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Wettelijk kader bij het methodebesluit GTS   
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1. In deze bijlage beschrijft de ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor 

het methodebesluit van GTS. Eerst volgt de bevoegdheidsgrondslag van dit besluit, ten tweede de 

bevoegdheidsgrondslag voor het x-factorbesluit, ten derde de bevoegdheidsgrondslag voor het 

tarievenvoorstel en tarievenbesluit, ten vierde de correctie mogelijkheden en ten vijfde de 

wettelijke taken van GTS Afgesloten wordt met de Europese wetgeving.  

 

Grondslag van het methodebesluit 

2. De bevoegdheidsgrondslag van het methode besluit is vastgelegd in artikel 82, eerste en 

tweede lid, van de Gaswet. 

 

3. Artikel 82, eerste en tweede lid, van de Gaswet luiden:  

“1. In afwijking van artikel 80 worden de tarieven ter uitvoering van de taken door de netbeheerder 

van het landelijk gastransportnet, genoemd in artikel 1i, 10 en 10a, eerste lid, onderdeel b, c en e, 

en 10b, alsmede de tarieven voor de transportondersteunende diensten vastgesteld 

overeenkomstig dit artikel. 

2. Voor de taken van de netbeheerder van het gastransportnet, bedoeld in het eerste lid, met 

uitzondering van de taken genoemd in de artikelen 1i en 10b, stelt de Autoriteit Consument en 

Markt de methode van regulering vast, voor een periode van ten minste drie en ten hoogste vijf 

jaar, na overleg met de gezamenlijke netbeheerders en met representatieve organisaties van 

partijen op de gasmarkt, met inachtneming van het belang dat de doelmatigheid van de 

bedrijfsvoering en de meest doelmatige kwaliteit van de uitvoering van deze taken worden 

bevorderd en rekening houdend met het belang van voorzieningszekerheid, duurzaamheid en een 

redelijk rendement op investeringen.”  

 

4. Artikel 82, twaalfde en dertiende lid, van de Gaswet luiden:  

“12. De Autoriteit Consument en Markt houdt bij het vaststellen van de methode van regulering 

van de tarieven rekening met de opbrengsten uit een veiling of een andere marktconforme 

methode. 

13. Het derde tot en met negende lid is niet van toepassing op de taak van de netbeheerder van het 

landelijk gastransportnet, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel p. De Autoriteit Consument en 

Markt houdt bij het vaststellen van de methode van regulering van de tarieven rekening met de 

opbrengsten uit de taak van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, bedoeld in artikel 10a, 

eerste lid, onderdeel p.” 

 

Grondslag x-factor besluit 

5. De wettelijke grondslag voor het x-factorbesluit ligt in artikel 82, vierde lid, van de Gaswet:  

“4. De Autoriteit Consument en Markt stelt na overleg met de gezamenlijke netbeheerders en met 

representatieve organisaties een doelmatigheidskorting vast. Dit besluit geldt voor dezelfde 

periode als het besluit op grond van het tweede lid. De doelmatigheidskorting heeft tot doel om 

een doelmatige bedrijfsvoering te bevorderen. De Autoriteit Consument en Markt kan een 

beleidsregel vaststellen betreffende de beoordeling van de doelmatigheid van de kosten van de 

taak, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel c.” 

 

Grondslag tarievenbesluit en tarievenvoorstel 

6. De grondslag voor het tarievenvoorstel ligt in artikel 82, derde lid, van de Gaswet:  

“3. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet zendt jaarlijks voor 1 september aan de 

Autoriteit Consument en Markt een voorstel voor de tarieven voor uitvoering van de taken 

genoemd in de artikelen 1a en 10,10a en 10b , met inachtneming van: 

a. de tariefstructuren vastgesteld op grond van artikel 12f of 12g; 

b. de gemaakte kosten voor investeringen, bedoeld in artikel 39e,  of 54a, derde lid, voor zover 

deze kosten doelmatig zijn; 

c. de geschatte kosten voor de uitvoering van artikel 1i, voor zover deze kosten doelmatig zijn en 

https://maxius.nl/gaswet/artikel10a/
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niet op grond van artikel 82a in rekening zijn gebracht via een tarief; 

d. de geschatte kosten voor de uitvoering van artikel 10b, voor  zover deze kosten doelmatig zijn 

en niet op grond van artikel 82b in rekening zijn gebracht via een tarief.” 

 

7. De grondslag voor het tarievenbesluit is artikel 82, vijfde, zesde en achtste lid, van de Gaswet:  

“5. De Autoriteit Consument en Markt stelt jaarlijks de tarieven vast die kunnen verschillen voor de 

onderscheiden tariefdragers. Bij het vaststellen van de tarieven betrekt de Autoriteit Consument 

en Markt, in afwijking van het tweede en vierde lid, de geschatte kosten voor de uitvoering van 

wettelijke taken waarmee bij de vaststelling van een besluit als bedoeld in het tweede lid, geen 

rekening is gehouden, voor zover deze kosten doelmatig zijn. 

6. Indien een voorstel niet binnen de termijn, bedoeld in het derde lid, aan Autoriteit Consument en 

Markt is gezonden stelt deze de tarieven uit eigen beweging vast met inachtneming van dit artikel. 

(…) 

8. Artikel 81c, tweede en vijfde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.” 

 

Correctiemogelijkheden 

8. De ACM kan de tarieven corrigeren op grond van artikel 81c, tweede lid, van de Gaswet:  

“2. De Autoriteit Consument en Markt kan de tarieven die zullen gelden in het jaar t corrigeren, 

indien de tarieven die golden in het jaar of de jaren voorafgaand aan het jaar t: 

a. bij rechterlijke uitspraak of met toepassing van de artikel 6:19 of 7:11 van de Algemene wet 

bestuursrecht zijn gewijzigd; 

b. zijn vastgesteld met inachtneming van onjuiste of onvolledige gegevens en de Autoriteit 

Consument en Markt, indien zij de beschikking had over juiste of volledige gegevens, tarieven zou 

hebben vastgesteld die in aanmerkelijke mate zouden afwijken van de vastgestelde tarieven; 

c. zijn vastgesteld met gebruikmaking van geschatte gegevens en de feitelijk gegevens daarvan 

afwijken; 

d. zijn vastgesteld met gebruikmaking van gegevens omtrent kosten voor bepaalde diensten, 

terwijl netbeheerders die diensten in het jaar t of een gedeelte van jaar t niet hebben geleverd of 

voor die diensten geen of minder kosten hebben gemaakt.” 

 

Wettelijke taken van GTS 

9. De methode van regulering bepaalt mede de tarieven voor de uitvoering van de wettelijke taken 

van GTS ten aanzien van de transporttaak, aansluittaak, balanceringstaak en 

kwaliteitsconversietaak.  

 

10. Artikel 10 van de Gaswet (voor zover betrekking hebbend op de transporttaak) luidt:  

“1. Een netbeheerder (…) heeft tot taak zijn gastransportnet (…) op economische voorwaarden in 

werking te hebben, te onderhouden en te ontwikkelen op een wijze die de veiligheid, 

doelmatigheid en betrouwbaarheid van dat gastransportnet (…) en van het transport van gas 

waarborgt en het milieu ontziet.  

2. Een netbeheerder (…) verstrekt aan:  

a. andere netbeheerders, gasopslagbedrijven en LNG-bedrijven voldoende informatie om te 

waarborgen dat het transport en de opslag van gas met behulp van zijn gastransportnet (…) en de 

daarmee verbonden gastransportnetten op een veilige en doelmatige wijze kan plaatsvinden,  

b. gebruikers van het gastransportnet (…) alle gegevens die zij nodig hebben voor een efficiënte 

toegang tot het net of de installatie (…)  

3. Een netbeheerder heeft, in aanvulling op de taken, genoemd in het eerste lid, tevens tot taak:  

a. koppelingen met andere gastransportnetten te realiseren en reparaties aan zijn gastransportnet 

uit te voeren; 

b. onverminderd artikel 37, op geschikte wijze gegevens te publiceren over koppelingen tussen 

gastransportnetten, het gebruik van die netten en de toewijzing van transportcapaciteit; 

c. voorzieningen te treffen in geval van faillissement van een leverancier van gas aan afnemers 

als bedoeld in artikel 43, eerste lid;  
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d. onverminderd artikel 54a, gas te weren dat niet voldoet aan de invoedspecificaties, opgenomen 

in de ministeriële regeling, bedoeld in artikel 11; 

e. netverliezen in te kopen. 

4. Bij de toepassing van het eerste tot en met het derde lid onthouden gasbedrijven als bedoeld in 

het eerste lid zich van iedere vorm van discriminatie tussen gebruikers van de gastransportnetten 

of de installaties.  

5. Een netbeheerder heeft met betrekking tot zijn netten, in aanvulling op de in het eerste en derde 

lid genoemde taken, tevens tot taak: 

a. (…);  

b. (…);  

c. op verzoek van een producent vast te stellen of diens productie-installatie geschikt is voor de 

opwekking van gas uit hernieuwbare energiebronnen, alsmede of de inrichting om te meten 

geschikt is voor de meting van het gas uit hernieuwbare energiebronnen dat met de productie-

installatie wordt opgewekt en op een gastransportnet ingevoed;  

d. de hoeveelheid gas uit hernieuwbare energiebronnen te meten.  

6. (…);  

7. (…); 

8. (…); 

9. (…); 

10. Onverminderd artikel 37, eerste lid, maakt de netbeheerder van het landelijk gastransportnet 

(…) informatie die nodig is voor doeltreffende mededinging en een efficiënte werking van de markt 

openbaar.  

11. Een netbeheerder heeft tot taak zijn gastransportnet te beschermen tegen mogelijke invloeden 

van buitenaf.  

12. (…)  

13. De netbeheerder deelt de productiemeetgegevens, bedoeld in het vijfde lid, onderdeel c, en 

het twaalfde lid, mee aan Onze Minister, alsmede aan de desbetreffende producent voor zover die 

nog niet de beschikking heeft over die informatie.” 

 

11. Artikel 10, zesde lid en zevende lid, van de Gaswet (aansluittaak) luidt:  

“6. 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 te voorzien van deze aansluiting;  

b. een ieder die verzoekt om een aansluiting ten behoeve van een aansluiting die een 

doorlaatwaarde heeft 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;  

c. aansluitingen te beheren en onderhouden; 

d. aansluitingen te wijzigen of verwijderen, indien de aangeslotene hierom verzoekt. 

7. Het zesde lid, onderdeel a, is niet van toepassing:  

a. voor het aansluiten van een te bouwen bouwwerk, tenzij een college van burgemeester en 

wethouders het gebied waarin dit bouwwerk wordt gebouwd, hebben aangewezen als gebied 

waar aansluiting op het gastransportnet strikt noodzakelijk is om zwaarwegende redenen van 

algemeen belang, waaronder begrepen de maatschappelijke kosten en baten. Bij ministeriële 

regeling worden hiertoe nadere regels gesteld; 

b. in gebieden waar een gastransportnet aanwezig is, indien een college van burgemeester en 

wethouders het gebied hebben aangewezen als gebied waar zich een warmtenet als bedoeld in 

artikel 1, eerste lid, van de Warmtewet, of een andere energie-infrastructuur bevindt of gaat 

bevinden die kan voorzien in de verwachte warmtebehoefte.”. 

8. (…) 

9. (…) 
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12. Artikel 10a, eerste lid, aanhef en onder b, e (balanceringstaak), c (kwaliteitsconversietaak), van de 

Gaswet luiden: 

“1. Onverminderd de artikelen 10, 42 en 54a, en hoofdstuk 2 heeft de netbeheerder van het 

landelijk gastransportnet tevens tot taak;  

b. het in evenwicht houden van het door hem beheerde gastransportnet,  

c. ten behoeve van gebruikers van het door hem beheerde gastransportnet en gelet op het 

minimaliseren van de winning van gas uit het gebied, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdeel a, 

voor zover het gas uit het Groningenveld betreft:  

1°. indien noodzakelijk gelet op het verschil tussen de kwaliteit van het op het gastransportnet 

ingevoegde gas en het aan het gastransportnet onttrokken gas, gas met een hogere energie-

inhoud naar een lagere energie-inhoud administratief of fysiek om te zetten;  

2°. indien noodzakelijk gelet op het verschil tussen de kwaliteit van het op het gastransportnet 

ingevoegde gas en het aan het gastransportnet onttrokken gas, gas met een lagere energie-

inhoud naar een hogere energie-inhoud administratief om te zetten, voor zover er gas met een 

hogere energie-inhoud voor omzetting beschikbaar is;  

tenzij deze taken redelijkerwijs niet van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet kunnen 

worden gevergd; 

e. een programmaverantwoordelijke actuele en zo correct en volledig mogelijke informatie te 

verschaffen over:  

1°. de mate waarin hij zich overeenkomstig zijn programma als bedoeld in artikel 17b, eerste en 

tweede lid, gedraagt;  

2°. de mate waarin het landelijk gastransportnet in evenwicht is;” 

 

Europese wetgeving 

13. De Verordening 715/2009
1
 (hierna: de Gasverordening) ) stelt in artikel 13, eerste lid, eerste, 

tweede en derde alinea de volgende eisen aan de tarieven die gehanteerd worden door de 

landelijke netbeheerder:  

“1. De door de transmissiesysteembeheerders toegepaste tarieven, of de voor de berekening 

daarvan gebruikte methoden die zijn goedgekeurd door de regulerende instanties overeenkomstig 

artikel 41, lid 6, van de Richtlijn 2009/73/EG, alsmede de tarieven die worden gepubliceerd 

overeenkomstig artikel 32, lid 1, van die richtlijn, zijn transparant, houden rekening met de 

noodzaak van systeemintegriteit en verbetering ervan en zijn een afspiegeling van de werkelijke 

kosten, voor zover deze overeenkomen met die van een efficiënte en structureel vergelijkbare 

netbeheerder en transparant zijn, waarbij tevens wordt gelet op de nodige winst op de 

investeringen en in voorkomende gevallen met inachtneming van de benchmarking van tarieven 

door de regulerende instanties. De tarieven of de voor de berekening daarvan gebruikte methoden 

zijn niet-discriminerend.  

De lidstaten kunnen besluiten dat de tarieven ook kunnen worden vastgesteld aan de hand van 

marktgerichte regelingen, zoals veilingen, mits dergelijke regelingen en de eruit voortvloeiende 

inkomsten door de regulerende instanties worden goedgekeurd.  

De tarieven of methode voor de berekening daarvan, zijn bevorderlijk voor de efficiënte handel in 

gas en voor de concurrentie en zijn tegelijk gericht op het vermijden van kruissubsidiëring tussen 

de netgebruikers en op het bieden van stimulansen voor investeringen en het handhaven of 

creëren van interoperabele transmissienetten. 

(…)”  

 

14. Artikel 13, tweede lid, van de Gasverordening luidt:  

“2. De tarieven voor de toegang tot netten werken niet beperkend op de marktliquiditeit of 

verstorend voor de grensoverschrijdende handel van de verschillende transmissiesystemen. 

Indien verschillen in de tariefstructuren of balanceringsmechanismen de handel tussen 

                                                        
1
 Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden 

voor toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1775/2005.  
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transmissiesystemen zouden belemmeren, streven transmissiebeheerders onverminderd artikel 

41, lid 6, van Richtlijn 2009/73/EG, in nauwe samenwerking met de betrokken nationale instanties, 

actief naar de convergentie van tariefstructuren en tariefbeginselen, ook met betrekking tot 

balancering.” 

 


