
 

   BESLUIT 

 

 

    

    

Nummer 102954/25.BT1349  

Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een 

netbeheerder op grond van artikel 2a van de Gaswet aan Philips Electronics Nederland B.V. 

  

 

 

Nederlandse Mededingingsautoriteit  
 

 

 

   

1                                                    

INLEIDING EN PROCEDURE 

 

1. Op 25 maart 2008 heeft Philips Electronics Nederland B.V. (hierna: Philips) bij de Raad van 

Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) een verzoek ingediend 

tot verlening van een ontheffing in de zin van artikel 2a, eerste lid, van de Gaswet. Het betreft 

een verzoek tot ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder voor 

het gastransportnet gelegen te Eindhoven. 

 

2. In het arrest Citiworks1 heeft het Hof van Justitie van de EG uitspraak gedaan in een Duitse 

zaak over onder meer derdentoegang op een particulier net (een ontheffingsnet). Het Hof 

oordeelde dat een particulier net een distributienetwerk is in de zin van de Tweede 

Elektriciteitsrichtlijn2 en dat de eisen uit die richtlijn eveneens op dit soort netten van 

toepassing zijn. Dit betekende onder andere voor het net waarop de uitspraak betrekking 

heeft de verplichting tot aanwijzing van een netbeheerder en tot het verlenen van toegang aan 

derden. 

 

3. Op 1 augustus 2008 heeft de Minister van Economische Zaken middels een brief3 aan de 

Raad verzocht om de behandeling van ontheffingsaanvragen op grond van artikel 15, tweede 

lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 2a, eerste lid, van de Gaswet aan te houden totdat 

de precieze gevolgen van het genoemde arrest in kaart waren gebracht. Als gevolg van dit 

verzoek is deze ontheffingsaanvraag door de Raad aangehouden. 

 

4. In de Staatscourant van 21 januari 2009, nummer 921, zijn de Beleidsregels gepubliceerd van 

de Minster van Economische Zaken van 9 januari 2009 betreffende het verlenen van een 

ontheffing op grond van artikel 15, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 2a, 

eerste lid, van de Gaswet van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen4 (hierna: de 

                                                           
1 Zaak C-439/06 van 22 mei 2008. 
2 Met nummer 2003/54/EG. 
3 Met kenmerk ET/EM/8098060. 
4 Met nummer WJZ/9000550, Staatscourant d.d. 21 januari 2009, nr. 921. 
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beleidsregel). Deze beleidsregel geeft invulling aan het Citiworks arrest door te stellen dat 

aan te verlenen ontheffingen voorschriften verbonden moeten worden met betrekking tot de 

toegang tot het net en tot de tarieven. Tevens wordt in de beleidsregel de beoordeling van 

ontheffingsaanvragen op grond van artikel 15, tweede lid, onderdeel b, van de Elektriciteitswet 

1998 en artikel 2a, eerste lid, onderdeel b, van de Gaswet aangescherpt. 

 

5. In de publicatie van de beleidsregel als genoemd in randnummer 4 heeft de Raad aanleiding 

gezien om de behandeling van deze ontheffingsaanvraag te hervatten. 

 

6. Op 29 april 2009 heeft de Raad de aanvraag van Philips op verzoek van de aanvrager 

aangehouden. De Raad heeft op 11 februari 2010 de aanvraag weer in behandeling genomen 

naar aanleiding van een verzoek hiertoe van de aanvrager.  

 

7. Op 28 april 2010 heeft de Raad gegevens van Philips ontvangen met betrekking tot het 

economische eigendom van het gastransportnet, de grond waarop de ontheffing is 

aangevraagd, de bedrijfsprocessen en het verbruik van de aangeslotenen op het 

gastransportnet. 

 

8. Op 10 september 2010 heeft de Raad gegevens van Philips ontvangen met betrekking tot de 

eigendomsverhoudingen op het gastransportnet van Philips. 

 

9. Ter voorbereiding op het besluit heeft de Raad belanghebbenden in de gelegenheid gesteld 

een zienswijze te geven op de aanvraag. De aanvraag heeft voor een periode van vier weken 

voor belanghebbenden ter inzage gelegen. De terinzagelegging is aangekondigd in de 

Staatscourant van 7 oktober 2010, nummer 15569. 

 

10. Er zijn door de Raad geen zienswijzen ontvangen. 
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JURIDISCH KADER 

 

Artikel 2a Gaswet 

11. Op basis van artikel 2, eerste lid, van de Gaswet dient degene aan wie een ander 

gastransportnet toebehoort dan het landelijk gastransportnet, voor het beheer van dat net 

een of meer naamloze of besloten vennootschappen als netbeheerder aan te wijzen. Van 

deze verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder kan op grond van artikel 2a van de 

Gaswet bij de Minister van Economische Zaken ontheffing worden aangevraagd.  

 

12. De Minister van Economische Zaken heeft aan de Raad mandaat, volmacht en machtiging 

verleend tot het nemen van besluiten en verrichten van overige handelingen die verband 

houden met onder meer artikel 2a van de Gaswet5. De Raad behandelt om die reden de 

aanvraag. 

 

13. Het juridisch kader voor ontheffingen van de verplichting een netbeheerder voor een 

gastransportnet aan te wijzen, is nagenoeg gelijk aan het juridisch kader zoals dat voor 

elektriciteit al langere tijd bestond6. De Raad zal bij het behandelen van de aanvragen op 

basis van artikel 2a van de Gaswet dan ook zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de 

bestaande praktijk van ontheffingen op basis van artikel 15, tweede lid, van de 

Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) en de bij dat artikel behorende wetsgeschiedenis.  

 

14. Een ontheffing kan worden verleend aan degene aan wie een gastransportnet toebehoort, 

voor zover daarop slechts een beperkt aantal andere natuurlijke personen of rechtspersonen 

zijn aangesloten. Het gaat daarbij om afnemers die verbonden zijn met het net van degene 

aan wie het gastransportnet toebehoort en waarbij een meetinrichting is geplaatst tussen 

deze rechtspersonen en het net7. In de wetsgeschiedenis wordt aangegeven dat er geen 

scherpe getalsgrens valt te geven om te bepalen of aan een net een beperkt aantal afnemers 

is verbonden8.  

 

15. Op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel d, van de Gaswet komt de aanvrager niet in 

aanmerking voor een ontheffing indien hij netbeheerder is of in een groepsmaatschappij met 

een netbeheerder verbonden is.  

 

                                                           
5 Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2004 van de Minister van Economische Zaken van 23 

augustus 2004, nummer WJZ 4053550, uit de Staatscourant van 31 augustus 2004, nummer 166/ pagina 10. 
6 Tweede kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 372, nr. 3, p. 56. 
7 Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26 303, nr. 7. 
8 Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25 621, nr. 3.  
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16. Ingevolge het bepaalde in artikel 2a, vijfde lid, van de Gaswet kan in afwijking van het 

bepaalde onder d, aan een aanvrager die wel in een groepsmaatschappij met een 

netbeheerder is verbonden een ontheffing worden verleend, indien in redelijkheid niet kan 

worden verwacht dat hij een netbeheerder aanwijst voor het gastransportnet waarop de 

aanvraag betrekking heeft. Een netbeheerder onthoudt zich van bemoeienis met het beheer 

van het net waarvoor de aanvraag is ingediend.  

 

17. Ten slotte dient het gastransportnet in de zin van de Gaswet te worden getoetst aan de 

criteria genoemd in artikel 2a, eerste lid, van de Gaswet. Het net van de aanvrager dient aan 

één van de drie volgende criteria te voldoen: 

a. het gastransportnet is bestemd om de aanvrager te voorzien van gas dan wel om het 

centrale bedrijfsproces van de aanvrager te ondersteunen; of 

b. het gastransportnet is bestemd om een aantal samenwerkende natuurlijke of 

rechtspersonen te voorzien van gas en de samenwerking van deze personen heeft 

een betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord 

functionerende energiehuishouding in hun vestigingen ten doel; of 

c. ten aanzien van het gastransportnet zijn kwaliteitseisen van toepassing die in 

betekenende mate afwijken van de kwaliteitseisen die voor een gastransportnet 

gebruikelijk zijn. 
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FEITEN 
 

18. Op basis van de informatie die door Philips middels de aanvraag van 25 maart 2008 en de 

aanvullende informatie van 28 april 2010 en 10 september 2010 is aangeleverd, stelt de Raad 

de volgende feiten vast. 

 

19. Philips is de economisch eigenaar van het gastransportnet9, dat ook wordt beheerd door 

Philips. Het gastransportnet heeft een verbinding met meerdere afzonderlijke WOZ-objecten 

van verschillende eigenaren. Dit gastransportnet is verbonden met het 8 bar gastransportnet 

van Endinet Regio Eindhoven B.V. (hierna: Endinet). Het gastransportnet van Philips heeft 

een leveringsdruk van 1 bar en is gelegen binnen de grenzen van de High Tech Campus te 

Eindhoven.   

 

20. Het aantal aangeslotenen alsmede het bijbehorende verbruik per aansluiting is weergegeven 

in de aanvraag en aanvullende informatie van Philips. Naast Philips zullen vijf andere 

afnemers aangesloten worden op het gastransportnet, te weten NXP, een kinderdagverblijf, 

Atos Origin, IBM en N.V. Rede.  

 

21. Philips verklaart in de aanvraag zelf geen netbeheerder te zijn, noch in een 

groepsmaatschappij met een netbeheerder te zijn verbonden. 

 

22. Op het terrein van Philips bestaat naast het gastransportnet een elektriciteitsnet, waarvoor 

alreeds op grond van artikel 15, tweede lid, van de E-wet ontheffing van de verplichting voor 

het aanwijzen van een netbeheerder is verleend, en een centrale koude- en 

warmtevoorziening opslag en transportsysteem.  

 

23. Philips zal op het terrein researchactiviteiten bundelen, kennisuitwisseling stimuleren en 

tevens de centrale voorzieningen delen met de direct aangeslotenen. Het gastransportnet is 

bedoeld om de bedrijfsprocessen, cleanrooms en andere faciliteiten ten behoeve van 

productie en research, te ondersteunen. Naast het productieproces is ook de 

noodstroomvoorziening afhankelijk van het gastransportnet. 

 

 

                                                           
9 Het gastransportnet wordt beschreven in de aanvraag alsmede in de bijlagen van deze aanvraag alsmede 

de aanvullende informatie. 
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BEOORDELING 

 

24. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt getoetst of aan de volgende voorwaarden wordt 

voldaan:  

• Er is sprake van een gastransportnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel 

d, van de Gaswet; 

• Er wordt een beperkt aantal afnemers aangesloten (artikel 2a, eerste lid, van de 

Gaswet);  

• De aanvrager is geen netbeheerder of verbonden aan een netbeheerder in een 

groepsmaatschappij. Indien de aanvrager een netbeheerder is of aan een 

netbeheerder in een groepsmaatschappij is verbonden, dient de aanvrager aan 

te geven waarom in redelijkheid niet kan worden verwacht dat een netbeheerder 

wordt aangewezen. Tevens moet worden gewaarborgd dat de netbeheerder zich 

onthoudt van iedere bemoeienis met het beheer van het gastransportnet 

waarop de aanvraag betrekking heeft; 

• Er is sprake van één van de eerste drie in artikel 2a, eerste lid, van de Gaswet 

genoemde situaties. 

 

Er is sprake van een gastransportnet 

25. Voor de beoordeling moet worden nagegaan of sprake is van een gastransportnet als bedoeld 

in de Gaswet. Op grond van de door Philips verstrekte gegevens moet worden geconcludeerd 

dat er sprake is van een gastransportnet in de zin van de Gaswet. Het economische 

eigendom van dat gastransportnet berust bij Philips, zoals blijkt uit de aanvraag en de 

aanvullende informatie.  

 

Er is een beperkt aantal afnemers aangesloten op het gastransportnet 

26. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet de aanvrager beschikken over een 

gastransportnet waarop een beperkt aantal natuurlijke personen of rechtspersonen is 

aangesloten. Philips heeft naar het oordeel van de Raad, in haar aanvraag, aangetoond dat er 

sprake is van een beperkt aantal afnemers aangesloten op het onderhavige gastransportnet.  

 

De aanvrager is geen netbeheerder of in een groep met een netbeheerder verbonden 

27. Om een ontheffing te verlenen mag op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel d, van de 

Gaswet de aanvrager geen netbeheerder zijn en ook niet in een groepsmaatschappij met een 

netbeheerder verbonden zijn. Philips heeft in haar aanvraag verklaard geen netbeheerder te 

zijn, noch in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden te zijn. 

 

Er is sprake van één van de drie in artikel 2a, eerste lid, van de Gaswet genoemde situaties 

28. Door Philips wordt een beroep gedaan op de onderdeel a van artikel 2a, eerste lid, van de 

Gaswet voor het verkrijgen van de ontheffing. Hierna zal de Raad beoordelen in hoeverre de 
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aanvraag voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld in artikel 2a, eerste lid, onderdeel a, 

van de Gaswet. 

 

Het gastransportnet is bestemd om de aanvrager te voorzien van gas dan wel om het centrale 

bedrijfsproces van de aanvrager te ondersteunen 

29. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing op grond van artikel 2a, eerste lid, 

onderdeel a, van de Gaswet dient te worden aangetoond dat het gastransportnet bestemd is 

om de aanvrager te voorzien van gas dan wel om het centrale bedrijfsproces van de aanvrager 

te ondersteunen.  

 

30. Philips heeft gemotiveerd aangegeven dat er naar haar mening sprake is van een 

ontheffingsituatie als omschreven in artikel 2a, eerste lid, onderdeel a, van de Gaswet. De 

redenering van de aanvrager is dat het gastransportnet bestemd is om voornamelijk Philips 

van gas te voorzien. Philips is de grootste afnemer van gas op het gastransportnet, slechts 

een klein deel van het jaarlijks verbruik van gas wordt veroorzaakt door de overige op het 

gastransportnet aangesloten bedrijven. De Raad stelt, mede op grond van het voorgaande en 

op basis van de feiten vast dat het gastransportnet primair bestemd is om de aanvrager te 

voorzien van gas ten behoeve van haar centrale bedrijfsprocessen.  

 

31. Blijkens de aanvraag en de aanvullende informatie is het gas vrijwel geheel nodig voor de 

productie en research op het terrein van Philips. Daarnaast vormt het gastransportnet 

onderdeel van een serie van netten, waaronder een elektriciteitsnet en een centrale koude- en 

warmtevoorziening. Al deze netten worden centraal aangestuurd, deze aansturing heeft 

primair tot doel een ongestoorde levering van de utilities te waarborgen. Er kan dus 

gesproken worden van een geïntegreerde aansturing op de netten van Philips ten behoeve 

van het centrale bedrijfsproces. Tevens is het merendeel van de afnemers betrokken bij het 

bedrijfsproces van Philips en ook voor hen is de geïntegreerde aansturing van de netten van 

belang voor hun productieproces.  

 

32. Tot slot merkt de Raad in dit verband op, dat er onder meer sprake is van een historisch 

gegroeide situatie voor een deel van het gastransportnet, zoals door Philips wordt 

aangegeven in de aanvraag. Het betreft een terrein waarop in het recente verleden alleen 

Philips en haar bedrijfsonderdelen waren gevestigd. Het gastransportnet diende ter 

ondersteuning van de bedrijfsprocessen van Philips. Philips heeft enkele bedrijfsonderdelen 

inclusief het bijbehorende deel van het gastransportnet verkocht aan andere bedrijven. Dit 

heeft mede tot gevolg gehad, naast de nieuwbouw, dat in de huidige situatie op het 

gastransportnet van Philips enkele afnemers zijn aangesloten. Terwijl de verschillende 

bedrijfsprocessen en de onderlinge verwevenheid vergelijkbaar zijn gebleven met de situatie 

toen Philips eigenaar was. Er is dus sprake van een situatie waarop de 

ontheffingsmogelijkheid genoemd in artikel 2a, eerste lid, onderdeel a, van de Gaswet zich 
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richt, zoals kan worden afgeleid uit de parlementaire geschiedenis bij artikel 15, tweede lid, 

onderdeel a, van de E-wet.10 

 

33. De Raad concludeert dat er sprake is van een gastransportnet dat bestemd is om de 

aanvrager te voorzien van gas dan wel om het centrale bedrijfsproces te ondersteunen. 

Derhalve stelt de Raad vast dat de aanvraag voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 

2a, eerste lid, onderdeel a, van de Gaswet. Er zijn verder geen feiten en omstandigheden, die 

ondanks dat wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 2a, eerste lid, onderdeel a, van de 

Gaswet, aan de verlening van een ontheffing in de weg staan, zodat de Raad op deze grond 

de aanvraag zal honoreren. 

 

Tot slot 

34. In het geval dat de huidige wet- en regelgeving waaronder deze ontheffing is verleend wordt 

gewijzigd, behoudt de Raad zich het recht voor om de ontheffing hiermee in 

overeenstemming te brengen, voor zover de wijziging in wet- en regelgeving ziet op de 

voorwaarden waaronder deze ontheffing is verleend. 

 

 

                                                           
10 Nota naar aanleiding van het verslag, Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26 303, nr. 7, p. 23. 
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BESLUIT 

 

Gelet op het bovenstaande is de Raad tot het oordeel gekomen dat in de situatie zoals door 

Philips Electronics Nederland B.V. is omschreven, sprake is van een situatie als genoemd in 

artikel 2a, eerste lid, onderdeel a, van de Gaswet. Om die reden wordt aan Philips Electronics 

Nederland B.V. een ontheffing verleend van de verplichting tot het aanwijzen van een 

netbeheerder voor het gastransportnet gelegen binnen de grenzen van de High Tech Campus te 

Eindhoven. 

 

De ontheffing wordt verleend onder de volgende voorschriften: 

 

1. Tenzij in deze voorschriften anders gedefinieerd, zijn de definities uit de Gaswet van 

toepassing. In deze ontheffing en de daarop rustende voorschriften wordt verstaan 

onder: 

a. Allocatie: Het toerekenen van gasverbruik, in voorkomende gevallen op basis 

van profielen, aan een erkende shipper overeenkomstig hoofdstuk 5 van de 

Meetvoorwaarden Gas – RNB. Het gasverbruik wordt op uurbasis toegerekend 

aan een erkende shipper. Hiervoor moet ten minste een administratie worden 

bijgehouden waarin de gegevens per aansluiting worden vastgelegd. 

b. Reconciliatie: Het verrekenen over een bepaalde periode op basis van het 

verschil tussen het met behulp van profielen berekende verbruik en het 

vastgestelde werkelijke verbruik. Er wordt verrekend tegen de maandgemiddelde 

gasprijs, vastgesteld overeenkomstig de paragraaf onbalansheffing in de 

Transportvoorwaarden Gas. 

c. Switchverzoek: Inleiding van een procedure die ertoe leidt dat aangeslotenen 

van leverancier kunnen wisselen. 

d. Aansluitingenregister: Het beheren door de ontheffinghouder van een 

administratie voor het eigen gastransportnet conform de bepalingen uit 

paragraaf 2.1 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas, waarin wordt 

vastgelegd welke onderdelen er minimaal in deze administratie worden 

vastgelegd.  

e. Berichtenverkeer: Elektronische gegevensuitwisseling tussen de houder van de 

ontheffing, netbeheerders, leveranciers, erkende programmaverantwoordelijke 

partijen dan wel erkende shippers en erkende meetverantwoordelijken 

overeenkomstig de bepalingen uit hoofdstuk 4 van de Informatiecode 

Elektriciteit en Gas. 

 

2. De houder van de ontheffing verstrekt aan de Raad binnen twaalf weken de gegevens en 

inlichtingen die de Raad redelijkerwijs kan vorderen ten behoeve van het toezicht op de 

naleving door de houder van de ontheffing van het bij of krachtens de Gaswet bepaalde. 
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3. Naam- en adreswijzigingen, wijzigingen in de economische eigendomsverhouding van 

het gastransportnet, wijzigingen met betrekking tot het gastransportnet, de voorwaarden 

waaronder deze ontheffing is verleend en alle andere wijzigingen die van invloed kunnen 

zijn op deze ontheffing worden minimaal tien werkdagen voorafgaand aan de wijziging 

onverwijld door de houder van de ontheffing aan de Raad gemeld. 

 

4. De houder van de ontheffing is verplicht om degene die reeds is aangesloten op het 

gastransportnet die daarom verzoekt, een aanbod te doen om met gebruikmaking van 

het door hem beheerde gastransportnet ten behoeve van de verzoeker transport van gas 

uit te voeren, tenzij de houder van de ontheffing voor het gevraagde transport 

redelijkerwijs geen capaciteit ter beschikking heeft. In dergelijke gevallen wordt een 

weigering transport uit te voeren met redenen omkleed. 

 

5. De voorwaarden en tarieven waartegen de aansluiting en het transport van gas worden 

uitgevoerd zijn objectief, transparant en worden niet-discriminatoir toegepast en deze 

worden op gepaste wijze vooraf bekendgemaakt. De houder van de ontheffing draagt er 

zorg voor dat de afnemers van zijn gastransportnet te allen tijde transparante informatie 

kunnen verkrijgen over deze geldende tarieven en voorwaarden. Tevens draagt de houder 

van de ontheffing er zorg voor dat de afnemers die op zijn gastransportnet zijn 

aangesloten een overzicht ontvangen waarop de tarieven overzichtelijk en begrijpelijk 

zijn gespecificeerd. Hierbij maakt hij in elk geval onderscheid tussen de tarieven in 

verband met de aansluiting, het transport van gas en, indien van toepassing, de 

meettarieven.  

 

6. De ontheffinghouder dient: 

 a.  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; 

 b. aan gebruikers van zijn gastransportnet alle gegevens te verstrekken die zij 

nodig hebben voor efficiënte toegang tot het gastransportnet of de installatie. 

 

7. Derdentoegang 

1. De houder van de ontheffing waarborgt een systeem van derdentoegang door een 

daadwerkelijke toegang tot zijn gastransportnet voor degenen die zijn gevestigd 

binnen het geografisch gebied waarvoor ontheffing is verleend te bewerkstelligen en 

een vrije leverancierskeuze van zijn afnemers mogelijk te maken. De houder van de 

ontheffing maakt aan een ieder die zal worden aangesloten op het gastransportnet 
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of degene die reeds is aangesloten op het gastransportnet op transparante wijze 

vooraf kenbaar hoe hij het systeem van derdentoegang zal regelen.  

2. De houder van de ontheffing dient binnen een redelijke termijn na ontvangst van het 

eerste schriftelijke switchverzoek, alle hiervoor benodigde handelingen uit te voeren 

en systemen in werking te laten treden. Derdentoegang wordt in ieder geval geacht 

te zijn gewaarborgd, indien systemen in werking zijn voor het beheer van een 

aansluitingenregister, de verwerking van het switchverkeer, de uitvoering van 

allocatie en zo nodig reconciliatie en de afwikkeling van het daarvoor vereiste 

berichtenverkeer. 

3. Onder een redelijke termijn zoals bedoeld in het tweede lid wordt een termijn van 

uiterlijk zes maanden vanaf de ontvangst van het schriftelijke switchverzoek 

verstaan.  

4. Indien de ontheffinghouder meer dan zes maanden nodig heeft om het eerste 

switchverzoek te kunnen realiseren, dan doet hij hiervan binnen vier weken vanaf het 

moment dat duidelijk is dat realisatie binnen zes maanden niet mogelijk is, 

gemotiveerd schriftelijk mededeling aan de verzoeker onder vermelding van de 

termijn waarbinnen dit wel kan worden gerealiseerd en stuurt hij een afschrift van 

deze mededeling aan de Raad, tenzij de afwijkende termijn tot stand is gekomen in 

overleg en overeenstemming met de verzoeker. Van het bestaan van deze 

overeenstemming dient de ontheffinghouder desgewenst op verzoek van de Raad 

schriftelijk bewijs te overleggen. 

5. Indien de ontheffinghouder na het eerste switchverzoek er voor heeft gekozen om 

dit af te handelen overeenkomstig de in het tweede lid genoemde systemen, dan 

dienen opvolgende switchverzoeken van dezelfde afnemer te worden afgehandeld 

conform de termijnen en procedures van de Informatiecode Elektriciteit en Gas. 

6. Indien de ontheffinghouder na het eerste switchverzoek ervoor heeft gekozen dit via 

een andere systematiek uit te voeren, dan overeenkomstig de in het tweede lid 

genoemde systemen, dienen de opvolgende switchverzoeken van dezelfde afnemer 

te worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn. 

7. Onder een redelijke termijn als bedoeld in het zesde lid wordt een termijn van 

uiterlijk zes weken na ontvangst van het schriftelijke switchverzoek verstaan. Indien 

de ontheffinghouder meer tijd nodig heeft om het opvolgende switchverzoek te 

kunnen realiseren, dan doet hij hiervan binnen zeven werkdagen gemotiveerd 

schriftelijk mededeling aan de verzoeker onder vermelding van de termijn 

waarbinnen dit wel kan worden gerealiseerd en stuurt hij een afschrift van deze 

mededeling aan de Raad, tenzij de afwijkende termijn in overleg en 

overeenstemming met de verzoeker tot stand is gekomen. Van het bestaan van deze 

overeenstemming dient de ontheffinghouder desgewenst op verzoek van de Raad 

schriftelijk bewijs te overleggen. 
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8.  In het geval dat een afnemer van het gastransportnet waarvoor ontheffing is verleend van 

leverancier wisselt, brengt de houder van de ontheffing voor deze switch geen kosten in 

rekening, behoudens voor zover de Gaswet daarin voorziet. 

 

Den Haag, 

Datum: w.g. 9-12-2010 

 

 
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 

namens deze:  

 

 

 

 

Drs. F.E. Koel 

Clustermanager Distributienetten 

 

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na 

de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van 

Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH, DEN 

HAAG. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de 

Algemene wet bestuursrecht de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. 

 
 
 
 
 
 


