepaald. Hierbij kan men
zowel aan een concessie als aan een nieuwe erfpachtsuitgifte of een
combinatie van die twee denken, evenals aan een tijdelijke voorziening
door een ander netwerkbedrijf. Sowieso is een noodvoorziening in acute
omstandigheden nodig, niet alleen bij wanbeheer doch ook bij
calamiteiten. Behalve aan noodgeneratoren e.d. valt hierbij te denken aan
een optreden van een tevoren aan te wijzen vervangende netbeheerder die
daarbij over apparatuur en administratie van het tekortschietende bedrijf
moet kunnen beschikken. Ook moet uiteraard een financiële afwikkeling
plaatsvinden met de schuldeisers van de netbeheerder en met het
energiebedrijf waartoe deze behoort.

Overigens moet bij dit alles wel worden bedacht dat het voorgestelde
erfpachtsysteem op geen enkele wijze tekort behoeft te doen aan het bij de
interventiewet beoogde publiekrechtelijk toezicht, ook in de zin van tijdig
ingrijpen bij wanbeheer. Veeleer moet het privaatrechtelijke regiem als een
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noodzakelijke aanvulling worden beschouwd op dit toezicht juist waar dat
tekort dreigt te schieten, namelijk bij een beschikking over eigendom en
gebruik van het net zoals die in uiterste instantie onvermijdelijk wordt. 

7 – AANDELENBEZIT ENERGIEBEDRIJF BIJ PRIVATISERING

Deze vorm van eigendom staat bij de voorgenomen privatisering centraal.
Het zijn immers de aandelen in het energiebedrijf, nu nog aan provincies
en gemeenten toebehorende, welke in dat geval verhandelbaar worden
hetzij via de beurs hetzij rechtstreeks. Groot is de aandrang om daartoe zo
spoedig mogelijk over te gaan zowel van de zijde van de
overheidsaandeelhouders als van die van de bedrijven zelf. Niet voor niets
droeg de Open brief van de Friese gedeputeerde Ploeg aan de minister van
Economische Zaken als ondertitel ‘Energiebedrijven hebben de verkeerde
aandeelhouders’. Hij wijst erop dat het aandeelhouderschap van de lagere
overheden onder de huidige omstandigheden geen enkele functie meer
heeft voor het publieke belang in het algemeen en het netbeheer in het
bijzonder. De bedrijven zelf zijn dit ongetwijfeld met hem eens, ook al
verzetten zij zich tegen het voorgestelde afsplitsen van het netwerkbedrijf,
omdat dit zeer ten koste zou gaan van de waarde van het energiebedrijf als
geheel. In het voorgaande is door mij geprobeerd een compromis tussen
beide opvattingen te vinden.

Bij het zoeken naar een dergelijk compromis draait alles om het vinden
van een oplossing voor de onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en
veiligheid van het netbeheer. Hoe zeer dat het geval is bleek ook uit de
bekende dissertatie van Annelies Huygen over de regulering bij
concurrentie in de elektriciteitssector20. Ook bij de komende
interventiewet staan naast de uitvoering van de Europese richtlijnen en
verordening op dit gebied de implementatie en aanscherping van het
toezicht centraal. Het is goed daarbij te bedenken dat privatisering van de
energiebedrijven door de Europese regelgeving niet vereist wordt, alleen de
liberalisering van de energiemarkten, waarvoor nu juist het onafhankelijk
netbeheer ter bevordering van de concurrentie zo belangrijk is. Het
betekent tegelijk dat het Europese recht geen enkele belemmering vormt
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voor het stellen van verregaande wettelijke voorwaarden voor de
privatisering. Sterker nog, waar deze voorwaarden dienen om de
onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en veiligheid van het netbeheer te
verzekeren, kunnen zij geacht worden geheel in het verlengde te liggen van
de Europese regelgeving.

Per slot van rekening is de keuze aan de energiebedrijven zelf. Willen zij
privatiseren, dus zich onderwerpen aan de wetten van de vrije markt en het
bijbehorende kapitaalverkeer, dan zullen zij allereerst óók moeten voldoen
aan de eisen van het algemeen belang. Primair behoort daartoe het
waarborgen van het onafhankelijk netbeheer, daarbij inbegrepen de afstand
van de juridische eigendom van de netwerken aan de Staat. Vindt men dat
te ver gaan, niets belet hen van privatisering af te zien of het moest zijn de
onwil van de provincies en gemeenten om nog langer de rol van
aandeelhouders te spelen. Maar misschien kunnen deze ook op een andere
wijze worden uitgekocht dan langs de weg van de volledige privatisering.
Hoe dat zij, waarschijnlijk zal de keuze voor het laatste incl. de daarbij
behorende wettelijke voorwaarden, duidelijk genoeg zijn, omdat de
nadelen van afstand van de juridische netwerkeigendom niet erg groot zijn.
Tenslotte staat die eigendom tot op de dag van vandaag allerminst vast en
beschikken de energiebedrijven formeel alleen over het gebruiksrecht van
de netten en dan nog alleen in het kader van een onafhankelijk netbeheer
waarop zij nauwelijks nog invloed kunnen oefenen.

8 – AANDELENBEZIT NETBEHEERDER BIJ PRIVATISERING

Dat zij dit niet kunnen blijkt ook uit het feit dat de wet hen als
aandeelhouders van de netbeheerders verplicht zich te onthouden van
iedere bemoeiing met de uitvoering van de beheerswerkzaamheden. Ook
mogen de leden van het bestuur en de meerderheid van de leden van de
raad van commissarissen van de netbeheerders geen binding hebben met
een producent, leverancier of aandeelhouder, direct noch indirect21.
Gezien deze organisatorische en bestuurlijke gescheidenheid kan men zich
natuurlijk afvragen wat dan nog het belang is van het onderhavige
aandelenbezit.
Dat belang ligt uiteraard in de waarde en de opbrengst van het netwerk,

21 Artikel 11 Elektriciteitswet en artikel 3 Gaswet.
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die dan toch aan het concern van het energiebedrijf ten goede komen.
Men kan zeggen dat het privaat-economisch belang van het netwerk nog
altijd bij het energiebedrijf ligt. Behalve in de waarde van de aandelen
drukt dat belang zich ook uit in de rechten op dividend en stemrecht in
de algemene vergadering van aandeelhouders. Kortom, hoe zeer ook de
onafhankelijkheid van het netbeheer – mede door het voorgestelde
afstand doen van de juridische eigendom van het netwerk – voorop staat,
er blijft sprake van een rechtspersoonlijke binding met het moederbedrijf
die men waarschijnlijk niet kwijt zal willen.
Hoe dit zij, er kan te eniger tijd een einde komen ook aan deze binding.
Met name wanneer wanbeheer daartoe aanleiding geeft, kan aan het
functioneren van de netbeheerder een einde worden gemaakt, zodat de
NV of BV die er de drager van is zal moeten worden ontbonden. Ook
zou het energiebedrijf zelf ertoe kunnen besluiten het netwerkbedrijf
alsnog via verkoop van de aandelen af te stoten. Behalve aan een
concurrent zou die verkoop ook aan de overheid kunnen plaatsvinden.
Dit laatste ligt ook daarom voor de hand, nu de overheid via de Dte zo’n
grote invloed heeft op de bedrijfsvoering. Die invloed betreft niet alleen
de tariefstelling, maar ook de kwaliteitsbeheersing, het laatste via de
interventiewet zelfs in toenemende mate. Ook los van de netwerkeigen-
dom wordt het bedrijf van de netbeheerder aan alle kanten ingekaderd
door overheidsinvloed. Om over de invloed van de concurrenten die van
het netwerk gebruik maken nog maar niet te spreken. 

9 – ANTWOORDEN EN AANBEVELINGEN

Na voorgaande analyse wil ik allereerst mijn conclusies trekken in de vorm
van antwoorden op de drie door de Energieraad aan mij gestelde vragen.

A – ANTWOORDEN OP DE VRAGEN

.a Kan de overheid juridische instrumenten creëren om wanbeheer van de
netwerken te voorkomen?

Het antwoord luidt dat zij dat redelijkerwijs kan, maar niet enkel
met behulp van publiekrechtelijke instrumenten, zoals nu het
voornemen van de wetgever lijkt te zijn. Met name is een in de wet

NET NOG NIET
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op te nemen verplichting voor een wanpresterende netbeheerder om
de economische eigendom van het netwerk over te dragen aan een
door de minister aangewezen nieuwe netbeheerder te zeer een
verkapte onteigening zonder volledige schadevergoeding, ook voor
het energiebedrijf waarvan die eigendom afkomstig is. Wil de Staat
zulke dwangmaatregelen mede leidend tot een complete splitsing
tussen netbedrijf en leveringsbedrijf kunnen nemen, dan zal hij eerst
moeten beschikken over de juridische eigendom, al dan niet via
onteigening of vordering tegen grondwettelijke schadeloosstelling.
Beter is het de ministeriële toestemming voor de privatisering
afhankelijk te maken van een in de wet op te nemen voorwaarde dat
de juridische eigendom tevoren aan de Staat en de economische in
de vorm van erfpacht aan de netbeheerder wordt overgedragen. Het
is dan aan het energiebedrijf zelf of het voor privatisering onder een
dergelijke wettelijke voorwaarde wil kiezen. Privatisering is tenslotte
Europeesrechtelijk niet verplicht.

.b Zullen deze instrumenten in de praktijk effectief en efficiënt blijken (is
het voorkomen en tegengaan van wanbeheer in de praktijk naar
verwachting een begaanbaar pad)?

Wanneer de Staat op de voorgestelde wijze kan gaan beschikken over
de (blote) juridische eigendom en bij wanbeheer van zijn wettelijk
recht om de erfpacht wegens ernstige wanprestatie op te zeggen
gebruik kan maken, meen ik deze vraag bevestigend te kunnen
beantwoorden. Immers door een dergelijke opzegging beschikt de
Staat meteen over de volle eigendom, afgezien van een mogelijk
beroep bij de burgerlijke rechter dat echter niet tot vertraging behoeft
te leiden wanneer deze weigert daaraan schorsende werking te geven.
De opzegtermijn is blijkens art. : BW in dit geval beperkt tot
tenminste een maand. Bovendien blijft de overheid ook in deze korte
periode over haar publiekrechtelijke bevoegdheden tot ingrijpen
beschikken. Wel zal ook in dit geval een financiële afwikkeling moeten
plaatsvinden, inclusief ontbinding en liquidatie van de vennootschap
van de oude netbeheerder. Als eigenaar van het netwerk kan de Staat
echter aanstonds feitelijk en juridisch alle maatregelen treffen, welke
nodig zijn om de energievoorziening veilig te stellen. Afgezien van



tijdelijke voorzieningen betreft dit dus ook het aanwijzen van een
nieuwe netbeheerder via een concessie of anderszins.

Overigens luiden beide vragen terecht in termen van voorkomen en
tegengaan van wanbeheer. Hoewel wanprestatie van een netbeheerder ook
in privaatrechtelijke zin nooit volledig valt uit te sluiten, zijn bovenstaande
sancties naast de in de wet opgenomen preventieve maatregelen zoals het
geven van een opdracht tot het treffen van voorzieningen inclusief
bestuursdwang, waarschijnlijk voldoende om wanbeheer tegen te gaan. In
ieder geval is de voorgestelde gecombineerde inzet van publiek- en
privaatrecht de sterkst denkbare om dit doel te bereiken.

 Is het ultimum remedium bij wanbeheer – het onteigenen en het
overdragen van het netbeheer aan een andere netbeheerder – juridisch
mogelijk? Zo ja, welke haken en ogen zitten hieraan, en zal dit in de
praktijk een begaanbaar pad zijn?

Mijn negatieve antwoord ligt in het voorgaande besloten. Vooreerst
bestaat er nog geen speciale onteigeningsbevoegdheid ten behoeve van
de energievoorziening, maar ook wanneer deze wel in het leven zou
worden geroepen, acht ik haar vanwege de doorgaans lange procedures
weinig effectief. Natuurlijk zou denkbaar zijn een noodprocedure in de
wet op te nemen, bijvoorbeeld naar analogie van de
vorderingsbevoegdheid van de minister van VROM bij ernstige
bodemverontreiniging22 of de mogelijkheid van onverwijlde
inbezitneming bij onteigening in geval van buitengewone
omstandigheden23. Maar afgezien van het feit dat een dergelijke
noodprocedure dan toch ook in de energiewetten zou moeten worden
opgenomen, acht ik de preventieve werking van overheidseigendom van de
netwerken bij privatisering veel groter. Immers de netbeheerder heeft in
dat geval van begin af aan met de Staat als juridisch
eigenaar/erfverpachter te maken, wat toch wel heel wat anders is dan een
louter repressief optreden door de minister van EZ.
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22 Art. 50 Wet bodembescherming juncto de Vorderingswet 1962.

23 Art. 5 Deltawet grote rivieren juncto art. 73-76 Onteigeningswet. Zie over deze mogelijkheden Asser-

Mijnssen-De Haan, Algemeen goederenrecht 2001, p. 276.
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B – AANBEVELINGEN VOOR DE WETGEVER

Tenslotte een aantal aanbevelingen aan het adres van de energiewetgever,
bij voorkeur op te volgen bij gelegenheid van de ophanden zijnde
interventiewet.
- Allereerst dient de eigendom van de energienetwerken na alle

verwarring en onzekerheid die daarover sinds de arresten van de Hoge
Raad van  juni  is ontstaan, zo spoedig mogelijk wettelijk te
worden geregeld. Nu eenmaal vaststaat dat ondergrondse
infrastructuur een zelfstandige onroerende zaak vormt, kan deze
eigendom als een zelfstandig recht in art. : BW worden geregeld. In
paragraaf  is hiervoor een tekst ontworpen. Desnoods kan een
tijdelijke regeling worden opgenomen in de Elektriciteitswet  en
de Gaswet.

- De voorwaarden voor privatisering van de energiedistributiebedrijven
dienen in beide wetten nader te worden geregeld. Bij voorkeur zouden
deze moeten luiden in termen van een verplichting voor het te
privatiseren bedrijf de (blote) juridische eigendom van de netwerken
over te dragen aan de Staat, uiteraard tegen vergoeding van de waarde,
en de economische eigendom in handen te stellen van de netbeheerder
in de vorm van een erfpachtsrecht waarvan de voorwaarden door de
minister van EZ worden goedgekeurd.

Beide voorgestelde wettelijke voorzieningen kunnen leiden tot zodanige
veranderingen in de eigendomsverhoudingen rond energiedistributie-
bedrijven dat privatisering ervan ook in het algemeen belang
verantwoord is. Uiteraard wordt hierbij verondersteld dat het
publiekrechtelijke toezicht en de erfpachtsvoorwaarden tezamen de
publieke belangen – ook in andere gevallen dan wanbeheer – voldoende
beschermen. Het gaat immers ook om zaken als oneigenlijk gebruik van
informatie, toegangsbelemmering voor derden, het plegen van adequate
(innovatieve) investeringen, e.d. In alle opzichten lijkt bij privatisering
een gecombineerde inzet van publiek- en privaatrecht de best mogelijke
garantie voor de verzekering van veiligheid, betrouwbaarheid en
duurzaamheid van de energievoorziening.

Drachten,  november 
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