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Document verwerkt in het kader van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied 
van normen en technische voorschriften. 
Dit document mag alleen worden vrijgegeven aan personeel van de Europese 
Commissie en de lidstaten die er een veiligheidsmachtiging voor hebben in het 
kader van Richtlijn 98/34/EG.  
Wanneer het de markering „LIMITED” (BEPERKT) draagt mag dit document niet worden 
vrijgegeven voor publicatie. Wanneer het via de elektronische post wordt 
verstuurd binnen de Commissie moet SECEM (SECure EMail) worden gebruikt. 
Indien u de houder van dit document bent zonder dat u over de 
veiligheidsmachtiging beschikt, zoals hiervoor vermeld, moet u de auteur, 
afzender of aanbieder onmiddellijk op de hoogte brengen en het op veilige wijze 
en ongelezen terugsturen. Als u dat niet doet zal dit worden beschouwd als een 
inbreuk op de veiligheidsregels, wat aanleiding kan geven tot tuchtmaatregelen 
of juridische stappen. 
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2. Nederland 
 
3A. Ministerie van Financiën 
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer 
 
 
3B. Autoriteit Consument en Markt (ACM) 
 
 
4. 2013/0205/NL - N30E 
 
5. - 
 
6.  Op maandag 17 juni heeft ACM van de Europese Commissie een verzoek 
ontvangen om bijkomende informatie te verstrekken in verband met kennisgeving 
2013/0205/NL. In het verzoek om informatie wijst de Commissie op een aantal 
discrepanties tussen het aangemelde besluit en Richtlijn 2004/22/EG betreffende 
meetinstrumenten.  
 In haar antwoord verstrekt AMC de volgende informatie aan de Commissie. 
   
 Richtlijn 2004/22/EG (meetinstrumentenrichtlijn) is in Nederland ten 



uitvoer gelegd via de zogeheten Metrologiewet. De Metrologiewet is verder 
uiteengezet in het zogeheten  
 „Meetinstrumentenbesluit I”, een ministerieel besluit betreffende 
meetinstrumenten. De bij dit besluit behorende nota van toelichting bevat de 
nagevolgde interpretatie voor meters die bestemd zijn voor „huishoudelijk, 
handels- en lichtindustrieel gebruik”. In de toelichting bij artikel 2 van dit 
besluit is de toepassing van de meetinstrumentenrichtlijn beperkt tot gasmeters 
voor de uitlezing van een jaarafname tot 170 000 m3, hetgeen overeenstemt met de 
afbakening tussen groothandel en kleinhandel in Nederland. Momenteel is deze 
afbakening tussen groothandel en kleinhandel vastgesteld op 40 m3/h (G25): alle 
gasmeters met een klasse hoger dan G25 worden beschouwd als gasmeters voor de 
groothandelsmarkt. 
   
 De werkingssfeer van het voorgestelde besluit, de Meetvoorwaarden Gas - 
LNB, heeft betrekking op de gasmeters verbonden met het landelijke 
gastransportnet dat beheerd wordt door Gasunie Transport Services (GTS). Vanaf 
dit GTS-netwerk worden grote ondernemingen en met gas gestookte 
elektriciteitscentrales bevoorraad. Het GTS-netwerk is tevens verbonden met 
belendende grensoverschrijdende LNB-netwerken, met gasopslagvoorzieningen en met 
de gasdistributienetten. Consumenten en (kleine) ondernemingen worden 
uitsluitend vanaf deze gasdistributienetten bevoorraad. Met andere woorden, 
enkel grote professionele partijen zijn aangesloten op het GTS-netwerk.  
   
 De gasmeters op dit netwerk zijn bestemd voor een (veel) grotere afname 
dan 40 m3/h en zijn niet bestemd voor huishoudelijk, handels- en 
lichtindustrieel gebruik. In overeenstemming met de Nederlandse Metrologiewet 
vallen de in dit besluit genoemde meetinstrumenten buiten de werkingssfeer als 
bedoeld in artikel 1 van de meetinstrumentenrichtlijn. Het aangemelde besluit 
(artikel 2.1.1) maakt wel verwijzing naar de eisen van bijlage MI-002 bij de 
richtlijn. Dit is met name bedoeld voor de eisen betreffende meetnauwkeurigheid 
in deze bijlage. Naar ons oordeel betekent dit echter niet dat de volledige 
meetinstrumentenrichtlijn van toepassing is. 
   
 Aangezien de meetinstrumentenrichtlijn volgens ons niet van toepassing is, 
zijn wij van mening dat bovenstaande verduidelijking volstaat en dat wij niet op 
elke opmerking afzonderlijk moeten ingaan. 
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