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Nadere uitleg over de (uitzonderingen op de)
gasaansluitplicht
De gasaansluitplicht van netbeheerders staat in art. 10 lid 6 aanhef en onder a Gaswet:
Een netbeheerder heeft, in aanvulling op de in het eerste, derde en vijfde lid genoemde taken,
in het voor hem krachtens artikel 12b, eerste lid, onderdeel f vastgestelde gebied tevens tot
taak om:
a. een ieder die verzoekt om een aansluiting die een doorlaatwaarde heeft van ten hoogste
40 m3(n) per uur of van groter dan 40 m3(n) per uur te voorzien van deze aansluiting op
het dichtstbijzijnde punt van het gastransportnet met een voor die aansluiting geschikte
druk en voldoende capaciteit; (…)
De gasaansluitplicht geldt alleen als de netbeheerder een verzoek krijgt om een aansluiting te maken.
De gebieden waaraan de aanhef refereert en waarin de gasaansluitplicht geldt staan in de bestaande
Gebiedsindelingscode gas. Hierin zijn al bestaande uitzonderingen op de gasaansluitplicht
opgenomen voor kleinverbruikers.1 De Wet VET voegt nog twee nieuwe uitzonderingen toe. Dit is
hieronder toegelicht.
Nieuwe uitzondering voor nieuwbouw
In art. 10 lid 7 onder a Gaswet staat als hoofdregel dat de gasaansluitplicht niet geldt voor nieuwbouw.
Hierop zijn twee uitzonderingen. De gasaansluitplicht geldt toch wel als:
1. Voor het bouwwerk vóór 1 juli 2018 de aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is ingediend
(overgangsrecht in art. XVa Wet VET).2
2. Het bouwwerk in een gebied komt dat een college van burgemeester en wethouders heeft
aangewezen als een gebied waar aansluiting op het gastransportnet strikt noodzakelijk is om
zwaarwegende redenen van algemeen belang (art. 10 lid 7 onder a vanaf “tenzij, …”).
Nieuwe uitzondering gebieden met bestaand gastransportnet
In art. 10 lid 7 onder b Gaswet staat dat de gasaansluitplicht niet geldt in gebieden waar al een
gastransportnet aanwezig is en die een college van burgemeester en wethouders heeft aangewezen
als gebied waar in de verwachte warmtebehoefte is of zal worden voorzien door:
1. een bestaand of toekomstig warmtenet, of
2. een bestaande of toekomstige andere energieinfrastructuur dan een gastransportnet of een
warmtenet.
Gebiedsindelingscode gas
De hoofdregel in de Gebiedsindelingscode gas is dat voor alle gebieden in Nederland de netbeheerder
van het landelijk gastransportnet en één van de regionale netbeheerders verantwoordelijk is voor de
gastransportnetten, inclusief de gasaansluitplicht. Hierop zijn voor de gasaansluitplicht voor
kleinverbruikers een aantal uitzonderingen gemaakt die in twee hoofdcategorieën uiteenvallen (art. 4.2
Gebiedsindelingscode gas):
1. Geen gasaansluitplicht in verband met een bestaand of toekomstig warmtenet.
1

Een kleinverbruiker is een afnemer met een aansluiting met een totale maximum capaciteit van ten hoogste 40 m 3(n) per
uur, zie Begrippencode gas in samenhang met art. 43 lid 1 Gaswet. Voor andere afnemers dan kleinverbruikers staan
geen uitzonderingen op de gasaansluitplicht in de Gebiedsindelingscode gas.
2
Dit artikel komt niet in de Gaswet, maar blijft gewoon een los artikel in Wet VET.
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Geen gasaansluitplicht in sommige gebieden buiten de bebouwde kom, omdat het niet
mogelijk is om op economische voorwaarden een gastransportnet te exploiteren. In de
Gebiedsindelingscode gas staan rekenregels om te bepalen of het verzoek om een nieuwe
gasaansluiting hieronder valt.

In art. XVa lid 2 Wet VET staat dat gebieden die in de Gebiedsindelingscode gas zijn uitgezonderd
vanwege een bestaand of toekomstig warmtenet worden gelijkgesteld met gebieden die zijn
aangewezen als bedoeld in art. 10 lid 7 onder b Gaswet. Voor de uitzondering op de gasaansluitplicht
voor kleinverbruikers in verband met een bestaand of toekomstig warmtenet staan in de
Gebiedsindelingscode gas drie soorten gebieden waar om die reden geen gasaansluitplicht geldt (art.
4.2 sub a Gebiedsindelingscode gas):
a. Gebieden met een door de gemeenteraad vastgesteld warmteplan als bedoeld in art. 1.1
Bouwbesluit 2012,
b. Gebieden waarin een warmte-aansluitplicht geldt op grond van een gemeentelijke
bouwverordening van vóór het Bouwbesluit 2012 (zie art. 9.2.10 Bouwbesluit 2012),
c. Gebieden die zijn opgenomen in Bijlage 1 van de Gebiedsindelingscode gas. Dit zijn
postcodes van aansluitingen op op 31-12-2014 bestaande warmtenetten. Deze kunnen
overlappen met sub a en b.
In art. 6.10 lid 3 Bouwbesluit 2012 staat dat in gebieden met een warmteplan (sub a) als hoofdregel op
het warmtenet worden aangesloten en geeft hierop uitzonderingen in verband met het geplande aantal
aansluitingen en de aansluitafstand. Als een kleinverbruiker vanwege zo’n uitzondering geen warmteaansluiting heeft of krijgt, geldt alsnog een gasaansluitplicht op grond van artikel 4.2 onder a van de
Gebiedsindelingscode gas.
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