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2. NL 

 

3A. Ministerie van Financiën 

 Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer 

 

3B. Autoriteit Consument en Markt (ACM) 

 

4. 2013/0205/NL - N30E 

 

5. Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 12b, 

eerste lid, onderdeel b, van de Gaswet inzake wijzigingen van de Meetvoorwaarden 

Gas - LNB 

 

6. - Capaciteitsmetingen voor gas 

 - Gaskwaliteitsmetingen 

 

7. -  

 

8. De gezamenlijke netbeheerders hebben een wijzigingsvoorstel van de 

Meetvoorwaarden Gas - LNB ingediend bij de rechtsvoorganger van de Autoriteit 

Consument en Markt, de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Het betreffen hier de 

voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet. Consument en Markt dient 

deze voorwaarden op grond van artikel 12f van de Gaswet vast te stellen. Het 

bijgevoegde ontwerp-besluit beoogt de voorgestelde wijzigingen van de hiervoor 

genoemde voorwaarden vast te stellen. 

 De wijzigingen in de voorwaarden ex artikel 12f van de Gaswet die met het 

ontwerp-besluit worden vastgesteld houden verband met nieuwe ontwikkelingen op 

het gebied van de gasmeettechniek en de introductie van een nieuw marktmodel 

voor de Wholesale markt. Om de Meetvoorwaarden Gas - LNB in overeenstemming te 

brengen met de werkende praktijk worden een aantal wijzigingen in genoemde 

voorwaarden doorgevoerd. 

 Het ontwerp-besluit bevat ‘technische voorschriften’ als bedoeld in de 

Richtlijn 98/34/EG ten aanzien van de volgende onderdelen:  

 - de verplichting voor uurlijkse uitlezing van gasmeters voor alle 

exitpunten; 

 - toelating van andere meetprincipes voor gasmeters; 

 - toelating van automatische synchronisatie van telwerken van gasmeters; 



 - opnemen van verwijzingen naar geldende ISO en EN-normen voor de 

kalibratie van gasmeters, (het betreffen hier de volgende normen: ISO/IEC 17025, 

NEN-EN 12261 annex A); 

 - toelating van controlefunctionaliteit voor telwerkstanden op de 

gasmeter; 

 - toelating van controlefunctionaliteit voor de werking van de gasmeter; 

 - voorwaarden voor het inbouwen van een gasmeter; 

 - curvecorrectie van een gasmeter; 

 - schrappen van een dichtheidsmeting bij de volumeherleiding van gasmeters 

 - tijdsinterval van een gasmeting 

 - voorwaarden voor het beheer en onderhoud van de gaschromatograaf. 

 

9. De voorschriften met betrekking tot de gasmeters zijn non-discriminatoir 

en zijn zonder onderscheid van toepassing. De voorschriften zijn voorts 

noodzakelijk in het belang van een betrouwbaar, veilig en doelmatig gebruik van 

de gastransportnetten. De voorschriften stellen geen verdergaande eisen dan 

strikt noodzakelijk voor een doelmatige en betrouwbare meting van de gasstromen. 

 

10. Er zijn geen basisteksten 

 

11. Nee 

 

12. - 

 

13. Nee 

 

14. Nee 

 

15. Ja 

 

16. TBT-aspect 

 

 NEE- Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel. 

 

 SPS-aspect 

 

 Nee, het ontwerp is geen sanitaire of fytosanitaire maatregel 
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