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No.W10.05.0095/II

's-Gravenhage, 17 juni 2005

Bij Kabinetsmissive van 24 maart 2005, no.05.001059, heeft Uwe Majesteit, op
voordracht van de Minister van Economische Zaken, bij de Raad van State ter
overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot wijziging van de
Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een
onafhankelijk netbeheer met memorie van toelichting.
Het wetsvoorstel is het vervolg op eerdere wetten waarin ten aanzien van elektriciteitsen gasvoorziening een juridische splitsing is geregeld van netbeheer enerzijds en
productie en levering anderzijds. Doel van de wetsvoorstellen is een efficiënte,
betrouwbare en duurzame energievoorziening tegen zo laag mogelijke
maatschappelijke kosten. Daarvoor wordt nodig geacht een structureel, onafhankelijk
netbeheer van de netten ten behoeve van zowel eerlijke concurrentie op die netten als
de kwaliteit van de netten. In de laatste wijzigingswet, die gelijktijdig met het voorstel
van wet in werking zal treden, is, als extra waarborg voor de onafhankelijkheid van de
netbeheerder, bepaald dat bij hem de economische eigendom van het net moet zijn.1
In het wetsvoorstel wordt verder het beheer van het hoogspanningsnet met een
spanningsniveau van meer dan 110 kV toebedeeld aan één landelijke netbeheerder.
Met het wetsvoorstel wordt beoogd de onafhankelijkheid van het netbeheer ten
opzichte van de energieproducenten en handelaren nog verder te waarborgen door
aandelenbezit over en weer, direct dan wel indirect, te verbieden (hierna: splitsing van
de energiebedrijven). Het landelijk netbeheer wordt met het oog op de vergroting van
de betrouwbaarheid van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening uitgebreid tot netten
met een spanningsniveau van 110 en 150 kV.
Met de splitsing van de energiebedrijven zal een onafhankelijke prijsvorming van het
gebruik van het net en die van de energie zelf moeten worden verzekerd. De
transparantie van de prijsvorming is een voorwaarde voor de keuzevrijheid van de
afnemers. Voor hen zullen de tarieven voor het netbeheer enerzijds en de leveringsprijzen anderzijds de daadwerkelijke kosten voor de geleverde dienst moeten
weerspiegelen. Op basis van een advies van de toezichthouder, de Dienst uitvoering
en toezicht Energie (DTe), is de regering van oordeel dat de condities voor een
onafhankelijke prijsvorming met de eerdere wijzigingen van de Elektriciteitswet 1998 en
de Gaswet niet voldoende controleerbaar zullen zijn.
Op voet van artikel 22 van de Wet op de Raad van State heeft een delegatie van de
Raad van State op 26 april 2005 op verzoek van de Minister van Economische Zaken
met hem over het voorstel beraadslaagd.
De Raad van State kan het streven van de regering om te komen tot een volledige
waarborging van de onafhankelijkheid van het netbeheer, ook met het oog op de
betekenis daarvan voor een duurzame energievoorziening, onderschrijven maar maakt
een aantal opmerkingen over de wijze waarop daaraan in het wetsvoorstel vorm is
gegeven. Daarbij gaat het om de afweging van kosten en baten, de gevolgen in het
bijzonder voor de energiebedrijven, de positie en de rol van de aandeelhouders, het
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vervolgtraject, de verenigbaarheid met het EG-recht en het aspect van financiële
compensatie.
De Raad is van oordeel dat het voorstel in verband daarmee nader dient te worden
overwogen.
1.
Noodzaak
De regering is van oordeel dat alleen een volledige splitsing van het netbeheer en de
energiebedrijven de onafhankelijkheid van het netbeheer waarborgt. De splitsing zorgt
ervoor dat de aandelen in het netbeheer en in de energiebedrijven worden gescheiden.
Dit is ook nodig om voor gemeenten en provincies de mogelijkheid te creëren
(risicovolle) aandelen in de energiebedrijven te kunnen verkopen, zonder de aandelen
in het netbeheer, dat als een publiek belang kan worden aangemerkt, op te geven.
Ingevolge artikel 2 van de Wet financiering decentrale overheden mogen deze
overheden uitsluitend middelen uitzetten voor de uitoefening van de publieke taak.
Doorslaggevend argument voor de regering is echter de waarborg voor een
transparante prijsvorming, die alleen door een volledige splitsing zou kunnen worden
gegarandeerd. Dit argument overtuigt de Raad niet op voorhand omdat nog geen
ervaring is opgedaan met de I&I-wet waarin het toezicht- en handhavinginstrumentarium is aangescherpt en is voorzien in de overgang van de
economische eigendom van het net naar de netbeheerders. Zeker nu, zoals de Raad
hieronder onder punt 2 zal uiteenzetten, de financiële gevolgen van de splitsing niet
volledig zijn in te schatten en deze aanzienlijk zouden kunnen zijn, is de Raad van
mening dat duidelijk moet worden gemotiveerd waarom nu moet worden aangenomen
dat de I&I-wet tekort zal schieten, terwijl bij de indiening daarvan, nog maar kort
geleden, een andere verwachting heerste. Het advies van de DTe van 15 april 2004,
waarnaar in paragraaf 1.2 van de memorie van toelichting wordt verwezen, overtuigt de
Raad niet. In dat advies wordt uitgegaan van de op dat moment bestaande wetgeving
(dus nog niet de I&I-wet)2. Tussen de opties van een volledige en een juridische
splitsing wordt een "range van mogelijkheden" gezien om de onafhankelijkheid van de
netbeheerder te verbeteren. Als een van de mogelijke verbeteringen ziet de DTe de
I&I-wet, die nog zou kunnen worden aangevuld met een aantal aanvullende
maatregelen om de onafhankelijkheid van het netbeheer beter te waarborgen, zoals
strengere onafhankelijkheidseisen voor de Raad van Commissarissen, strengere
grenzen aan uitbesteding van werk aan groepsmaatschappijen of striktere eisen voor
de juridische scheiding van het netbedrijf. Wel zullen minder vergaande alternatieven
gepaard gaan met meer toezichtinspanningen dan bij een volledige splitsing. Door
gebrek aan ervaring met de I&I-wet is echter onzeker of dat nadeel prohibitief moet
zijn, mede bezien in het licht van de aan de volledige splitsing verbonden financiële
risico's. De EG-richtlijnen verplichten ook niet tot een splitsing die thans wordt
voorgesteld en het is de Raad ook niet gebleken dat er nieuwe ontwikkelingen in
Europees verband zijn die daartoe aanleiding geven.
Op grond van het vorenstaande adviseert de Raad nader te motiveren waarom het
wetsvoorstel in aanvulling op de I&I-wet thans nodig wordt geacht.
2.
Kosten van de splitsing
De regering geeft als doel van het voorstel van wet aan, te willen voorzien in "een
efficiënte, betrouwbare en duurzame energievoorziening tegen zo laag mogelijke
maatschappelijke kosten". Welke maatschappelijke kosten worden bedoeld, wordt niet
in de memorie van toelichting aangegeven. Wel kan daaruit worden opgemaakt dat
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hierbij naast het belang van beperking van nalevings- en handhavingslasten zeker ook
moet worden gelet op de omvang van de financiële gevolgen van voorgestane
maatregelen voor energiebedrijven en, mede in samenhang daarmee, voor afnemers
en aandeelhouders. Het is daarom onder meer van belang te weten wat de te
verwachten kosten van de splitsing voor de energiebedrijven en de afnemers zullen
zijn. De toelichting verschaft op dit punt slechts globale gegevens en verwijst naar
externe rapporten. Hangende de adviesaanvraag zijn nog rapporten over de
reorganisatiekosten en de macro-economische effecten uitgebracht. De minister van
Economische Zaken heeft de Raad bij brief van 23 mei 2005 bericht op welke wijze hij
te zijner tijd bij nader rapport zal voorstellen de memorie van toelichting naar aanleiding
van deze rapportages aan te vullen (hierna te noemen: aanvullende toelichting). Deze
brief en de aanvullende toelichting zijn als bijlagen aan dit advies gehecht.
2.1. Gevolgen voor energiebedrijven
De gevolgen voor de te splitsen bedrijven komen volgens de toelichting3 tot uiting in
reorganisatiekosten, afwikkeling van de zogenaamde cross-border-lease-contracten
("CBL-contracten", investeringen door derden tegen zekerheidsstelling in de vorm van
een lease-overeenkomst) en de fiscale afwikkeling.
a.
De reorganisatiekosten zijn hangende de adviesaanvraag nog nader
onderzocht door Deloitte. Deloitte komt, uitgaande van een splitsing van de twaalf
bestaande geïntegreerde bedrijven in tweemaal twaalf bedrijven, op 9 tot 15 miljoen
euro aan eenmalige en tussen de 350 en 460 miljoen euro aan structurele kosten.
Daarbij zijn eventuele besparingen als gevolg van mogelijke fusies, allianties en
dergelijke na splitsing nog niet meegerekend. In het onderzoek ging Deloitte nog uit
van de uitvoering van het DTe- advies van december 2004, waarin de netbeheerder
aanzienlijk minder mogelijkheid tot het uitbesteden van activiteiten werd gegeven dan
in het wetsvoorstel. In verband daarmee en in verband met het zojuist genoemde
statische karakter van de gegevens mogen volgens de aanvullende toelichting als
gevolg van de splitsing zelf aanzienlijk lagere kosten worden verwacht dan uit het
genoemde DTe- advies voortvloeien. Deze "besparingen" ten opzichte van de
uitvoering worden echter met een beroep op het statische uitgangspunt in het DTeadvies niet gekwantificeerd. Naar het oordeel van de Raad zou een beter beeld van de
kosten kunnen worden gegeven wanneer daarbij van de verschillende denkbare
situaties na splitsing wordt uitgegaan. Hierin zou alsnog moeten worden voorzien.
b.
Een aantal energiebedrijven heeft na privatisering zogenoemde "Cross Border
Lease"-contracten (hierna: CBL-contracten) afgesloten. Daarmee konden de kosten
verlaagd respectievelijk de resultaten verbeterd worden. De inhoud van die contracten
is veelal niet bekend. In de memorie van toelichting wordt vermeld dat dit wetsvoorstel
de CBL-contracten zelf niet hoeft aan te tasten. Over de eventuele financiële effecten
in verband met CBL-contracten is inzicht verschaft door "deskundigen" en "advies
ingewonnen bij de New Yorkse vestiging van Nauta Dutilh". De weerslag hiervan is in
par. 2.6.2 van de toelichting te vinden. Niet wordt uitgesloten dat een afgesplitst
energiebedrijf voor hoge kosten kan komen te staan om zijn CBL-verplichtingen na te
komen. Het genoemde onderzoek van Nauta Dutilh heeft geen kwantitatieve gegevens
opgeleverd. De Raad acht dit een belangrijk gebrek, omdat rekening moet worden
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gehouden met de mogelijkheid van zeer aanzienlijke kosten.4 Ook is het mogelijk dat
bij uitvoering van de splitsing de CBL-verplichtingen geheel ten laste van de
afgesplitste netwerkbedrijven komen. Dat zou het netbeheer financieel kwetsbaar
kunnen maken. De Raad is van oordeel dat niet met een beschrijving in de toelichting
van mogelijke soorten gevolgen kan worden volstaan. Er zal al naar gelang van de
aard van de CBL-verplichtingen een duidelijke, ook kwantitatieve, schatting moeten
worden gemaakt van de daarmee samenhangende bedrijfsrisico's. De memorie van
toelichting zal in die zin moeten worden aangevuld.
c.
Over de fiscale gevolgen van de splitsing is de toelichting evenmin duidelijk. Het
probleem van de waardering van de activa bij overgang naar het andere bedrijf wordt
wel onderkend; er wordt volstaan met de toezegging dat de minister ernaar zal streven
zowel de negatieve als positieve fiscale gevolgen die direct door het wetsvoorstel
worden veroorzaakt, zoveel mogelijk te vermijden. Ook op dit punt zal de toelichting
nadere gegevens moeten bevatten.
2.2. Gevolgen voor afnemers
Volgens de memorie van toelichting zal de kans op afwenteling van de splitsingskosten
(reorganisatiekosten) door Nederlandse energiebedrijven op de afnemers beperkt zijn
omdat de afnemers kunnen uitwijken naar buitenlandse concurrenten (par. 2.6.4). De
Raad wijst erop dat dit betoog wellicht opgaat wanneer thans reeds sprake zou zijn van
een goed functionerende energiemarkt waarin afnemers gemakkelijk veranderen van
leverancier. Naar de waarneming van de Raad is dat niet het geval. De situatie van de
markt is onder meer afhankelijk van de interconnectie van de nationale netten en het
aanbod vanuit het buitenland. De leveringszekerheid hangt hiermee ook samen, ook
omdat er rekening mee moet worden gehouden dat lopende investeringsprojecten in
Nederland onder druk komen te staan. De Raad adviseert het wetsvoorstel nader te
bezien op de mogelijke korte-termijneffecten voor afnemers.
2.3. Macro-economische gevolgen
Hangende de adviesaanvraag heeft het Centraal Planbureau een rapport over de
macro-economische gevolgen uitgebracht. Het CPB wijst in zijn kwalitatieve analyse
enerzijds op de mogelijke baten van een eventuele splitsing maar anderzijds op de
kosten die van bedrijf tot bedrijf kunnen verschillen. Ook het CPB gaat ervan uit dat de
bestaande leaseconstructies als gevolg van de splitsing tot grote kosten zullen kunnen
leiden. De omvang van dit risico is het CPB echter onbekend omdat de mogelijke
kosten samenhangen met vertrouwelijke private contracten tussen de energiebedrijven
en Amerikaanse investeerders. Gezien de onzekerheid over de baten, het risico van
hoge eenmalige kosten vanwege de leaseconstructies, en het drastische karakter van
volledige splitsing van de energiebedrijven, valt te overwegen om eerst bestaande
instrumenten beter te benutten, aldus het CPB. In zijn voorstel tot aanvulling van de
toelichting wijst de minister slechts op de beoordeling door het CPB van de baten van
de splitsing maar gaat hij niet in op de voorzichtigheid waartoe deze instelling maant
met het oog op de mogelijke kosten. Nu het CPB de aan de splitsing verbonden
bedrijfsrisico's als een mogelijk negatieve macro-economische factor ziet, adviseert de
Raad, in aansluiting op hetgeen hij hierboven in punt 2.1, onder b, heeft opgemerkt, die
mogelijke risico's ook in dat licht nader te bespreken.
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2.4. Conclusie
Nu onvoldoende is onderzocht hoeveel kosten de voorgestelde splitsing zal
meebrengen, vraagt de Raad zich af of de regering een afweging van kosten en baten
heeft kunnen maken. Op basis van de thans voorliggende informatie mist het voorstel
naar de mening van de Raad een toereikende financiële verantwoording. Dit geldt in
het bijzonder voor de beoordeling van de gevolgen voor energiebedrijven met
betrekking tot CBL-verplichtingen.
3.
Rol aandeelhouders
De aandeelhouders, gemeenten en provincies, blijven hun strategische positie in de
gesplitste bedrijven houden. Ingevolge artikel 2 van de Wet financiering decentrale
overheden zullen zij evenwel hun aandelen in de afgesplitste energiebedrijven moeten
verkopen, zodra zij naar hun oordeel met het aandeelhouderschap geen publieke taak
meer uitoefenen. Naar de mening van de Raad zal moeten worden voorkomen dat
gemeenten en provincies hun aandelen in de afgesplitste energiebedrijven verkopen
zonder dat gewaarborgd is dat de continuïteit van de energievoorziening, zijnde een
publiek belang, in gevaar komt. De Raad adviseert het wetsvoorstel op dit punt nader
toe te lichten.
4.
De verdere liberalisering
Na de splitsing ontstaan netbeheerbedrijven waarvan de aandelen in ieder geval
voorlopig in handen blijven van de decentrale overheden. Het tijdstip van eventuele
privatisering is afhankelijk van een ministeriële regeling op grond van artikel 93, vierde
lid, Elektriciteitswet 1998 en artikel 85, vierde lid, Gaswet. In de brief van de Minister
van Economische Zaken van 31 maart 2004 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal wordt medegedeeld dat de besluitvorming terzake volgens
planning na 1 januari 2007 aan de orde is.5 In zijn brief van 11 oktober 2004 spreekt de
minister uit dat wat hem betreft minderheidsprivatisering mogelijk is zodra de bedrijven
aan de splitsingsvoorwaarden voldoen. Bezien zal moeten worden of naast de eis van
splitsing aanvullende eisen nodig zijn om een onafhankelijk functioneren van de
netbeheerder te waarborgen, hetzij in wetgeving, hetzij in privatiseringsvoorwaarden.
Daarbij stelt de minister nadere informatie "begin volgend jaar" (2005) in het
vooruitzicht.6 Hangende de adviesaanvraag zijn evenwel geen nadere gegevens
daaromtrent bekend gemaakt. Aangezien de in het wetsvoorstel vervatte splitsing van
bedrijven een onlosmakelijk onderdeel vormt van het beleid inzake de liberalisering van
de energiemarkten, is de Raad, mede gelet op de positie van de aandeelhouders, van
mening dat reeds thans zoveel mogelijk de contouren van de verder te nemen
privatiseringsstappen dienen te worden bekendgemaakt. De Raad adviseert dat in
ieder geval bij de indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer te doen.
5.
Het splitsingsvoorstel en de EG-regels
Om te kunnen bepalen of de in het wetsvoorstel voorziene splitsing van
energiebedrijven in overeenstemming is met het EG-recht, moet aan twee juridische
kaders worden getoetst: het primaire EG-recht (de artikelen 56-60 EG) en het
secundaire EG-recht (de richtlijnen 2003/54/EG en 2003/55/EG). De toetsing aan de
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artikelen 56-60 EG wordt mede bepaald door de ruimte die de genoemde richtlijnen
aan de lidstaten laten; daarom worden de richtlijnen eerst bezien.
De richtlijnen 2003/54/EG en 2003/55/EG
De richtlijnen 2003/54/EG (tweede elektriciteitsrichtlijn) en 2003/55/EG (tweede
gasrichtlijn) bevatten regels voor de transmissie, distributie en levering van energie.7
De richtlijnen stellen regels vast met betrekking tot de organisatie en werking van de
energiesector, de toegang tot de markt, de criteria en procedures voor
aanbestedingen, de verlening van vergunningen en het beheer van netten.8 Om een
efficiënte en non-discriminatoire toegang tot de netwerken te realiseren, bevatten de
richtlijnen de specifieke verplichting voor de lidstaten om de distributie- en
transmissiesystemen, in geval van verticaal geïntegreerde energiebedrijven, te laten
beheren door juridisch gescheiden entiteiten.9 Concreet betekent dit dat de lidstaten
verplicht zijn verticaal geïntegreerde distributie- en netwerkbedrijven, in ieder geval
voor wat de rechtsvorm, organisatie en besluitvorming betreft, onafhankelijk te laten
opereren van elkaar. Het betekent niet dat de lidstaten verplicht zijn de eigendom van
de activa van deze bedrijven te scheiden.10
Uit de tekst van de richtlijnen en de totstandkomingsgeschiedenis hierbij blijkt dat de
instellingen van de EG met deze verplichting tot juridische splitsing een minimumnorm
hebben willen vastleggen.11 De lidstaten zijn dus vrij om verdergaande maatregelen te
treffen, mits zij daarbij de regels van het primaire EG-recht respecteren. Op dit aspect
wordt hieronder ingegaan.
Artikelen 56-60 EG
In de artikelen 56-60 EG zijn de regels inzake het vrije kapitaalverkeer opgenomen.
Allereerst gaat de Raad in op de in par. 5.2 van de toelichting aan de orde gestelde
verhouding tussen deze vrijverkeerrregels en de regeling van het eigendomsrecht in de
lidstaten.
a.
Artikel 295 EG bepaalt dat het EG-Verdrag de regeling van het eigendomsrecht
in de lidstaten onverlet laat. Dit bevoegdheidsvoorbehoud moet eng worden uitgelegd.
Het EG-verdrag reguleert weliswaar het eigendomsrecht niet, maar bij de uitoefening
van private en publieke eigendom moeten de verdragsregels wel worden
gerespecteerd.12
Anders dan in de toelichting bij het wetsvoorstel wordt gesteld, kan de regeling inzake
de splitsing van de energiebedrijven dus niet op die grond buiten de werkingssfeer van
de artikelen 56-60 EG vallen. De Raad adviseert daarom de toelichting aan te passen.
7
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b.
Artikel 56, eerste lid, EG verbiedt alle beperkingen van het kapitaalverkeer
tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en derde landen. Uit de
jurisprudentie van het Hof van Justitie EG volgt dat dit verbod breed moet worden
uitgelegd. Het heeft niet alleen betrekking op discriminerende maatregelen, maar ook
op non-discriminatoire maatregelen die de toegang tot de kapitaalmarkt in een andere
lidstaat beperken of bemoeilijken.
De regeling inzake de splitsing van de energiebedrijven valt onder de tweede categorie
verboden belemmeringen van artikel 56, eerste lid, EG en wel om de volgende
redenen:
de regeling, hoewel zonder onderscheid van toepassing op ingezetenen en
niet-ingezetenen, beperkt investeerders uit andere lidstaten in hun
mogelijkheden om beleggingen in het netbeheer te combineren met
beleggingen in productie en/of levering van energie;
de regeling beperkt de huidige aandeelhouders in hun mogelijkheden om
hun aandelen te verkopen aan (buitenlandse) private partijen.13
Onder omstandigheden kunnen non-discriminatoire belemmeringen van het
kapitaalverkeer gerechtvaardigd worden met een beroep op dwingende vereisten van
algemeen belang (zogenaamde rule of reason-excepties). Onderzocht moet worden of
dit ook geldt voor de regeling inzake de splitsing van de energiebedrijven.
In de memorie van toelichting wordt opgemerkt dat de regeling inzake de splitsing van
de energiebedrijven tot doel heeft de structurele onafhankelijkheid van de
netbeheerder te waarborgen en de daaraan verbonden transparantie van de
energiemarkt.14 De Raad acht dit een algemeen belang dat de splitsing zou kunnen
rechtvaardigen. Hij verwijst in dit verband naar de jurisprudentie van het Hof van
Justitie EG waarin dergelijke doelen tot op heden weliswaar niet expliciet zijn erkend
als legitieme dwingende vereisten, maar waarvoor daarin wel aanknopingspunten
kunnen worden gevonden. Het Hof heeft in zijn Gouden-aandeelarresten geoordeeld
dat het veilig stellen van de bevoorrading met energie (leverings- en
voorzieningszekerheid) een reden van openbare veiligheid kan opleveren die een
belemmering van het vrije verkeer kan rechtvaardigen.15 Andere doelen van algemeen
belang die in het verdrag of de jurisprudentie van het Hof zijn erkend als legitieme
dwingende vereisten, zijn openbare orde en bescherming van de consument. De Raad
adviseert daarom in de motivering in de memorie van toelichting tevens bij de
hiergenoemde vereisten aan te sluiten.
Ervan uitgaande dat een legitiem dwingend vereiste voorhanden is, moet nog de
noodzakelijkheid en proportionaliteit van de regeling vastgesteld worden. De Raad
meent dat de toelichting bij het wetsvoorstel te summier is op dit punt. Hij adviseert dan
ook de toelichting aan te vullen met een meer draagkrachtige motivering in dezen. Op
het punt van noodzakelijkheid en proportionaliteit moet de regeling van de splitsing
mede gedragen kunnen worden door de nadere motivering met betrekking tot de vraag
waarom de I&I-wet of een daarop aansluitend minder vergaand alternatief dan splitsing
van energiebedrijven te kort zou schieten. Zoals de Raad in punt 1 van zijn advies
heeft opgemerkt kan vanwege de samenhang met en onzekerheid bij de beoordeling
van de kosten van de splitsing daarover nog geen oordeel worden gegeven.
13

Zie ook zaak C-367/98, Commissie tegen Portugal, Jur. 2002, p. I-4731, r.o. 45; zaak C-483/99, Commissie tegen
Frankrijk, Jur. 2002, p. I-4781, r.o. 41; zaak C-463/00, Commissie tegen Spanje, Jur. 2003, p. I-4581, r.o. 61; zaak
C-98/01, Commissie tegen het Verenigd Koninkrijk, Jur. 2003, p. I-4641, r.o. 47.
14
Zie paragraaf 5.2 van de toelichting.
15
Zie zaak C-483/99, Commissie tegen Frankrijk, Jur. 2002, p. I-4781 r.o. 47;zaak C-463/00, Commissie tegen Spanje,
Jur. 2003, p. I-4581, r.o. 71; zaak C-503/99, Commissie tegen België, Jur. 2003, p. I-4641, r.o. 46.
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6.
Het overgangsregime en de EG-regels inzake mededinging en staatssteun
Ingevolge artikel IX geldt het groepsverbod en het verbod over en weer aandelen te
houden ten aanzien van B.V. Netbeheer Haarlemmermeer en Obragas N.V. niet
gedurende een periode van twee jaar na het tijdstip dat op grond van artikel 85, vierde
lid, is vastgesteld voor de privatisering van het netbeheer. Volgens de toelichting is
deze bepaling opgenomen om de volgende reden.
Sinds augustus 2002 zijn de aandelen in de netwerkbedrijven B.V. Netbeheer
Haarlemmermeer en Obragas N.V niet langer in handen van provincies en gemeenten,
maar van een private partij, te weten RWE Gas. Om te voorkomen dat RWE Gas door
het wetsvoorstel gedwongen wordt de aandelen in deze netwerkbedrijven over te
dragen, is de onderneming in een zelfde positie geplaatst als de publieke
aandeelhouders.
In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel wordt verder opgemerkt dat deze
uitzonderingspositie voor RWE Gas ertoe kan leiden dat zij gedurende een periode
over een voordeligere (concurrentie)positie beschikt dan de andere energiebedrijven.
Gelet op het feit dat het besluit omtrent privatisering van het netbeheer nog moet
worden genomen, adviseert de Raad in de memorie van toelichting aan te geven hoe
kan worden voorkomen dat de toepassing van de uitzonderingsbepaling in strijd komt
met de grenzen die de Europese mededingings- en staatsteunregels ter zake stellen.
7.
Het vraagstuk van compensatie
Aangezien de financiële gevolgen voor de energiebedrijven, vooral die welke uit CBLcontracten voort zouden kunnen vloeien, thans nog niet duidelijk zijn, kan naar de
mening van de Raad, anders dan in paragraaf 5.316 van de memorie van toelichting
wordt gedaan, nog niet worden beoordeeld of, en zo ja in welke mate, financiële
compensatie aan de energiebedrijven geboden is. In paragraaf 5.3 van de memorie
van toelichting wordt benadrukt dat de bedrijven en aandeelhouders zelf de wijze
bepalen waarop zij aan het groepsverbod en het verbod op wederzijds
aandeelhouderschap uitvoering geven. Verder wordt gewezen op de
overgangsbepalingen die de bedrijven de gelegenheid geven de herstructurering goed
voor te bereiden. De Raad wijst erop dat in verband met EVRM-aspecten in de regeling
van de overdracht van de economische eigendom in de I&I-wet is voorzien in een
verplichte verrekening tussen de betrokken bedrijven.17 De Raad adviseert in het
wetsvoorstel in aansluiting op de I&I-wet ook een verrekenregeling voor de juridische
overdracht van het netwerk op te nemen. Afhankelijk van de uitkomsten van het
hierboven geadviseerde nadere kostenonderzoek ware tevens te voorzien in een
aanvullende compensatieregeling voor de gevallen waarin ook na verrekening de
financiële gevolgen van de splitsing disproportioneel mochten blijken te zijn.
De Raad van State geeft U in overweging het voorstel van wet niet te zenden aan de
Tweede Kamer der Staten-Generaal dan nadat met het vorenstaande rekening zal zijn
gehouden.
De Vice-President van de Raad van State,

16
17

Luidende: Het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.
Kamerstukken II 2003/2004, 29 372, nr. 10, blz. 36.
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