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Kennisgeving van besluit op grond van artikel 12f, eerste lid van de Gaswet 

inzake de tariefstructuren en voorwaarden, NMa

Zaaknummer: 104170 

1. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit maakt bekend dat hij op 
14 maart 2013 het besluit met nummer 104170/14 heeft genomen. Het besluit leidt tot wijziging van 
de tariefstructuren en voorwaarden als bedoeld in artikel 12f, eerste lid van de Gaswet.

2. Aanleiding voor het besluit is een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders tot wijziging van de 
tariefstructuren en voorwaarden, als bedoeld in artikel 12a en 12b, eerste lid van de Gaswet. Met 
de voorgestelde wijzigingen beogen de gezamenlijke netbeheerders enige fouten, onvolkomenhe-
den en inconsistenties in de tariefstructuren en voorwaarden te corrigeren. Daarnaast bevat het 
voorstel enkele inhoudelijke wijzigingen, waar onder de toevoeging van artikel 2.1.2a in de 
Transportvoorwaarden Gas – LNB (hierna: Transportvoorwaarden) waarmee transportcapaciteit 
wordt aangehouden voor eindafnemers of particuliere netbeheerders die beschikken over een 
aansluiting op het landelijk gastransportnet.

3. Op de voorbereiding van het besluit heeft de Raad de uniforme openbare voorbereidingsproce-
dure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing 
verklaard.

4. Een ontwerp van het besluit heeft zes weken ter inzage gelegen vanaf 21 november 2012. Tijdens 
deze termijn heeft de Raad zienswijzen ontvangen over de toevoeging van artikel 2.1.2a aan de 
Transportvoorwaarden. Deze zienswijzen hebben aanleiding gegeven de gezamenlijke netbeheer-
ders te verzoeken nadere informatie aan te leveren over de noodzaak van deze toevoeging, 
overeenkomstig artikel 12c, eerste lid van de Gaswet. Hierover wordt per separaat besluit beslist 
nadat de Raad de aanvullende informatie heeft ontvangen in antwoord op zijn verzoek.

5. Het besluit waarvan de Raad in dit bericht kennis geeft, betreft de wijziging van de tariefstructuren 
en voorwaarden conform het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders, met uitzondering van 
de voorgestelde toevoeging van artikel 2.1.2a van de Transportvoorwaarden.

6. Deze kennisgeving zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast kan het besluit worden 
gedownload vanaf de internetpagina van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (www.nma.nl). 
Totdat de beroepstermijn is verstreken, is dit besluit tevens in te zien bij de NMa. Voor inzage kunt 
u een afspraak maken met de griffie van de Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsauto-
riteit, telefoon (070) 330 1903.

7. Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken en aan wie redelijker-
wijs niet kan worden verweten geen zienswijze als bedoeld in artikel 3:11 van de Awb naar voren 
te hebben gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep instellen bij het 
College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA ’s-Gravenhage.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

1 Staatscourant 2013 nr. 7238 15 maart 2013


	Kennisgeving van besluit op grond van artikel 12f, eerste lid van de Gaswet inzake de tariefstructuren en voorwaarden, NMa 
	Zaaknummer: 104170 


