
 

 

Juridische zaken, mei-augustus 2022 – Holla legal & tax (H.P. Wiersema en K.M.G. Hamelink) 

1. Wet- en regelgeving 

Europese Commissie presenteert RePowerEU Plan  

COM(2022) 230 final – Brussel, 18 mei 2022 

Naar aanleiding van onder meer de Oekraïne-oorlog en de afhankelijkheid van de EU van de invoer 

van gas, olie en steenkool uit Rusland, presenteerde de Europese Commissie het RePowerEU Plan. 

Dit heeft tot doel de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen op korte termijn te 

verminderen door de transitie naar schone energie te versnellen. Voorbeelden van maatregelen voor 

de korte en middellange termijn: snelle uitrol van projecten voor zonne- en windenergie in combinatie 

met de inzet van hernieuwbare waterstof, goedkeuring van EU-brede waterstofprojecten, nieuwe 

nationale REPowerEU-plannen ter waarde van 300 miljard euro, nieuwe wetgeving en aanbevelingen 

voor snellere vergunningen voor hernieuwbare energie, de EU-brede doelstelling inzake efficiëntie 

voor 2030 optrekken van 9% naar 13%, verhoging van het Europese streefcijfer voor hernieuwbare 

energie voor 2030 van 40% naar 45%, waterstofversneller voor de bouw van 17,5 GW aan 

elektrolyse-installaties om tegen 2025 aan de EU-industrie 10 miljoen ton niet ingevoerde 

hernieuwbare waterstof te leveren. 

Wijziging Netcode Elektriciteit voor nieuwe wijze van congestiemanagement  

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 24 mei 2022 kenmerk ACM/UIT/577139  

De ACM heeft op 24 mei 2022 besloten tot wijziging van de regels rondom transportschaarste en 

congestiemanagement. Het besluit is genomen op voorstel van Netbeheer Nederland en bepaalt hoe 

de netbeheerder de transportcapaciteit van het net vaststelt en op welke wijze de netbeheerder 

transportcapaciteit toekent aan partijen die hierom verzoeken. Doel van de aanpassing van de 

Netcode is de toepassing van congestiemanagement door netbeheerders te verduidelijken, zodat 

netbeheerders vaker hieraan toepassing geven. De ACM heeft namelijk geconcludeerd dat 

congestiemanagement (te) weinig wordt toegepast. 

Kabinet presenteert Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat 
Kamerbrief van 2 juni 2022, kenmerk: DGKE-K / 22219034 
 
Op 2 juni 2022 presenteerde het kabinet het ontwerp-beleidsprogramma klimaat. Het bevat de 
uitwerking van het klimaatbeleid uit het coalitieakkoord en bevat de hoofdlijnen van het klimaatbeleid 
tot en met 2030 – gericht op de aangescherpte doelen uit de Klimaatwet. Het gaat dan om de 
realisatie van een reductie van broeikasgassen van 55% in 2030. Het kabinet wil zich richten op een 
reductie van 60% zodat 55% reductie altijd kan worden behaald. In het ontwerp wordt aandacht 
besteed aan de uitgangspunten van het beleid, de financiële instrumenten voor uitvoering van de 
Klimaatwet, de ambities voor de verschillende sectoren en het beleid dat de verschillende sectoren 
doorsnijdt.  
 
Ontwikkelkader windenergie op zee 
Kamerbrief van 10 juni 2022, kenmerk: DGKE-E / 22235501 
 
Op 10 juni 2022 maakt het kabinet de aanvullende routekaart bekend voor windenergie op zee in 
2030. De doelstelling voor duurzame opwek op zee is aangepast van ca. 11 gigawatt naar ca. 21 
gigawatt. Dit betekent dat na 2030 75% van het elektriciteitsgebruik van Nederland wordt opgewekt in 
de Noordzee. Het ontwikkelkader is een vervolg op het aanwijzen van nieuwe windenergiegebieden, 
waartoe het kabinet op 18 maart 2022 heeft besloten. De stap na het ontwikkelkader is de opdracht 
aan TenneT de windenergiegebieden te voorzien van een aansluiting. Daarna worden vanaf 2025 de 
verschillende percelen getenderd. Met de aanleg van de extra verbindingen voor het net op zee is een 
investering gemoeid van ca. € 16 miljard. Daarmee komt de totale investering van wind op zee op een 
bedrag van ongeveer € 26 miljard.  
 
Consultatie Subsidieregeling opschaling hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse 
https://www.internetconsultatie.nl/opschalingwaterstof/b1  
 



 

 

Vanaf 17 juli tot en met 28 augustus 2022 is een ieder in de gelegenheid gesteld een zienswijze te 
geven op de subsidieregeling voor de opschaling van hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse. 
Het kabinet wil met de subsidieregeling 250 miljoen euro besteden aan subsidies voor 
waterstoffabrieken. Dit gaat via een tendersubsidie. Geïnteresseerde bedrijven kunnen een bod 
uitbrengen en de projecten met het laagste bod ontvangen een subsidie. Randvoorwaarde voor de 
subsidie is dat het gaat om groene waterstof, dus waterstof uit duurzame energie, zoals wind- en 
zonneparken.  
 

2. Jurisprudentie 

Terugvordering SDE-subsidie vanwege gebruik van niet toegestaan co-product 

College van Beroep voor het bedrijfsleven 3 mei 2022, ECLI:NL:CBB:2022:207 

Aan appellanten is subsidie verleend op grond van het Besluit Stimulering Duurzame 

Energieproductie (SDE) voor het opwekken van duurzame energie. De productie van die energie vindt 

plaats door het co-vergisten van dierlijke mest en andere producten (co-producten). Geconstateerd is 

dat appellanten gedurende verschillende periodes in 2018 en 2019 een niet-toegestaan co-product, 

namelijk papierslib, hebben gebruikt in hun vergistingsinstallaties. De energie die is geproduceerd met 

een niet-toegestaan co-product voldoet niet aan de voorwaarden van de subsidieregeling. Omdat 

sprake is van een eerste overtreding, het terugvorderen van de totale voorschotten een te grote 

financiële impact voor appellanten betekent én de bijdragen van appellanten aan de 

energiedoelstellingen van belang zijn, heeft verweerder de betaalde voorschotten slechts gedeeltelijk 

teruggevorderd. De voor appellanten nadelige gevolgen zijn niet onevenredig in verhouding tot de met 

het besluit te dienen doelen, te weten het belang van verweerder dat de wettelijke 

subsidievoorwaarden worden nageleefd. Door de terugvordering ontvangen appellanten uiteindelijk de 

subsidie waarop zij materieel recht hebben.  

Aansluitplicht en aansluittermijn netbeheerder 

Rechtbank Rotterdam 4 mei 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:3356 

Stedin stelt dat het handhaven van een aansluittermijn een uitsluitende bevoegdheid is van de ACM 

en door de wetgever niet in de Elektriciteitswet had mogen worden gezet. Dit moet in de codes van de 

ACM worden geregeld. In dit verband verwijst Stedin naar het arrest van het Hof van Justitie van de 

Europese Unie van 2 september 2021 (Europese Commissie tegen Bondsrepubliek Duitsland, C-

718/18) en een nieuwsbericht van de ACM van 29 november 2021. Stedin is van mening dat eiseres 

zich tot de ACM had moeten wenden en niet tot de civiele rechter. De rechtbank overweegt dat de 

klachtenprocedure bij de ACM geen afbreuk doet aan de uitoefening van beroepsmogelijkheden uit 

hoofde van het Gemeenschapsrecht of de nationale wetgeving en al helemaal niet betekent dat de 

rechterlijke macht niet bevoegd zou zijn schadevergoedingsvorderingen te beoordelen. De rechtbank 

stelt partijen in de gelegenheid zich uit te laten over onder meer de vraag of artikel 23 lid 4 van de 

Elektriciteitswet (aansluitplicht) verbindend is en hoe moet worden omgegaan met gevallen als deze 

zaak, waarin de ACM ten tijde van de dienstverlening van Stedin geen norm heeft gepubliceerd. 

Rechtbank Gelderland 29 juni 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:3314 

Hoewel het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat het niet aan de nationale wetgever, maar aan de 

toezichthouder is om te bepalen wat een redelijke termijn is, heeft het Hof van Justitie niet geoordeeld 

dat een termijn van 18 weken geen redelijke termijn zou kunnen zijn. Uit de publicatie van de ACM valt 

evenmin af te leiden dat zij van mening is dat een termijn van 18 weken geen redelijke termijn zou 

kunnen zijn. Dat de ACM naar aanleiding van de uitspraken van het Hof van Justitie haar boetebesluit 

in een zaak tegen Liander (Fastned) heeft ingetrokken, maakt dit niet anders. De voorzieningenrechter 

is voorshands van oordeel dat het beroep van Liander op overmacht vanwege een ernstig tekort aan 

technisch geschoold personeel, geen uitzonderlijke omstandigheid is die buiten de invloedssfeer van 

Liander ligt. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het al dan niet tijdig aantrekken van 

voldoende en behoorlijk opgeleid personeel, bijvoorbeeld door (uitzonderlijk) goede 

arbeidsvoorwaarden aan te bieden of gedurende vakantieperiodes hogere vergoedingen in het 

vooruitzicht te stellen, een commerciële afweging is die volledig binnen de invloedsfeer van Liander 

ligt. Daarom wordt het niet onredelijk geacht dat Liander ook in de huidige situatie aan een redelijke 

aansluittermijn wordt gehouden. Dat het door Liander gehanteerde aansluitbeleid met als 



 

 

basisprincipe volgtijdelijkheid (“first come, first serve”) als gevolg heeft dat de aanvragers non-

discriminatoir worden behandeld, leidt naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet tot de 

conclusie dat het níet toepassen van het “first come, first serve”-beginsel steeds als gevolg heeft dat 

het discriminatieverbod bij de aansluitplicht wordt geschonden. Dit beginsel volgt immers niet uit de 

wet, noch uit enige besluit van de ACM, maar betreft een door Liander zelf gekozen aansluitbeleid. Nu 

in de rechtspraak voorafgaand aan de uitspraken van het Hof van Justitie een termijn van 18 weken 

redelijk werd geacht, acht de voorzieningenrechter bij gebreke van andere aanknopingspunten in de 

onderhavige zaak een termijn van 18 weken redelijk. Weliswaar zal het realiseren van de aansluiting 

de nodige logistieke uitdagingen voor Liander met zich brengen, maar daartegenover staat het 

zwaarwegende belang van eiser om binnen korte termijn het restaurant te openen om zo haar 

aanzienlijke investeringen terug te verdienen en de continuïteit van haar onderneming te waarborgen.  

Ten onrechte omgevingsvergunning geweigerd voor aanleg zonnepark 

Rechtbank Overijssel 8 juni 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:1632 

De raad heeft geweigerd een verklaring van geen bedenking (vvgb) af te geven. De rechtbank 

overweegt dat de raad zowel in het besluit tot weigering van de vvgb als in de nota van zienswijzen 

slechts summier heeft onderbouwd waarom de raad meent dat de vvgb in het belang van een goede 

ruimtelijke ordening moest worden geweigerd. De raad kon niet volstaan met de enkele stelling dat 

vanwege de omvang van het zonnepark de karakteristiek van het gebied te zwaar wordt aangetast, 

terwijl dit verder niet is onderbouwd. Het voorgaande klemt te meer, omdat B&W de raad positief 

hadden geadviseerd en daarom van de raad mag worden verlangd dat hij zijn weigering van een 

nadere, meer inhoudelijke motivering had voorzien, waarin ook het belang van eiseres meer kenbaar 

was afgewogen. Ook is niet duidelijk geworden waarom eiseres niet heeft voldaan aan haar 

inspanningsverplichting ten aanzien van participatie en het creëren van voldoende draagvlak. 

Onduidelijk is wat de raad onder participatie verstaat en welke mate van participatiegraad voor de 

raad ten minste behaald had moeten zijn. Onduidelijk is voorts waarom de raad de gevolgen voor het 

niet behalen van de noodzakelijke participatie(graad) geheel en al bij eiseres legt. B&W hebben noch 

in het verweerschrift, noch op de zitting nader inhoudelijk verweer gevoerd ten aanzien van de 

uitgebreide gronden die eiseres in haar beroepschrift naar voren heeft gebracht. De weigering is 

volgende de rechtbank niet deugdelijk gemotiveerd en B&W worden opgedragen binnen 12 weken 

een nieuw besluit te nemen op de aanvraag. 

SDE-subsidie lager vastgesteld wegens niet-naleven verplichtingen 

College van Beroep voor het bedrijfsleven 14 juni 2022, ECLI:NL:CBB:2022:305 

Appellante heeft een subsidie toegekend gekregen voor een zon-pv-installatie. De subsidie wordt 

uitgekeerd in de vorm van een vergoeding per geproduceerde MWh en de totale subsidie bedraagt 

maximaal € 769.828,-. In de subsidieverplichtingen is vermeld dat de installatie zo spoedig mogelijk, 

maar uiterlijk binnen 1,5 jaar na de datum van de beschikking in gebruik moet worden genomen. De 

Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de subsidiebeschikking naar beneden aangepast 

tot het daadwerkelijk geïnstalleerde vermogen(maximaal € 499.691,-), omdat de uiterlijke 

ingebruiknametermijn is verstreken en het gerealiseerd vermogen lager is dan het vermogen waarvoor 

de subsidie is verleend. De Minister heeft meermaals gewezen op de uiterste ingebruiknamedatum, 

en appellante heeft ruimschoots de gelegenheid gehad een verzoek om ontheffing of uitstel van de 

uiterste ingebruiknamedatum in te dienen. Dit heeft appellante niet gedaan. De Minister heeft de 

subsidiebeschikking terecht ten nadele van appellante gewijzigd.  

Afwijzing aanvraag omgevingsvergunning voor inkoopstation 

Rechtbank Noord-Nederland 16 juni 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:2098 

De rechtbank is van oordeel dat terecht geen omgevingsvergunning is verleend omdat sprake is van 

strijd met een goede ruimtelijke ordening. Het inkoopstation ligt op twaalf kilometer afstand van 

het zonnepark waar eiseres energie wil opwekken. Dat zonnepark ligt in een andere gemeente en 

moet middels een kilometerslange kabel, dwars door agrarisch gebied, met het inkoopstation worden 

verbonden. Gelet op die omstandigheden onderschrijft de rechtbank dat het realiseren van de 

verbinding tussen beide bouwwerken niet getuigt van zuinig (ondergronds) ruimtegebruik.  



 

 

Maatschappelijke meerwaarde is niet ruimtelijk relevant 

Rechtbank Oost-Brabant 23 juni 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:2652 

Volgens eiser wordt niet voldaan aan meerdere door de Provincie Noord-Brabant in de Interim-

omgevingsverordening gestelde voorwaarden om medewerking te kunnen verlenen aan het initiatief 

voor een zonnepark. Met name de onderbouwing van de maatschappelijke meerwaarde is 

onvoldoende. De rechtbank is van oordeel dat door middel van de afspraken in de 

samenwerkingsovereenkomst tussen initiatiefnemer en gemeente wordt voldaan aan de voorwaarde 

met betrekking tot maatschappelijke meerwaarde. Hiertoe is niet noodzakelijk om de afspraken van de 

samenwerkingsovereenkomst ook op te nemen als voorschriften in de omgevingsvergunning. De 

rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat de voorwaarde van het hebben van een maatschappelijke 

meerwaarde niet ruimtelijk relevant is, en de eis van 50% ‘lokaal eigendom’ niet is ingegeven uit 

ruimtelijke overwegingen, maar wordt gehanteerd om voldoende draagvlak voor de ontwikkelingen te 

creëren.  

Verplichting om typecertificering te verstrekken voor windturbines op grond van een 

precontractuele garantie? 

Rechtbank Amsterdam 29 juni 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:3747 

Eiseres heeft twee windturbines van gedaagde gekocht voor een windenergiecentrale in Turkije. In 

geschil is of gedaagde op grond van de koopovereenkomst de verplichting heeft een zogenaamde 

"typecertificering" voor de betreffende windturbines te verkrijgen en aan eiseres te verlenen. Een 

typecertificering houdt in dat de windturbine aan de daaraan te stellen eisen voldoet. De rechtbank is 

van oordeel dat gedaagde niet is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de 

koopovereenkomst, door geen typecertificering te verkrijgen en aan eiseres te verlenen (voor de 

beoogde leveringsdatum van de windturbines). Volgens eiseres had gedaagde de verplichting om een 

typecertificering aan haar te verstrekken op grond van een precontractuele garantie. De rechtbank is 

van oordeel dat gedaagde geen beroep kan doen op de door haar gestelde precontractuele garantie, 

gelet op de in de koopovereenkomst opgenomen "entire agreement clause". In de "entire agreement 

clause" is vermeld dat de koopovereenkomst alle afspraken bevat die tussen partijen zijn gemaakt. Dit 

betekent dat een gestelde precontractuele garantie geen deel uitmaakt van de koopovereenkomst, 

zodat de gestelde verplichting om een typecertificering aan eiseres te verstrekken reeds om die reden 

geen deel uitmaakt van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Bovendien bevat de 

koopovereenkomst zelf ook geen clausule waarin een verplichting voor gedaagde staat om een 

typecertificering te verkrijgen en aan eiseres te verlenen.  

Investeringssubsidie duurzame energie voor warmtepomp 

College van Beroep voor het bedrijfsleven 12 juli 2022, ECLI:NL:CBB:2022:410 

Appellant heeft in het kader van de Regeling nationale EZ-subsidies, titel 4.5. investeringssubsidie 

duurzame energie (de Regeling) een subsidieaanvraag ingediend voor een warmtepomp. Appellant 

heeft ervoor gekozen de warmtepomp te kopen van Klimaatgarant B.V., de installateur van de 

warmtepompen in de koopwoningen van het project. Het CBb oordeelt dat de Regeling (op het 

relevante moment) bepaalt dat afwijzend op een aanvraag wordt beslist indien ten aanzien van 

dezelfde installatie voor de productie van duurzame energie reeds subsidie is verstrekt. Vaststaat dat 

voor deze warmtepomp al subsidie is verstrekt aan Klimaatgarant. Daarom is de subsidieaanvraag 

van appellant terecht afgewezen. Het CBb heeft voorts geen aanwijzingen dat de Regeling niet 

toestaat dat subsidie wordt verstrekt aan de installateur van de warmtepomp, in dit geval 

Klimaatgarant. Tot slot, de verplichting om de installatie niet binnen een jaar na de vaststelling van de 

subsidie te vervreemden is niet van toepassing op de situatie van vervreemding van de woning waarin 

de installatie is geïnstalleerd. 

Stadsverwarming en de Stimuleringsregeling aardgasvrij 

Rechtbank Midden-Nederland 14 juli 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:3004 

Een woningstichting heeft subsidie aangevraagd op basis van de Stimuleringsregeling aardgasvrije 

huurwoningen (SAH) voor de aanleg van een warmtevoorziening voor wooncomplexen. De Minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft deze afgewezen. De rechtbank oordeelt dat de 



 

 

Minister de aanvraag van de woningstichting ten onrechte heeft afgewezen. De warmtevoorziening bij 

de complexen valt onder de reikwijdte van de definitie van een warmtenet in de zin van 

de Warmtewet. Daarmee heeft de woningstichting de complexen aangesloten op een warmtenet in de 

zin van de Warmtewet. De SAH en de Warmtewet bieden geen grond voor het standpunt dat sprake 

moet zijn van een aansluiting op een extern warmtenet (ook wel stadsverwarming genoemd), en dat 

gebouwgebonden installaties zijn uitgesloten van de subsidieregeling. De rechtbank is van oordeel dat 

in ieder geval het bronnet van de WKO-installatie en de leidingen die gelegen zijn op het dak van het 

complex vallen onder de definitie van een warmtenet als bedoeld in de Warmtewet. Deze onderdelen 

zijn dienstbaar aan het transport van warmte.  

Handhaving ACM wegens niet betrouwbare levering van warmte 

Rechtbank Rotterdam 26 juli 2022, ECLI:RBROT:2022:6264 

Voorlopige voorziening over WKO-warmtelevering in Duindorp, Den Haag. De ACM is van oordeel dat 

warmteleveranciers artikel 2 lid 1 en artikel 8 lid 2 van de Warmtewet hebben overtreden en heeft 

daarvoor lasten onder dwangsommen opgelegd. Het gaat om ongeveer 400 koopwoningen met 

warmtepompen waarvan vóór 1 oktober 2022 alle filters preventief zouden moeten worden 

gecontroleerd en gereinigd. De voorzieningenrechter acht gelet op de beschikbaarheid van 

monteurs/installateurs in de zomerperiode en het tekort aan monteurs/installateurs in het algemeen 

deze termijn niet haalbaar voor alle 400 woningen. De voorzieningenrechter ziet echter wel het belang 

van de verbruikers dat de preventieve check en reiniging niet op de (al te) lange baan geschoven 

dient te worden, en daarom verlengt zij de begunstigingstermijn van de last onder dwangsom voor 200 

koopwoningen tot 1 november 2022. 

Afwijzing registratie in Register hernieuwbare energie voor vervoer 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 17 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2393 

Het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) heeft een aanvraag afgewezen om een 

rekening te openen in het Register hernieuwbare energie voor vervoer. Volgens appellant heeft de 

NEa zich ten onrechte op het standpunt gesteld dat zijn onderneming geen afnemer is als bedoeld in 

de Elektriciteitswet 1998. Hij heeft aangevoerd dat hij wel een afnemer is als bedoeld in 

de Elektriciteitswet 1998, omdat hij als natuurlijk persoon beschikt over een aansluiting op het net en 

zijn onderneming daarmee vereenzelvigd kan worden. Zijn onderneming betreft een eenmanszaak. Hij 

drijft als natuurlijke persoon de onderneming. De natuurlijke persoon beschikt over de aansluiting en is 

voor de onderneming ten behoeve van het elektrisch laden van wegvoertuigen op het secundair 

allocatiepunt een leveringsovereenkomst aangegaan. De Afdeling overweegt dat een inboeker bij de 

NEa een verzoek kan doen tot het openen van een rekening met inboekfaciliteit en overboekfaciliteit 

op diens naam. Een inboeker wordt in de Wet milieubeheer gedefinieerd als een onderneming die 

bevoegd is een geleverde hoeveelheid hernieuwbare energie in het register in te voeren. Daarbij 

wordt voor het begrip onderneming verwezen naar de Handelsregisterwet 2007. In de 

Handelsregisterwet is bepaald dat in het Handelsregister een onderneming die in Nederland gevestigd 

is en toebehoort aan een natuurlijke persoon wordt ingeschreven in het handelsregister. De 

onderneming van appellant is een eenmanszaak en behoort toe aan hem als natuurlijk persoon. In het 

geval van appellant beschikt hij als natuurlijk persoon over een hoofdaansluiting op het net. Omdat de 

natuurlijke persoon en de eenmanszaak in het rechtsverkeer dezelfde zijn en de eenmanszaak niet op 

eigen titel een contract kan aangaan voor de levering van energie, oordeelt de Afdeling dat de 

eenmanszaak in dit geval ook een onderneming is op grond van de Handelsregisterwet die de 

beschikking heeft over een aansluiting op het net. Daarmee is de eenmanszaak een afnemer als 

bedoeld in de Elektriciteitswet 1998. 


