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Ontwerpbesluit 

Codewijziging Definitie entrypunt en exitpunt 

 
Ons kenmerk : ACM/UIT/513533 
Zaaknummer : ACM/19/035848 
 
 
Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van codebesluit [datum ondertekening], kenmerk 

[kenmerk besluit] tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet 

betreffende de definitie van entrypunt en exitpunt 
 
De Autoriteit Consument en Markt, 
 
Gelet op artikel 12f, eerste lid van de Gaswet; 
 
Besluit: 

 
Artikel I 

In artikel 1.1 van de Begrippencode gas vervallen de definities ‘entrypunt’ en ‘exitpunt’. 
 
Artikel II 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin zij wordt geplaatst. 
 
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 
 
’s-Gravenhage,   
Datum:  
 
Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze: 
 
 
 
 
dr. F.J.H. Don 
bestuurslid 
 

Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep 

voor het bedrijfsleven. Het postadres is: College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA 

Den Haag. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt zijn 

ontvangen. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de 

indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht bevatten. 

Voorts moet het beroepschrift de gronden van het beroep bevatten en dient een afschrift van het bestreden 

besluit te worden meegezonden.  
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Toelichting 

1 Samenvatting 

1. Met dit besluit laat de Autoriteit Consument en Markt de definities voor entrypunt en exitpunt in de 
Begrippencode gas vervallen. De aanleiding is het codebesluit over het vaststellen van entry- en 
exitpunten. Met dat besluit is in de Transportcode gas LNB opgenomen dat de netbeheerder van 
het landelijk gastransportnet de entry- en exitpunten vaststelt. De definities van entrypunt en 
exitpunt verhouden zich niet met de bevoegdheid van GTS om deze punten vast te stellen. De 
ACM concludeert daarom dat deze definities moeten vervallen.  

2 Aanleiding en gevolgde procedure 

2. De ACM stelt op grond van artikel 12f van de Gaswet  regelgeving vast voor de energiemarkt. De 
ACM heeft op grond van artikel 12c, tweede lid van de Gaswet de bevoegdheid om de 
voorwaarden ambtshalve te wijzigen, indien zij dat noodzakelijk vindt. 

3. Op [datum] heeft de ACM een ontwerp van het besluit ter inzage gelegd voor een periode van 12 
weken.  

4. De ACM is van mening dat het voorstel geen technische voorschriften bevat bedoeld in Richtlijn 
2015/1535. Om die reden zijn de voorwaarden in dit besluit niet in ontwerp ter notificatie 
aangeboden. 

3 Inhoudelijke toelichting 

5. Artikel 12b, lid 2a, onderdeel b, van de Gaswet stelt dat in de codes wordt vastgelegd dat de 
entry- en exitpunten door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet worden vastgesteld 
op grond van objectieve, transparante en niet-discriminerende voorwaarden en met inachtneming 
van de belangen van netgebruikers. 

6. Met het codebesluit van 23 mei 2019 heeft de ACM deze bevoegdheid van de netbeheerder van 
het landelijk gastransportnet opgenomen in de Transportcode gas LNB.1 Tevens zijn via deze 
codewijziging voorwaarden vastgelegd die van toepassing zijn op het vaststellen van entry- en 
exitpunten. 

7. De ACM constateert dat de Begrippencode gas definities bevat voor entrypunt en exitpunt, en is 
van mening dat deze definities zich niet goed verhouden met de bevoegdheid van de 
netbeheerder van het landelijk gastransportnet om entry- en exitpunten vast te stellen. 

8. Om deze redenen acht de ACM het noodzakelijk dat de definities voor entrypunt en exitpunt 
komen te vervallen. 

4 Reactie op ontvangen zienswijzen 

9. [PM] 

 
 

                                                        
1 Zie Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 23 mei 2019, kenmerk ACM/UIT/505903 tot wijziging van de 
voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet betreffende het vaststellen van entry- en exitpunten. 
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’s-Gravenhage,  
Datum: 
 
Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze: 
 
 
 
 
dr. F.J.H. Don 
bestuurslid 
 




