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Kennisgeving besluit naar aanleiding van wijziging van de voorwaarden als 

bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, 

eerste lid, van de Gaswet, ACM

Zaaknummer: 13.0258.52
1. Het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) geeft kennis dat het op 22 augustus 2013 

het besluit met nummer 2013/203423 heeft genomen.
2. Het besluit leidt tot wijziging van de Netcode Elektriciteit en de Aansluit- en Transportvoorwaarden 

Gas – RNB, te weten de voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van de 
Elektriciteitswet 1998 respectievelijk artikel 12b, eerste lid, onderdeel a, van de Gaswet. De 
wijziging betreft verwijzingen naar de handleiding Nestor.

3. Uit het oogpunt van een zorgvuldige besluitvormingsprocedure heeft ACM marktpartijen en 
organisaties geraadpleegd door terinzagelegging van het voorstel, publicatie daarvan in de 
Staatscourant en op de website, en door de gelegenheid te bieden tot het indienen van schriftelijke 
en mondelinge zienswijzen. ACM wijst erop dat deze terinzagelegging geen openbare voorberei-
dingsprocedure is als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebben-
den kunnen dan ook bezwaar aantekenen tegen het besluit.

4. Onderhavig besluit treedt in werking op de tweede dag na de publicatie van deze kennisgeving in 
de Staatscourant.

5. Onderhavig besluit ligt voor belanghebbenden ter inzage ten kantore van ACM (Zurichtoren, 
Muzenstraat 41, 2511 WB Den Haag). Indien u inzage wenst, dan kunt u daartoe contact opnemen 
met de Directie Energie van ACM op telefoonnummer 070 – 722 2000. Het besluit is tevens te 
raadplegen op de website van ACM (www.acm.nl).

6. Tegen onderhavig besluit kan degene, wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken, binnen zes 
weken na bekendmaking in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen bij de Directie 
Juridische Zaken van ACM, Postbus 16326, 2500 EA Den Haag.
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