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Inleiding

Dit document beschrijft de velden die zijn opgenomen in het Register Gasaansluitplicht van de
Autoriteit Consument & Markt (ACM).

1.1

Juridisch kader

Zie voor een beschrijving van het juridisch kader en nadere uitleg over uitzonderingen op de
gasaansluitplicht het document Melding van gebieden voor het register gasaansluitingen
(invulinstructie) op acm.nl.
Van toepassing zijn:
 Gaswet artikel 10 per 1-7-2018 zoals gewijzigd door de Wet van 9 april 2018 tot wijziging van
de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)
 Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht

1.2

Termijnen

Een gemeente geeft een melding binnen 10 werkdagen nadat het besluit door het college van B&W is
genomen aan de ACM door.
De ACM publiceert het bijgewerkte register binnen 5 werkdagen na ontvangst van de gegevens van
een gemeente.

2

Beschrijving van de velden

De met een * gemerkte velden zijn bij het invoeren van gegevens verplicht.
De velden met geografische aanduidingen (Postcode, Huisnummers, Even/oneven, Beschrijving
gebiedsindeling) vormen in combinatie met Besluit en Geldig tot vormen de kern van het register. Op
basis van deze velden is te zien of er in een bepaald gebied een gasaansluitplicht geldt of niet.
Datum aanmelding*
Soort aanmelding*

Gemeente*
Datum besluit*
Datum inwerkingtreding besluit*
Kenmerk*

Datum waarop ACM een melding van een gemeente heeft
ontvangen.
Eerste aanmelding of revisie.
Eerste aanmelding: de eerste keer dat een gemeente een
gebied bij ACM meldt.
Revisie: als het een wijziging van eerdere gegevens betreft.
Naam van de aanmeldende gemeente.
De datum waarop het college van B&W het besluit heeft
genomen.
De datum waarop het besluit in werking treedt
Het unieke kenmerk van het besluit; doel hiervan is dat
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Link naar openbare versie van besluit
(optioneel, maar wel wenselijk)
Postcode*
Huisnummers

Even/oneven
Kadastrale beschrijving

Grondslag

Openbaar

netbeheerders en andere betrokken het oorspronkelijke
besluit kunnen traceren.
Indien mogelijk: een stabiele link naar de openbare versie
van het gemeentelijke besluit.
Postcode van het aangewezen gebied, in het format
1234AB. Eén postcode per regel.
Als het gemeentelijke besluit ziet op een gebied dat kleiner
is dan een postcode 6-gebied, dan bevat dit veld de
betreffende huisnummers. De nummers zijn gescheiden
met een puntkomma.
Als het gemeentelijke besluit ziet op één zijde van een
postcode 6-gebied, bevat dit veld welke zijde het betreft.
Alleen als er nog geen postcode bekend is, vul dan
kadastrale gegevens in. Eén kavel per regel.
Format: <gemeente> <sectie> <nummer>
Bijvoorbeeld: Amsterdam V 1000A-1
Dit veld bevat één van de volgende waarden:
 Aansluitplicht vanwege algemeen belang (art. 10 lid 7a)
 Geen aansluitplicht vanwege warmtenet of andere
voorziening (art. 10 lid 7b)


Type voorziening*
Indien andere voorziening,
licht toe
Indien uitzonderingsgrond
Besluit van voor 1-7-2018 over
warmtegebieden
(Art. 4.2 Gebiedsindelingscode
gas)

Type bouw

Aantal wooneenheden
Vloeroppervlak utiliteitsbouw
Verwachte update-datum

Geldig tot

Besluit van voor 1-7-2018 over warmtegebieden

Keuze uit warmtenet / andere voorziening.
Alleen als in het vorige veld ‘andere voorziening’ is
ingevuld: aanduiding van het type voorziening.
Keuze uit:
1. Warmteplan obv Bouwbesluit 2012
Dat wil zeggen: bestaand warmteplan van gemeenten op
basis van het Bouwbesluit 2012
2. Warmtegebied van vóór inwerkingtreding van het
Bouwbesluit 2012
Dat wil zeggen: bestaand warmtegebied waarvoor
gemeenten vóór inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012
op grond van een gemeentelijke bouwverordening een
aansluitplicht op een warmtenet hebben vastgesteld
3. Warmtenet dat met postcode is aangeduid in Bijlage 1
Gebiedsindelingscode gas
Keuze uit woningbouw / utiliteitsbouw /
woning- en utiliteitsbouw. Dit veld en de volgende twee
zijn opgenomen op verzoek van de Vereniging Nederlandse
gemeenten.
Alleen bij woningbouw. Het doel hiervan is dat de
voortgang van de energietransitie gemonitord kan worden.
Alleen bij utiliteitsbouw. Het doel hiervan is dat de
voortgang van de energietransitie (dat wil zeggen:
vermindering van gasgebruik) gemonitord kan worden.
Als een zescijferige postcode nog niet bekend is en een
gemeente dus een kadastrale beschrijving heeft
opgegeven, dan staat hier wanneer een revisie wordt
verwacht (met de postcode-6).
Dit veld geeft aan tot welke datum de gegevens in het
record geldig waren. Ofwel: op welke datum een revisie is
doorgegeven. De revisie zelf is op een nieuwe regel
opgenomen.
N.B. Dit is dus niet per se de datum tot wanneer een
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gemeentelijk besluit geldig was.

2.1

Omgaan met wijzigingen

Eerste aanmeldingen van een gemeente kunnen tijdelijk van aard zijn, bijvoorbeeld als:
een belanghebbende nog kan opkomen tegen een gemeentelijk besluit en het besluit daarom
nog niet onherroepelijk is;
een gemeente een kadastrale beschrijving heeft opgegeven omdat een postcode nog niet
bekend was bij de eerste aanmelding;
gegevens uit de eerste aanmelding onjuist bleken.
In zulke gevallen geeft een gemeente een revisie door aan de ACM. De al bestaande records in het
register worden afgesloten door een datum op te nemen in het veld “Geldig tot”. Alle records die in dit
veld een datum bevatten, zijn dus niet meer actueel.
Het register maakt het daarmee mogelijk alle mutaties door de tijd heen te volgen. Zo is na te gaan
welke gegevens over een bepaald gebied op een bepaalde datum in het verleden bekend waren.
Actuele records
Actuele records zijn op te vragen door het veld “Geldig tot” te filteren op uitsluitend lege cellen. De
geldigheidsdatum ziet dus op de gegevens in het record en niet op de rechtskracht van het
gemeentelijke besluit.

2.2





2.3



2.4

Geldt nu een aansluitplicht in een bepaald gebied?
Zoek allereerst of de gezochte postcode in het register is vermeld.
Is de postcode niet gemeld, filter dan op gemeentenaam.
Filter op het veld Geldig tot: toon alleen records waar dit veld leeg is.
Het veld Grondslag geeft aan welk regime geldt.

Welke wijzigingen zijn er doorgevoerd in het register?
Filter het veld Geldig tot op records met waarden. U ziet nu uitsluitend historische gegevens.
Zoek in het veld Postcode, Beschrijving gebiedsindeling of Gemeente naar het gebied van uw
keuze.

Formatkeuze

De ACM publiceert één complete export in comma separated values (CSV)-formaat, waarin
verschillende belanghebbenden de gegevens kunnen vinden die zij nodig hebben. U kunt de
gegevens in een eigen database importeren en velden toevoegen of achterwege laten, al naar gelang
dat voor uw primaire proces nodig is.
Het CSV-formaat heeft als voordelen dat: het platformonafhankelijk is; het met een eenvoudige
texteditor al te lezen is; en er geen limiet voor het aantal rijen geldt.
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