
  

 

 

 Welkom! 
 

Workshop 

Juridische 
Handreiking  

Duurzame Energie 
en Grondstoffen 

 

5 maart 2015 



Welkom 

 

• ….het “Berenschot-rapport” (november 2014) 

• UvW en STOWA; beg. cie en BKG 

• Ondersteuning duurzame ambities waterschappen 

en uitvoering diverse convenanten 

• Juridisch landschap: mogelijkheden en 

voorwaarden in 7 deelgebieden 

• Doel workshop: uitleg/toelichting & polsen hoe 

rapport valt in praktijk 

• Programma:… 



Programma 

13.00 uur opening - Frédérique Minderhoud (trekker 

  werkgroep Juridisch EF/GF) 

13.10 uur  Introductie -  Il Shik Sloover (Berenschot) 

13.45 uur  Deelsessie ronde 1  

14.45 uur  Pauze  

15.00 uur  Deelsessie ronde 2 

16.00 uur  Terugkoppeling deelsessies, werkgroep 

  Juridisch  

16.30 uur  Afsluiting 

 

NB. vragen/opmerkingen worden genoteerd leden werkgroep 

Juridisch EF/GF 

 

 



Deelsessies 

13.45 uur  Deelsessie ronde 1  

 

a) Wettelijk kader inzake waterschappen – 

Herman Havekes [zaal 3.05/3.06]  

b) Afvalstoffenrecht – Aster Veldkamp [zaal 3.02]  

c) Aanbestedingsrecht, Staatssteun, 
Mededinging, Markt en Overheid –  

  Matanja Pinto en Il Shik Sloover [zaal 3.03]  

 

 

 



Deelsessies  

15.00 uur  Deelsessie ronde 2 

 

a) Samenwerking en rechtsvormen –  

      Il Shik Sloover [zaal 3.05/3.06]  

a) Fiscaal recht (omzetbelasting, 

vennootschapsbelasting en 
energiebelasting) - Noortje van de Water en 

Jos van Bavel [zaal 3.02]  

b) Energierecht – Ylva Emonds [zaal 3.03]  

 



*



 

 

• Inleiding 

 

• Van onderzoek naar handreiking 

• Rechtsgebieden 

• Cases 

 

 

7 

Agenda introductie 



Opdracht aan Berenschot:  

Het opstellen van een handreiking met een beschrijving van de 

juridische aspecten inzake productie en levering van 

grondstoffen en energie door waterschappen.  

 

Taak waterschap, afvalstoffenrecht, aanbestedingsrecht, 

staatssteun, mededinging, markt & overheid, samenwerking en 

rechtsvormen, fiscaal recht, energierecht. 

 

 

Wat is de handreiking niet:  

De handreiking biedt houvast en richting, maar geen 

opmaatoplossing en zal niet alle specifieke vragen van elke 

individuele casus kunnen beantwoorden. 
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Inleiding 
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Onderzoek relevante rechtsgebieden 

Energie 
Grondstoffen 

/ afval 

Staatssteun 
 

mededinging 

 

 
Organisatie- 

vormen 

Fiscaal 
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Aanbestedings 

recht 

137 documenten 

Adviezen op  

deelonderwerpen! 

 

 

 

 

 

             Taken 



10 

Doelgroepen 

10 
1

0 

Bestuurders 

• willen weten wat de 
mogelijkheden en 
juridische risico’s zijn 

• houvast voor et doen 
van investeringen 

 

 

 

Projectleiders 

• willen de haalbaarheid 
van een technisch 
project inschatten  

• weten wat de 
mogelijkheden en 
juridische risico’s zijn  

• het bestuur volledig 
kunnen informeren 

 

Juristen 

• willen weten hoe het 
zit 

• wat zijn de 
randvoorwaarden  

• wat er wel kan 

• oplossingsgericht 
kunnen adviseren 



• STOWA rapport 2012 

 

• Rebel Group rapport 2013 

 

• Brief minister IenM, 26 april 2013: 

• “Geen belemmeringen, mits in kader van uitvoering wettelijke 

taken en respecteren mededingingsregels” 

 

• Juridische handreiking 2014: Mag alles? 
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Taken waterschap 

1

1 



• Wat is een “afvalstof”? 

• Wat is “voltooide nuttige toepassing” en wanneer is dit 

voltooid: “Einde afval fase”? 

 

Nieuw: 

• Van papier naar digitaal: Handleiding “Afval of niet” 

wordt Webtoets ‘Afval of Grondstof’ 

• Regelgeving struviet: grondslag voor de verhandeling 

van struviet!   

12 

Afvalstoffenrecht 
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Aanbestedingsrecht 
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Staatssteun, mededinging, markt&overheid 



• Publiekrechtelijk: Wet gemeenschappelijke regelingen 
• Regeling zonder meer 

• Gemeenschappelijk orgaan 

• Centrumconstructie 

• GR openbaar lichaam 

• Bedrijfsvoeringsorganisatie 

 

• Privaatrechtelijke vormen: Burgerlijk Wetboek 
• BV/NV 

• Stichting 

• Vereniging 

• Coöperatie 

 

• Overeenkomsten 

 

• Combinatie / beschermingsconstructies 
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Samenwerking en rechtsvormen 



 

• Omzetbelasting (btw) 

• Hoedanigheid waterschap:  

ondernemer of overheid? 

• Btw aspecten bij samenwerkingsvormen (bijv. fiscale eenheid) 

 

• Vennootschapsbelasting 

• Rechtspersonen welke volledig beheerst worden door of 100% 

in handen zijn van publiekrechtelijke lichamen 

• Toekomstige wetgeving: ‘belast, tenzij’ 

• Stroomschema 

 

• Energiebelasting 

• Wijziging in tarifering 
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Fiscaal recht 



• Elektriciteit, gas, warmte 

• Liberale markten; productie, levering, opwerking 

• Aandachtspunten: programmaverantwoordelijkheid en 

vergunningen bij ACM 

 

• Updates: 

• Regeling garanties van oorsprong per 2015 

• STROOM internet consultatie 

• Voorgenomen wijziging Warmtewet 
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Energierecht 



     Vragen? 

 

Mr . I.S. (Il Shik) Sloover    

 

i.s.sloover@berenschot.nl  

06 – 55 36 47 27 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

T: 030- 2916803 

 Berenschot B.V. 

 Postbus 8039 

 3503 RA UTRECHT 



Plenair 

• Terugkoppeling deelsessies (6x korte pitstop; 1 min.) 

• Werkgroep Juridisch EF/GF: 
Actualiteit handreiking 

Lobby agenda  

Rol en taak werkgroep  

• Tot slot:  
Vragen workshop: n.t.b. behandeling 

Sfeerverslag en foto’s 

Sheets workshop op website EF: link via mail 
deelnemers 



  

 

Dank voor uw aandacht! 


