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Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in 

de artikelen 60 en 60ac van de Gaswet.  

 

 

I  Verloop van de procedure 
 

1. Ambtenaren van de Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna ook: 

de NMa) hebben in december 2007 ambtshalve onderzoek ingesteld naar de naleving door 

Obragas Net N.V. (hierna: Obragas) van artikel 8 van de Gaswet en de krachtens artikelen 8, 

derde lid, en 35a, vijfde lid, van de Gaswet door de Minister vastgestelde bepalingen van de 

“Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas”1 (hierna: MR Kwaliteit). Het 

onderzoek had betrekking op de naleving door Obragas – als netbeheerder van een gasnet – 

van de wettelijke regeling met betrekking tot de eisen die worden gesteld aan het kwaliteits- 

en capaciteitsdocument, dat Obragas op 30 november 2007 aan de NMa toezond (hierna: 

KCD 2007)2 en het kwaliteitsbeheersingssysteem (hierna ook: KBS) van Obragas. 

 

2. Na afloop van het onderzoek is een rapport in de zin van artikel 60ag van de Gaswet (oud)3 

opgemaakt (hierna: het rapport). Het rapport is op 22 juli 2009 opgemaakt en op dezelfde 

datum aan Obragas toegezonden.  

 

3. Bij brief van 22 juli 2009 is Obragas in de gelegenheid gesteld om zowel mondeling als 

schriftelijk haar zienswijze omtrent het rapport naar voren te brengen.4 

 

 
1 Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas, Stcrt. 30 december 2004, nr. 253, p. 9.  
2 Zie dossierstuk 102782_15/5. 
3 Bij de inwerkingtreding van de Vierde Tranche van de Algemene wet bestuursrecht op 1 juli 2009 is dit artikel komen te 

vervallen. 

4 Zie dossierstuk 102782_15/61.B796. 
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4. Op 2 september 2009 heeft Obragas gebruik gemaakt van de gelegenheid om haar 

zienswijze tijdens een hoorzitting, die op verzoek van Obragas was verplaatst van 

27 augustus 2009 naar 2 september 2009, mondeling en schriftelijk naar voren te brengen. 

Deze hoorzitting betrof tevens het vergelijkbare rapport inzake het kwaliteits- en 

capaciteitsdocument en kwaliteitsbeheersingssysteem van B.V. Netbeheer 

Haarlemmermeer.5  

 

5. Van de hoorzitting is een verslag opgemaakt dat Obragas op 29 september 2009 is 

toegezonden. Bij brief van 6 oktober 2009 heeft Obragas opmerkingen over dit verslag 

gemaakt.6 

 

6. Op 3 september 2009 heeft de NMa per brief een aanvullend dossierstuk aan Obragas 

toegezonden.7 Bij brief van 9 september 2009 heeft Obragas een aanvullende zienswijze 

ingediend met betrekking tot dit dossierstuk.8 

 

7. Bij brieven van 14 en 16 september 2009 heeft Obragas een aantal door de hoorcommissie 

tijdens de hoorzitting gestelde vragen beantwoord.9 

 

 
II  De betrokken onderneming 

 

8. In de onderhavige sanctieprocedure is betrokken de naamloze vennootschap Obragas Net 

N.V., gevestigd te Helmond. Obragas is een netbeheerder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 

sub e, van de Gaswet. 

 

9. De aandelen van Obragas worden, evenals die van netbeheerder Obragas Net N.V., indirect 

gehouden door ObN-NetH Group B.V. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 De aandelen van Obragas worden gehouden door dezelfde aandeelhouders als de aandelen van B.V. Netbeheer 

Haarlemmermeer. Verder hebben Obragas en B.V. Netbeheer Haarlemmermeer een gelijkluidend KCD ingeleverd en 

hanteren zij een vergelijkbaar KBS. 
6 Zie dossierstuk 102782_15/82. 
7 Zie dossierstuk 102782_15/66.B1331. 

8 Zie dossierstuk 102782_15/70. 

9 Zie dossierstukken 102782_15/71 en 102782_15/72. 
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III  Het rapport 
 

10. In het rapport is in de eerste plaats vastgesteld, dat Obragas niet beschikt over een KBS dat 

gericht is op de beheersing van risico’s voor het realiseren of in stand houden van de 

kwaliteit van de transportdienst, als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de MR Kwaliteit.  

 

11. Verder heeft Obragas volgens het rapport niet overeenkomstig artikel 15, tweede lid, van de 

MR Kwaliteit de belangrijkste risico’s vastgesteld op basis van een risicoanalyse. 

 

12. Daarnaast heeft Obragas niet vastgesteld welke maatregelen ten aanzien van onderhoud en 

vervanging voor gas naar haar oordeel in de komende vijftien jaren, met uitzondering van 

de eerste vijf jaren (oftewel voor de jaren 2013 -2022), moeten worden getroffen voor het 

realiseren of in stand houden van de door haar nagestreefde kwaliteit van de 

transportdienst, als bedoeld in artikel 15, derde lid, van de MR Kwaliteit. 

 

13. Daarnaast beschikt Obragas voor het jaar 2012 niet over een onderhoudsplan, waarin zij 

het te plegen onderhoud en de daarvoor benodigde werkzaamheden beschrijft, zoals 

vereist in artikel 16, eerste lid, onder b, van de MR Kwaliteit. Voor dit jaar heeft Obragas 

dan ook niet gespecificeerd welke middelen en welke hoeveelheid tijd met de 

onderhoudswerkzaamheden gemoeid zijn, zoals vereist in artikel 16, tweede lid, van de MR 

Kwaliteit.  

 

14. Voorts heeft de NMa vastgesteld, dat Obragas artikel 11, aanhef en onder k, van de MR 

Kwaliteit heeft overtreden door in het KCD 2007 niet de wijzigingen van de toestand van de 

componenten ten opzichte van het voorafgaande jaar te vermelden. 

 

15. Ten slotte stelt het rapport vast, dat Obragas niet beschikt over de wijzigingen van de 

toestand van de componenten van het net ten opzichte van het voorafgaande jaar, als 

bedoeld in artikel 17 van de MR Kwaliteit en dat Obragas niet beschikt over een 

monitoringprocedure, zoals vereist in artikel 17 van de MR Kwaliteit. 

 

16. De conclusie van het rapport is dat Obragas het bepaalde bij en krachtens artikel 8, eerste, 

tweede en derde lid, van de Gaswet heeft overtreden. 

 

 

IV  Zienswijze Obragas 
 

17. Obragas heeft op 2 september 2009 zowel mondeling als schriftelijk haar zienswijze naar 

voren gebracht tijdens een hoorzitting, die betrekking had op zowel de onderhavige zaak 
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als zaak 102782_14. Deze laatste zaak heeft betrekking op een rapport inzake gelijksoortige 

overtredingen door B.V. Netbeheer Haarlemmermeer.  

 

Procedurele aspecten 

18. Obragas stelt dat het dossier niet compleet is omdat een aantal documenten ontbreekt. 

Voorts bestaat onduidelijkheid over de datering van een aantal documenten. 

 

Algemene aspecten 

19. De toetsing door de NMa van het KCD en het KBS gaat volgens Obragas verder dan de MR 

Kwaliteit voorschrijft. De NMa geeft een eigen, verstrekkende invulling aan de normen die 

in de MR zijn neergelegd en maakt in het rapport derhalve als het ware nieuw beleid in de 

vorm van het ontwerpen van een eigen toetsingskader, aldus Obragas. 

 

20. Obragas is verder van mening dat het KCD 2007 door de NMa ten onrechte is beoordeeld 

aan de hand van een toetsingskader dat is opgesteld door KEMA in 2009. Obragas betoogt 

dat de rol van KEMA in de procedure omtrent het opstellen van het rapport onduidelijk is 

en dat de onafhankelijkheid onvoldoende is gewaarborgd. Het voorgaande is volgens 

Obragas in strijd met de Gaswet, het rechtszekerheidsbeginsel en het 

zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

21. Obragas betoogt dat zij, gelet op de uitkomsten van het onderzoek van de NMa naar het 

KCD 2005 en het sindsdien ongewijzigde wettelijk kader, erop mocht vertrouwen dat de 

NMa zou oordelen dat haar KCD 2007 en haar KBS voldoet aan de normen uit de MR 

Kwaliteit. Eerst door toezending van het rapport op 22 juli 2009 werd Obragas duidelijk 

welke reikwijdte de NMa geeft aan de wettelijke minimumverplichtingen in de MR Kwaliteit. 

Handhaving op grond van het rapport is hierom volgens Obragas in strijd met het 

vertrouwensbeginsel.  

 

22. Tot slot stelt Obragas dat het opleggen van een boete niet opportuun is in het onderhavige 

geval. Obragas is zich bewust van het belang te voldoen aan de vigerende wet- en 

regelgeving, in het bijzonder de MR Kwaliteit. Obragas doet er, met behulp van onder meer 

KIWA-Gastec, alles aan haar organisatie zo in te richten dat zij binnen zo kort mogelijke 

termijn kan fungeren als voorbeeld voor andere netbeheerders op het gebied van kwaliteit 

van haar bedrijfsvoering en transportdienst. Ook zonder boete is Obragas derhalve zeer 

toegewijd om zich normconform te gedragen. Obragas stelt tegen deze achtergrond 

vraagtekens bij nut en noodzaak van een boete. Ook wijst zij op de grote financiële risico’s 

van een boete voor Obragas. Ten derde is Obragas van mening dat de ernst en de aard van 

de vermeende overtreding niet zodanig zijn dat een boete op zijn plaats is. In dat verband 

was het toetsingskader, in ieder geval voor de inwerkingtreding van de Beleidsregel 2008 

en de invulling van KEMA, onduidelijk althans onvoldoende duidelijk. Tot slot merkt 

4                                                  Openbaar 



Openbaar 

 

Obragas op dat de vermeende overtredingen niet leiden of hebben geleid tot een 

marktverstoring, dat Obragas uit eigen beweging heeft aangegeven de vermeende 

overtredingen te repareren bij het KCD 2009, dat geen sprake is van recidive en dat 

Obragas te allen tijde haar medewerking heeft gegeven aan het onderzoek.  

 

23. Daarnaast heeft Obragas per overtreding nog haar zienswijze gegeven. Hierop zal worden 

ingegaan bij de juridische beoordeling van de betreffende overtreding.  

 

 

V  Wettelijk kader 
 

24. Ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Gaswet beschikt de netbeheerder over een 

doeltreffend systeem voor de beheersing van de kwaliteit van zijn transportdienst en over 

voldoende capaciteit voor het transport van gas om te voorzien in de totale behoefte. 

 

25. Op de netbeheerder rust in dat verband op grond van artikel 8, tweede lid, van de Gaswet 

de verplichting om – om het jaar – bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) een door hem vastgesteld document in te 

dienen, waarin hij:  

a. aangeeft welk kwaliteitsniveau hij nastreeft; 

b. aannemelijk maakt dat hij beschikt over een doeltreffend 

kwaliteitsbeheersingssysteem voor zijn transportdienst; en  

c. aannemelijk maakt dat hij over voldoende capaciteit beschikt om te voorzien 

in de totale behoefte aan het transport van gas. 

Dit document wordt het KCD genoemd. 

 

26. Ingevolge artikel 8, derde lid, van de Gaswet worden bij ministeriële regeling regels, die 

kunnen verschillen per spanningsniveau, gesteld over:  

a. de eisen aan het kwaliteitsbeheersingssysteem; 

b. de te verschaffen informatie over het nagestreefde kwaliteitsniveau en over het 

kwaliteitsbeheersingssysteem; 

[..] 

c. de periode waarop het document of onderdelen daarvan betrekking hebben. 

 

27. De ministeriële regeling die krachtens artikel 8, derde lid, van de Gaswet is vastgesteld, is 

de MR Kwaliteit.  
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28. Bij besluit van 6 oktober 2005 heeft de Raad de “Beleidsregel kwaliteits- en 

capaciteitsdocument”10 (hierna: Beleidsregel 2005) vastgesteld. Deze Beleidsregel is in 

werking getreden op 1 november 2005. 

 

29. Na een proces van afstemming met de netbeheerders heeft de Raad bij besluit van 

5 februari 2008 de “Richtsnoeren kwaliteits- en capaciteitsdocument”11 (hierna: Beleidsregel 

2008) vastgesteld. Deze richtsnoeren, die gekwalificeerd worden als beleidsregel in de zin 

van artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), zijn op 

10 februari 2008 in werking getreden, onder gelijktijdige intrekking van de Beleidsregel 

2005. De Beleidsregel 2008 is enkel van toepassing op het elektriciteitsnetbeheer. 

 

Inhoud KCD 

30. Ingevolge artikel 11 van de MR Kwaliteit neemt de netbeheerder het volgende op in het 

KCD:  

a. [...]; 

b. […]; 

c. […]; 

d. [...]; 

e. de vastgestelde risico’s en een afschrift van de uitgevoerde risicoanalyse, bedoeld in 

artikel 15, tweede lid, van de MR Kwaliteit; 

f. de maatregelen ten aanzien van onderhoud en vervanging, bedoeld in artikel 15, 

derde lid, van de MR Kwaliteit; 

g. […]; 

h. […]; 

i. […]; 

j. een afschrift van de monitoringprocedures, bedoeld in artikel 17 van de MR 

Kwaliteit; 

k. een beschrijving van de componenten van het net, een kwalitatieve beoordeling 

daarvan en de wijzigingen daarin, bedoeld in artikel 17 van de MR Kwaliteit; en 

l. […]. 

 

Kwaliteitsbeheersingssysteem 

31. Ingevolge artikel 15, eerste lid, van de MR Kwaliteit is het kwaliteitsbeheersingssysteem 

gericht op de beheersing van de risico’s voor het realiseren of in stand houden van de 

kwaliteit van de transportdienst op korte en lange termijn die de netbeheerder nastreeft. 

 

                                                           
10 “Beleidsregel kwaliteits- en capaciteitsdocument” , besluit met kenmerk 101944, Stcrt. 7 oktober 2005, nr. 195, p. 9. 

11 “Richtsnoeren kwaliteits- en capaciteitsdocument” , besluit met kenmerk 102782_1/11, Stcrt. 8 februari 2008, nr. 28, p. 12. 
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32. Ingevolge artikel 3, aanhef en onder a, van de inmiddels ingetrokken Beleidsregel 2005 

oordeelt de Raad dat er sprake is van een doeltreffend kwaliteitsbeheersingssysteem indien 

de netbeheerder ten minste de processen ten behoeve van zijn transportdienst beheerst en 

daarmee ook in de toekomst het gewenste kwaliteitsniveau van de transportdienst zal 

kunnen bereiken. In het KCD geeft de netbeheerder daartoe aan hoe de samenhang is 

tussen de verschillende onderdelen van het kwaliteitsbeheersingssysteem en de 

consistentie van de onderdelen met zijn jaarlijkse begroting. 

 

Risicoanalyse 

33. Ingevolge artikel 15, tweede lid, van de MR Kwaliteit stelt de netbeheerder de naar zijn 

oordeel belangrijkste risico’s vast op basis van een risicoanalyse. 
 

34. Ingevolge artikel 7, eerste lid, van de Beleidsregel 2005 toont de netbeheerder aan dat zijn 

kwaliteitsbeheersingssysteem is gericht op de beheersing van de relevante risico’s voor het 

realiseren of in stand houden van de kwaliteit van de transportdienst en de veiligheid van 

het transportnet.  

 

35. Ingevolge artikel 7, tweede lid, van de Beleidsregel 2005, (a) geeft de netbeheerder hierbij 

de criteria aan die hij hanteert voor het bepalen van die risico’s; (b) toont de netbeheerder 

aan dat zijn oordeel redelijk en toetsbaar is; en (c) dat hij de onderkende risico’s op 

doeltreffende wijze beheerst.  

 

36. Ingevolge artikel 7, derde lid, van de Beleidsregel 2005 betreft de risico-inventarisatie en -

evaluatie alle activiteiten met betrekking tot de transportdienst die direct of indirect 

bijdragen aan de kwaliteit van het transport en de fysieke toestand van het netwerk. 

Rekening wordt gehouden met werkzaamheden van leidingleggers, gravers, agrariërs, 

onderhouds- en andere onderaannemers.  

 

37. Ingevolge artikel 7, vierde lid, van de Beleidsregel 2005 worden bij een risico-inventarisatie 

en -evaluatie onder meer de volgende stappen uitgevoerd: vaststellen van maximaal 

gunstige bedrijfsomstandigheden, identificatie van relevante bedreigingen, 

risicovaststelling, risicobeoordeling en risicoreductie, en het identificeren van benodigde 

maatregelen.  

 

38. Ingevolge artikel 7, vijfde lid, van de Beleidsregel 2005 gaat de netbeheerder in op de 

samenhang tussen de risico-inventarisatie en -evaluatie en het onderhouds- en 

vervangingsplan en het investeringsplan.  

 
Maatregelen voor onderhoud en vervanging 
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39. Ingevolge artikel 15, derde lid, van de MR Kwaliteit stelt de netbeheerder vast welke 

maatregelen ten aanzien van onderhoud en vervanging naar zijn oordeel in de komende 

vijftien jaren, met uitzondering van de eerste vijf jaren, moeten worden getroffen voor het 

realiseren of in stand houden van de door hem nagestreefde kwaliteit van de 

transportdienst. 

 

Onderhoudsplan 

40. Ingevolge artikel 16, eerste lid, onder b, van de MR Kwaliteit, werkt de netbeheerder 

overeenkomstig een onderhoudsplan voor de komende vijf jaren, waarin hij het te plegen 

onderhoud en de daarvoor benodigde werkzaamheden beschrijft. 

 

41. Ingevolge artikel 16, tweede lid, van de MR Kwaliteit, specificeert de netbeheerder in het 

onderhoudsplan de benodigde tijd en middelen en licht hij de aanpassingen ten opzichte 

van het voorgaande plan toe. 

 

Monitoringprocedure 

42. Ingevolge artikel 17 van de MR Kwaliteit geeft de netbeheerder steeds in de oneven 

kalenderjaren op basis van een door hem op te stellen monitoringprocedure: 

a. een beschrijving van de componenten van het net en een kwalitatieve 

beoordeling van de technische toestand van deze componenten; 

b. de wijzigingen van de toestand van de componenten ten opzichte van het 

voorafgaande jaar. 

 

43. Ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Beleidsregel 2005 leidt de monitoringprocedure zoals 

bedoeld in artikel 17 van de MR Kwaliteit, tot een betrouwbaar en juist beeld van de 

kwaliteit en de capaciteit van het net.  

 

44. Ingevolge artikel 8, tweede lid, van de Beleidsregel 2005 komen resultaten uit 

monitoringsactiviteiten tot uiting in de storingsprocedure, het investerings- en 

onderhoudsplan en de risicoanalyse.  

 

45. Ingevolge artikel 8, derde lid, van de Beleidsregel 2005 kan met betrekking tot de 

beschrijving van de componenten in het net dezelfde systematiek aangehouden worden als 

gevraagd in CODATA. De componenten worden gegroepeerd in categorieën per netvlak of 

per druktap. In het KCD wordt over de technische toestand van deze categorieën 

gerapporteerd. Slechts wanneer dat voor een goed beeld van de kwaliteit of capaciteit nodig 

is, geeft de netbeheerder ook op detailniveau een beschrijving van de componenten.  

 

Sancties 
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46. Ingevolge de artikelen 60ac, eerste lid, en 60ad, eerste lid, sub b, van de Gaswet kan de 

Raad in geval van overtreding van het bepaalde bij of krachtens artikel 8 van de Gaswet een 

last onder dwangsom en/of een boete opleggen. 

  

VI  Achtergrond en doel van het KCD en het KBS binn en de Gaswet en de MR 
Kwaliteit 

 

47. In de MR Kwaliteit zijn regels gesteld over de betrouwbaarheid van de netten. Het betreft 

(i) de registratie van kwaliteitsindicatoren (artikel 35a van de Gaswet) en (ii) de beheersing 

van de kwaliteit van de transportdienst en de beschikbaarheid van voldoende 

transportcapaciteit (artikel 8 van de Gaswet).  

 

48. De regelgeving met betrekking tot de registratie van kwaliteitsindicatoren, de 

kwaliteitsbeheersing(ssystemen) en de beschikbaarheid van transportcapaciteit hangt met 

elkaar samen en heeft als doel de betrouwbaarheid van de netten te waarborgen. 

 

49. Blijkens de Memorie van Toelichting bij de invoering van deze regelgeving,12 hangt de 

invoering van deze regelgeving samen met de introductie van een systeem van 

kwaliteitsregulering, dat ten doel heeft de betrouwbaarheid van het transport te laten 

tenderen naar het maatschappelijk economisch optimum. Dit systeem beloont en bestraft 

goede en slechte betrouwbaarheid van het transport via de gereguleerde tarieven die 

netbeheerders bij hun afnemers in rekening mogen brengen voor het transport. De 

netbeheerder kiest hierbij zelf het kwaliteitsniveau dat hij wil realiseren, wetende dat zijn 

toekomstige transporttarieven mede afhankelijk zullen zijn van de kwaliteit die hij 

realiseert. 

 

50. In dit kader is de netbeheerder verplicht te beschikken over een doeltreffend 

kwaliteitsbeheersingssysteem. Bij de invulling van de eisen aan het 

kwaliteitsbeheersingssysteem in de MR Kwaliteit is gezocht naar een balans tussen 

enerzijds eisen aan het kwaliteitsbeheersingssysteem die bijdragen aan de doeltreffendheid 

van dat systeem en anderzijds de wens de netbeheerder niet voor te schrijven hoe hij zijn 

systeem in moet richten. Daarom is primair gekozen voor het stellen van zogenaamde 

aanwezigheids- en doelvereisten. In de regeling worden processen, plannen en procedures 

geïdentificeerd die wezenlijk onderdeel uitmaken van een doeltreffend 

kwaliteitsbeheersingssysteem en wordt aangegeven welke doelen bereikt moeten worden. 

Hoe de processen, plannen en procedures er bij de verschillende netbeheerders uit zullen 

zien is aan hen.13 

                                                           
12 TK 2003-2004, 29 372, nr. 3. 
13 Zie onder meer MR Kwaliteit, paragraaf 5.3, pagina 6. 
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51. Er bestaat kortom relatief grote vrijheid voor de netbeheerder bij het vaststellen van de 

kwaliteitswaarden die hij nastreeft. De vrijheid van de netbeheerder bij de wijze waarop hij 

de nagestreefde kwaliteit behaalt en de wijze waarop hij zijn kwaliteitsbeheersingssysteem 

inricht is echter minder groot, nu er eisen aan het kwaliteitssysteem zelf gesteld worden. 

Zo dient het kwaliteitsbeheersingssysteem doeltreffend te zijn en derhalve geschikt om de 

nagestreefde kwaliteit te behalen. Bovendien dienen bepaalde elementen dwingend 

onderdeel uit te maken van een kwaliteitsbeheersingssysteem. De netbeheerder heeft geen 

vrijheid om zelf te bepalen hoe hij aan de transparantie-eis voldoet. Met betrekking tot de 

minimaal over te leggen gegevens om aannemelijk te maken dat de netbeheerder beschikt 

over een doeltreffend kwaliteitsbeheersingssysteem, zijn de voorschriften in artikel 11 van 

de MR Kwaliteit om die reden gedetailleerd. 

 

 

VII De aard van de verplichtingen van de netbeheerd er in relatie tot het KBS 
en het KCD op grond van de Gaswet en de MR Kwalitei t 

 

52. Binnen het hierboven beschreven kader heeft de netbeheerder op grond van artikel 8, 

eerste lid, van de Gaswet een verplichting om te beschikken over een doeltreffend 

kwaliteitsbeheersingssysteem. De eisen die aan het kwaliteitsbeheersingssysteem worden 

gesteld zijn neergelegd in artikel 15 tot en met 20 van de MR Kwaliteit (paragraaf 3 van 

hoofdstuk 3 van de MR Kwaliteit).  

 

53. Op grond van artikel 8, tweede lid, van de Gaswet dient de netbeheerder in zijn 

tweejaarlijks op te stellen KCD aannemelijk te maken dat hij onder meer beschikt over een 

doeltreffend kwaliteitsbeheersingssysteem. De netbeheerder maakt dit aannemelijk door de 

NMa te informeren over de wijze waarop hij zijn kwaliteitsbeheersingssysteem inricht, over 

de procedures die hij hiervoor hanteert en over de uitkomsten van de toepassing van deze 

procedures. Voorts zijn deze KCD’s zoveel mogelijk ook voor afnemers toegankelijk. De 

vereiste (minimale) inhoud van het KCD is neergelegd in artikel 11 van de MR Kwaliteit. 

 

54. De eisen met betrekking tot het beschikken over een doeltreffend 

kwaliteitsbeheersingssysteem die aan een netbeheerder worden gesteld zijn te verdelen in 

verplichtingen waaraan hij voortdurend moet voldoen (voortdurende verplichtingen) en 

verplichtingen waaraan hij periodiek – tweejaarlijks – (periodieke verplichtingen)  moet 

voldoen. 

 

55. Zo dient de netbeheerder bijvoorbeeld enerzijds de naar zijn oordeel belangrijkste risico’s 

vast te stellen op basis van een risicoanalyse als onderdeel van het 

kwaliteitsbeheersingssysteem op grond van artikel 15, tweede lid, van de MR Kwaliteit. Het 
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beschikken over een (methode van) risicoanalyse is hiermee een voortdurende verplichting. 

Het vereiste over een doeltreffend kwaliteitsbeheersingssysteem te beschikken bestaat 

immers voortdurend. Of een netbeheerder hieraan voldoet, kan op ieder moment worden 

geconstateerd en derhalve ook gecontroleerd. 

 

56. Anderzijds dient de netbeheerder in zijn tweejaarlijks op te stellen KCD te melden wat zijn 

vastgestelde risico’s zijn en aan de NMa een afschrift te verstrekken van de door hem 

vastgestelde risico’s. Dit is een periodieke – tweejaarlijkse – verplichting. De verplichting 

om de belangrijkste risico’s vast te stellen aan de hand van de risicoanalyse en deze te 

vermelden in het KCD, alsmede bijvoorbeeld het vaststellen van de onderhouds- en 

vervangingsmaatregelen en deze te vermelden in het KCD zijn verplichtingen waarvan de 

resultaten moeten worden neergelegd in het KCD, dat steeds op 1 december in de oneven 

jaren (derhalve weer op 1 december 2009) dient te worden ingeleverd bij de NMa. Wanneer 

geconstateerd wordt dat de netbeheerder aan deze verplichting niet heeft voldaan, heeft de 

netbeheerder op de voorgeschreven datum een overtreding begaan. Dit laat onverlet, dat 

een dergelijke overtreding op een later moment vastgesteld kan worden. 

 

 

VIII  Beoordeling 
 
VIII.1 Inleiding 
 

57. In de onderhavige zaak staat ter beoordeling of Obragas – in de periode van  

1 december 2007 (de datum waarop het KCD 2007 ingeleverd diende te worden) tot heden 

– het bepaalde bij artikel 8, eerste en tweede lid van de Gaswet en het bepaalde in de 

krachtens artikel 8, derde lid, van de Gaswet vastgestelde MR Kwaliteit heeft overtreden en 

zo ja, of en welk handhavend optreden passend is. 

 

58. In het navolgende vindt deze beoordeling plaats zaak met inachtneming van het 

voorgaande en de door Obragas naar voren gebrachte zienswijze. 

 

59. De Raad overweegt dat de in randnummers 21 en 22 weergegeven zienswijzen van Obragas 

inzake het vertrouwensbeginsel en de opportuniteit van het opleggen van een boete, geen 

betrekking hebben op de beoordeling of zich overtredingen hebben voorgedaan, maar op 

het eventueel verbinden van consequenties aan die overtredingen. Gelet hierop zullen die 

zienswijzen in paragraaf IX worden besproken. 

 

VIII.2 Procedurele aspecten 
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60. Door Obragas is erop gewezen dat het dossier zoals dit aan haar was verstrekt, niet 

compleet was. Het gaat om een aanbiedingsbrief bij het rapport van bevindingen en 

oordeel over het KCD 2005, een conceptaanvulling op het verslag van bevindingen, een  

e-mail en een aantal stukken die betrekking hebben op het onderzoek van het 

Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM) naar de veiligheid van het net, dat gelijktijdig 

met het onderzoek van de NMa heeft plaatsgevonden. Daarnaast mist Obragas de in het 

rapport genoemde schriftelijke afspraken met KEMA omtrent vertrouwelijke behandeling. 

 

61. Wat betreft de stukken die betrekking hebben op het onderzoek van SodM overweegt de 

Raad dat deze stukken geen betrekking hebben op, of een rol spelen in de onderhavige 

procedure. De Raad overweegt met betrekking tot de overige door Obragas genoemde 

documenten, dat dit stukken betreffen die in het bezit zijn van Obragas, welke stukken 

voorts geen zelfstandige betekenis hebben maar wat betreft inhoud en procedure 

samenhangen met en voorafgaan aan stukken die wel in het dossier zijn opgenomen en 

waarvan de inhoud ook uit laatstgenoemde stukken kan worden afgeleid. Obragas heeft 

voorts een aantal documenten zelf alsnog aan het dossier toegevoegd.14 Verder is een 

ontbrekend stuk alsnog door de NMa aan Obragas gezonden. Obragas heeft ter hoorzitting 

voorts verklaard dat zij de aanwezigheid van de overige door haar genoemde documenten 

in het dossier niet van belang acht voor de onderhavige procedure.  

 

62. Obragas betoogt verder dat onduidelijkheid bestaat over de datering van het stuk definitief 

beoordelingskader. De Raad overweegt dat hierover in de in randnummer 6 genoemde brief 

is vermeld dat de datering inderdaad onduidelijk is, maar dat het steeds hetzelfde stuk 

betreft. 

 

63. Ten aanzien van de opmerking van Obragas over het ontbreken van de in het rapport 

genoemde “schriftelijke afspraken met KEMA” over de vertrouwelijkheid, wijst de Raad 

erop dat deze wel degelijk zijn opgenomen in het dossier, zijnde de algemene voorwaarden 

van de KEMA met betrekking tot geheimhouding die van toepassing zijn verklaard op de 

opdrachtverlening van de NMa aan KEMA.  

 

64. In dit verband merkt de Raad ten overvloede op, dat de geheimhoudingsplicht van KEMA 

(tevens) wettelijk is geregeld. Op grond van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht 

(hierna: Awb) heeft een ieder die is betrokken bij de uitvoering van de taak van een 

bestuursorgaan en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk 

karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, 

beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, 

de verplichting deze geheim te houden. Dit lijdt slechts uitzondering voor zover enig 

                                                           
14 Zie dossierstuk 102782_15/65. 
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wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht, of uit zijn taak de noodzaak tot 

mededeling voortvloeit. Er bestaat derhalve een algemene verplichting voor een ieder die 

als bestuursorgaan of als daarvoor werkzame persoon, in welke rechtsverhouding dan ook, 

in aanraking komt met vertrouwelijke gegevens, tot geheimhouding daarvan. Dit geldt ook 

voor KEMA. Overtreding van deze geheimhoudingverplichting leidt tot overtreding van 

artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht. 

 

65. De Raad concludeert op grond van het voorgaande, dat het dossier in de onderhavige zaak 

volledig is, dat Obragas van alle stukken kennis heeft kunnen nemen en dat zij hierop heeft 

kunnen reageren. Obragas is dan ook niet geschaad in haar rechten van verdediging. 

 

VIII.3 Algemene aspecten 
 

66. Obragas betoogt dat uit het rapport ten onrechte niet blijkt hoe het beoordelingskader dat 

in het dossier is opgenomen zich verhoudt tot het bedrijfsbezoek, de tijdens en na dat 

bedrijfsbezoek uitgewisselde informatie en het rapport. Daarnaast blijkt volgens Obragas 

uit het toetsingskader dat de Beleidsregel 2005 ten onrechte is toegepast.  

 

67. De Raad overweegt dat het in randnummer 62 genoemde beoordelingskader slechts één 

van vele dossierstukken is die bij het onderzoek naar de naleving van de MR Kwaliteit een 

rol hebben gespeeld en derhalve ook als zodanig dient te worden beschouwd. Het stuk 

bevat een eerste, interne en globale analyse van het juridisch kader zoals dat gold op de 

datum waarop het KCD 2007 is ingeleverd en had tot doel het onderzoek naar de feiten, en 

met name het bedrijfsbezoek, richting te geven. Het opstellen van het beoordelingskader 

was derhalve een stap in het onderzoek die in zoverre een bijdrage heeft geleverd aan het 

rapport.  

 

68. Het beoordelingskader kan echter niet los van de overige stukken worden gezien. Met 

behulp van het beoordelingskader zijn de feiten onderzocht, onder meer tijdens het 

bedrijfsbezoek dat bij Obragas heeft plaatsgevonden op 15 oktober 2008. De 

onderzoeksbevindingen zijn vervolgens gelegd langs het juridisch kader zoals het 

inmiddels gold en aan de hand van dat juridisch kader beoordeeld. Voor de periodieke 

verplichtingen, waaronder de verplichtingen om bepaalde informatie op te nemen in het 

KCD, geldt dat op 1 december 2007 aan die verplichtingen diende te zijn voldaan. De feiten 

met betrekking tot die overtredingen, zijn derhalve ook getoetst aan het kader zoals dat op 

1 december 2007 gold. Dat is anders voor de voortdurende overtredingen. Dat bij de 

beoordeling van de feiten met betrekking tot die overtredingen niet de Beleidsregel 2005 is 

betrokken, is op te maken uit het rapport waarin is vermeld dat de normen in de MR 

Kwaliteit voor zover het gaat om de vereisten aan het KBS voor gas niet nader zijn 

uitgewerkt in beleidsregels.  
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69. Verder is de rol van KEMA en de totstandkoming en status van het door KEMA ontwikkelde 

toetsingskader volgens Obragas onduidelijk.  

 

70. De Raad overweegt dat het rapport van KEMA niet nodig is om het oordeel van de NMa 

omtrent het niet naleven van Obragas van haar verplichtingen op grond van de MR 

Kwaliteit te dragen, hetgeen in het navolgende zal worden uiteengezet. Derhalve wordt het 

rapport van KEMA niet betrokken in de beoordeling van de onderhavige zaak en kunnen 

bovenstaande bezwaren van Obragas in zoverre verder onbesproken blijven. 

 

VIII.4 Beschrijving van de wijzigingen van de  toestand van de componenten van het net 
in KCD 2007 (artikel 11, aanhef en onder k, MR Kwal iteit) 
 

Constatering rapport 

71. In het rapport is geconstateerd dat Obragas artikel 11, onder k, van de MR Kwaliteit heeft 

overtreden door in het KCD 2007 niet een beschrijving van de wijzigingen van de toestand 

van de componenten van het net te geven, zoals bedoeld in artikel 17 van de MR Kwaliteit.  

 

Zienswijze Obragas 

72. Obragas brengt ten aanzien van het voorgaande naar voren dat aan overtreding van artikel 

11, onder K, van de MR Kwaliteit niet of nauwelijks zelfstandige betekenis toekomt. Volgens 

Obragas dient voorts uit het feit dat in Bijlage G van het KCD 2007 geen wijzigingen zijn 

aangebracht ten opzichte van Bijlage G bij het KCD 2005, te worden begrepen dat er geen 

wijzigingen in de toestand van de componenten van het net waren, zodat daarmee aan de 

bepaling is voldaan. 

 

Beoordeling 

73. Met haar betoog dat geen sprake is van een zelfstandige overtreding miskent Obragas de 

systematiek ten aanzien van het kwaliteitsbeheersingssysteem en het KCD in de G-wet en 

de MR Kwaliteit zoals uiteengezet in randnummer 52 tot en met 56 van het onderhavige 

besluit. Binnen dit systeem rust op de netbeheerder in de eerste plaats de verplichting om 

op grond van artikel 8, eerste lid, van de Gaswet te beschikken over een doeltreffend 

kwaliteitsbeheersingssysteem (voortdurende verplichting). In de tweede plaats rust op 

grond van artikel 8, tweede lid, onder b, van de Gaswet op de netbeheerder de verplichting 

om tweejaarlijks in het KCD aannemelijk te maken dat hij beschikt over een doeltreffend 

kwaliteitsbeheersingssysteem voor zijn transportdienst (periodieke verplichting). 

 

74. Zo vormt de op grond van artikel 17 van de MR Kwaliteit verplichte beschrijving van de 

wijzigingen van de toestand van de componenten van het net door de netbeheerder, één 

van de eisen die op grond van de MR Kwaliteit aan het kwaliteitsbeheersingssysteem van 
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de netbeheerder worden gesteld. Deze eisen vloeien voort uit de verplichting van de 

netbeheerder om op grond van artikel 8, eerste lid, van de Gaswet te beschikken over een 

kwaliteitsbeheersingssysteem.  

 

75. Artikel 11, onder k, van de MR Kwaliteit daarentegen vloeit voort uit de in artikel 8, tweede 

lid, van de Gaswet neergelegde verplichting van de netbeheerder om tweejaarlijks in zijn 

KCD aannemelijk te maken dat hij beschikt over een doeltreffend 

kwaliteitsbeheersingssysteem. Dit is een zelfstandige norm waaraan de netbeheerder moet 

voldoen. Het is immers – bijvoorbeeld –  mogelijk dat een netbeheerder wel, conform 

artikel 17 van de MR Kwaliteit, beschikt over een beschrijving van de wijzigingen van de 

toestand van de componenten van het net ten opzichte van het voorafgaande jaar, maar 

deze niet in zijn KCD opneemt. Op dat moment voldoet hij niet aan de verplichting van 

artikel 11, onder k, van de MR Kwaliteit, hoewel hij wel over deze informatie beschikt. Er 

komt naar het oordeel van de Raad derhalve welzeker zelfstandige betekenis toe aan 

(overtreding van) dit artikel. 

 

76. Met betrekking tot het betoog van Obragas dat zij aan artikel 11, onder k, van de MR 

Kwaliteit heeft voldaan, doordat Bijlage G bij het KCD 2007 identiek is aan Bijlage G bij het 

KCD 2005, hetgeen impliceert dat er tussen 2005 en 2007 geen wijzigingen zijn geweest, 

oordeelt de Raad als volgt. Obragas miskent hiermee, dat artikel 11, onder k, van de MR 

Kwaliteit vereist dat de netbeheerder de wijzigingen van de toestand van de componenten 

van het net geeft, zoals bedoeld in artikel 17 van de MR Kwaliteit. Artikel 17, aanhef en onder 

b, van de MR Kwaliteit vereist dat de netbeheerder, voor wat betreft de toestand van de 

componenten van het net, de wijzigingen vermeldt ten opzichte van het voorafgaande jaar. 

Het voorafgaande jaar is hierbij logischerwijs het even jaar dat voorafgaat aan het oneven 

jaar, waarin steeds – op grond van artikel 17, aanhef, en onder a, van de MR Kwaliteit – een 

kwalitatieve beoordeling van de technische toestand van de componenten op dient te 

worden gemaakt. Dit betekent naar het oordeel van de Raad, dat Obragas bij de in het 

oneven jaar 2007 opgestelde kwalitatieve beoordeling van de technische toestand van de 

componenten tevens de wijzigingen had dienen te vermelden die zijn opgetreden in de 

toestand van die componenten van het net, ten opzichte van het jaar 2006. Op grond van 

artikel 11, onder k, van de MR Kwaliteit, dient deze informatie te worden opgenomen in het 

– tevens in de oneven jaren op te maken – KCD. Nu Obragas in het KCD 2007 niet is 

ingegaan op de wijzigingen die zijn opgetreden in de toestand van de componenten van 

het net in 2007 ten opzichte van het jaar 2006, stelt de Raad vast dat Obragas artikel 11, 

onder k, van de MR Kwaliteit heeft overtreden. 

 

77. Het verweer van Obragas kan, gelet op het voorgaande, niet slagen. Het feit dat Obragas 

een identieke beoordeling van de toestand van de componenten van het net zou hebben 

gemaakt in het KCD 2005 en KCD 2007 (de oneven jaren), betekent immers niet 
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noodzakelijkerwijs dat de toestand van de componenten van het net ten opzichte van 2006 

ook ongewijzigd was. Dit kan althans niet – ook niet impliciet – worden afgeleid uit het 

KCD 2007. 

 

Conclusie 

78. De Raad concludeert dat Obragas in het KCD 2007 dat zij op 1 december 2007 aan de NMa 

heeft gezonden, niet een beschrijving heeft opgenomen van de wijzigingen van de toestand 

van de componenten van het net, zoals vereist in artikel 11, onder k, van de krachtens 

artikel 8, derde lid, van de Gaswet vastgestelde MR Kwaliteit juncto artikel 8, tweede lid, van 

de Gaswet.  

 

79. Hiermee is artikel 11, onder k, van de krachtens artikel 8, derde lid, van de Gaswet 

vastgestelde MR Kwaliteit juncto artikel 8, tweede lid, van de Gaswet overtreden op 

1 december 2007.  

 

VIII.5 Kwalitatieve beoordeling van de techni sche toestand van de componenten inclusief 
de wijzigingen van de toestand van de comp onenten ten opzichte van het voorafgaande 
jaar, op basis van een monitoringpr ocedure (artikel 17 MR Kwaliteit) 
 

Constatering rapport 

80. Ingevolge artikel 17 van de MR Kwaliteit dient de netbeheerder steeds in de oneven jaren de 

beschrijving van de componenten van het net, de kwalitatieve beoordeling van de 

technische toestand van deze componenten en de wijzigingen van de toestand van de 

componenten ten opzichte van het voorafgaande jaar te geven op basis van een door hem 

op te stellen monitoringprocedure. 

 

81. De NMa heeft in de eerste plaats geconstateerd dat Obragas niet beschikt over een 

monitoringprocedure zoals bedoeld in artikel 17 van de MR Kwaliteit. Een dergelijke 

monitoringprocedure bestaat volgens de NMa ten minste uit de volgende onderdelen: 

 

- de verschillende taken/activiteiten die moeten worden verricht en de volgorde 

waarin de taken/activiteiten dienen plaats te vinden; 

- de functiebenaming van degenen die de taken/activiteiten dienen uit te voeren; 

- (als onderdeel van de procedure) één of meerdere taken/activiteiten die 

beschrijven hoe de netbeheerder komt tot beschrijving van de componenten;  

- (als onderdeel van de procedure) één of meerdere taken/activiteiten die 

beschrijven hoe de netbeheerder komt tot een kwalitatieve beoordeling van de 

technische toestand van de componenten inclusief beslismodel en criteria; en 
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- (als onderdeel van de procedure) één of meerdere taken/activiteiten die 

beschrijven hoe de netbeheerder komt tot het beschrijven van de wijzigingen in 

de toestand van de componenten ten opzichte van het voorafgaande jaar. 

 

 

 

Kwalitatieve beoordeling en wijzigingen (artikel 17, onder a en b) 

82. De NMa heeft daarnaast geen beschrijving van de wijzigingen van de toestand van de 

componenten ten opzichte van het voorafgaande jaar aangetroffen. 

 
Zienswijze Obragas 

83. Obragas betoogt ten algemene dat zij met paragraaf 4.3 en bijlagen F en G van het KCD 

2007 aan de vereisten van artikel 17 van de MR Kwaliteit heeft voldaan. 

 

Monitoringprocedure 

84. Aangaande de vereisten die de NMa in het rapport stelt aan de monitoringprocedure, 

betoogt Obragas dat deze niet volgen uit de MR Kwaliteit. De inhoud van de term 

monitoringprocedure is voorts multi-interpretabel, hetgeen ook zou blijken uit de andere 

interpretatie die Obragas daaraan geeft dan de NMa, KEMA en NRE Netwerk B.V. 

 

Kwalitatieve beoordeling en wijzigingen (artikel 17, onder a en b) 

85. Obragas betoogt op dit onderdeel, zoals zij ook ten aanzien van de vermeende overtreding 

van artikel 11, onder k, van de MR Kwaliteit stelde, dat zij in het KCD 2007 impliciet de 

wijzigingen in de toestand van de componenten van het net heeft gegeven, doordat bijlage 

G van het KCD 2007 identiek is aan bijlage G van het KCD 2005. 

 

Beoordeling 

86. De monitoringprocedure in artikel 17 van de MR Kwaliteit is een middel om tot de vereiste 

beschrijvingen te komen van (a) de componenten van het net en een kwalitatieve 

beoordeling van de technische toestand van deze componenten en van de (b) wijzigingen 

van de toestand van de componenten ten opzichte van het voorafgaande jaar. 

 

87. Het verwijt dat Obragas wordt gemaakt, bestaat enerzijds uit het niet beschikken over een 

deugdelijke monitoringprocedure en anderzijds uit het ten behoeve van het KCD 2007 niet 

op grond van deze monitoringprocedure, als bedoeld in artikel 17 van de MR Kwaliteit 

hebben vastgesteld van de wijzigingen van de toestand van de componenten ten opzichte 

van het voorgaande jaar, zoals vereist op grond van artikel 17, onder b, van de MR Kwaliteit.  

 

88. Dit sluit aan bij het onderscheid tussen enerzijds de monitoringprocedure en anderzijds de 

uitkomst van toepassing van deze methode, die beide blijkens de toelichting op de MR 
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Kwaliteit overgelegd dienen te worden aan de NMa.15 

 

 

 

De monitoringprocedure  

89. De monitoringprocedure, die een vast onderdeel vormt van het 

kwaliteitsbeheersingssysteem, dient doorlopend aan de normen uit de MR Kwaliteit en de 

Gaswet te voldoen. Het beschikken over een deugdelijke monitoringprocedure betreft een 

voortdurende verplichting en geen tweejaarlijkse repeterende verplichting zoals de 

beschrijvingen als bedoeld in artikel 17, onder a en b, van de MR Kwaliteit.  

 

90. De Raad overweegt, dat een monitoringprocedure in de zin van artikel 17 van de MR 

Kwaliteit in ieder geval dient te voldoen aan de eisen genoemd in randnummer 81 van dit 

besluit. Voor de twee eerstgenoemde daarvan geldt dat dit algemene onderdelen betreffen 

waaraan iedere monitoringprocedure dient te voldoen. Er kan immers enkel sprake zijn van 

een monitoringprocedure indien er sprake is van een vastgesteld document waarin is 

beschreven op welke wijze de monitoring plaatsvindt. Het is evident dat de beschrijving 

van de verschillende taken/activiteiten die moeten worden verricht en de volgorde waarin 

deze dienen plaats te vinden, onderdeel vormt van een monitoringprocedure evenals de 

vermelding wie de daarin opgenomen taken op zich dient te nemen c.q. daarvoor 

verantwoordelijk is. Zonder deze onderdelen is immers geen sprake van een 

monitoringprocedure. 

 

91. Op basis van de door de netbeheerder op te stellen monitoringprocedure geeft de 

netbeheerder (a) een beschrijving van de componenten van het net en een kwalitatieve 

beoordeling van de technische toestand van deze componenten en (b) de wijzigingen van 

de toestand van de componenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit vormen de drie 

resultaten die de netbeheerder dient te verkrijgen op basis van zijn monitoringprocedure. 

Een monitoringprocedure op basis waarvan deze drie resultaten worden verkregen, dient 

om die reden te beschrijven op welke wijze een netbeheerder tot deze resultaten komt.  

 

92. De Raad kan zich, gelet op het voorgaande, niet verenigen met het betoog van Obragas, 

dat de uitleg van de monitoringprocedure in het rapport buiten artikel 17 van de MR 

Kwaliteit treedt. Ofschoon de term monitoringprocedure enige ruimte biedt voor 

interpretatie omtrent de concrete invulling van een dergelijke procedure, is duidelijk dat de 

door de NMa gestelde vijf onderdelen minimaal deel uit dienen te maken van de 

monitoringprocedure. In het rapport zijn geen aanvullende eisen gesteld, maar worden 

                                                           
15 MR Kwaliteit, pagina 9, toelichting op artikel 10 en 11.  
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slechts de eisen gespecificeerd opgesomd, die op dit onderdeel minimaal uit artikel 17 van 

de MR Kwaliteit voortvloeien.  

 

93. De normen die KEMA geeft waaraan naar haar mening een monitoringprocedure dient te 

voldoen, heeft de Raad hierbij niet tot de zijne gemaakt. De uitleg die de Raad hieraan geeft 

steunt derhalve niet op het KEMA rapport.  

 

94. Ten overvloede merkt de Raad nog op dat de uitleg omtrent de minimumeisen die aan een 

monitoringprocedure worden gesteld, consistent is met de normen die artikel 7 van de 

Beleidsregel 2005 daaraan (tot 10 februari 2008) stelde. 

 

95. De Raad heeft de monitoringprocedure van Obragas beoordeeld op basis van het KCD 

2007 waarin een afschrift van de monitoringprocedure dient te zijn opgenomen op grond 

van artikel 11, aanhef en onder j, van de MR Kwaliteit, op basis van de resultaten van het 

bedrijfsbezoek op 8 oktober 2008 bij Obragas, alsmede de door Obragas nadien 

aangeleverde stukken. 

 

96. Op grond hiervan stelt de Raad vast, dat een monitoringprocedure in voornoemde zin bij 

Obragas thans niet aanwezig is. Obragas heeft gesteld, dat in het KCD 2007 voldaan is aan 

artikel 17 van de MR Kwaliteit in paragraaf 4.3 (monitoring) en bijlagen F en G , maar heeft 

dit verder niet gemotiveerd ofschoon in het rapport wordt beargumenteerd waarom dit 

geen monitoringprocedure bevat. In deze onderdelen van het KCD 2007 is ook naar het 

oordeel van de Raad geen monitoringprocedure in de zin van artikel 17 van de MR Kwaliteit 

opgenomen. In Bijlage G zijn naar het oordeel van de Raad geen monitoringprocedures of 

zelfs maar procedures opgenomen. Paragraaf 4.3 bevat een zeer algemene beschrijving van 

een aantal processen (en geen procedure). Bijlage F bevat wel een procedure, maar deze 

bevat niet de in randnummer 81 genoemde onderdelen, waaronder in ieder geval die 

genoemd onder het tweede tot en met vijfde gedachtestreepje.  

 

97. Gesteld noch gebleken is, dat Obragas inmiddels wel beschikt over een 

monitoringprocedure in de zin van artikel 17 van de MR Kwaliteit, als in het onderhavige 

besluit uitgelegd. Obragas is inmiddels – zo heeft zij betoogd – doende een inhaalslag te 

maken, teneinde te voldoen aan de vereisten van de MR Kwaliteit. 

 

98. Op grond van het voorgaande stelt de Raad vast dat Obragas niet beschikt over een 

monitoringprocedure in de zin van randnummers 81, 90 en 91 van dit besluit. Hiermee 

heeft Obragas artikel 17 van de krachtens artikel 8, derde lid, van de Gaswet vastgestelde 

MR Kwaliteit juncto artikel 8, eerste lid, van de Gaswet overtreden. 

 

Wijzigingen in de toestand van de componenten van het net 
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99. De Raad overweegt dat nu er op grond van het voorgaande bij Obragas geen sprake is van 

een monitoringprocedure in de zin van artikel 17 van de MR Kwaliteit, er evenmin sprake 

kan zijn van een adequate kwalitatieve beoordeling van de technische toestand van de 

componenten, met inbegrip van de wijzigingen van de toestand van de componenten ten 

opzichte van het voorafgaande jaar. Deze beoordeling dient immers op basis van die 

monitoringprocedure te worden uitgevoerd. In het rapport is Obragas evenwel alleen ten 

laste gelegd dat zij in het KCD 2007, noch gedurende het onderzoek, heeft kunnen 

aangeven welke wijzigingen in de toestand van de componenten van het net zijn 

opgetreden ten opzichte van het voorafgaande jaar. De Raad zal zich in het onderhavige 

besluit dan ook beperken tot een beoordeling van deze overtreding. 

 

100. Ten aanzien van deze overtreding gelden dezelfde overwegingen als hiervoor gegeven in 

randnummers 73 tot en met 77. Gelet op de letterlijke tekst van artikel 17, aanhef en onder 

b, van de MR Kwaliteit, rust op Obragas de verplichting om haar in de oneven jaren op te 

maken kwalitatieve beoordeling van de toetstand van de componenten van het net (in casu 

die van 2007), te vergezellen van de wijzigingen in die toestand ten opzichte van het 

voorafgaande jaar (in casu 2006). Dit laatste heeft Obragas tot dusver nagelaten. 

 

101. De Raad concludeert, dat Obragas tot op heden niet beschikt over de wijzigingen in de 

toestand van de componenten in 2007 ten opzichte van 2006, als vereist ingevolge artikel 

17 van de MR Kwaliteit. Hiermee heeft Obragas een overtreding begaan van artikel 17 van 

de krachtens artikel 8, derde lid van de Gaswet vastgestelde MR Kwaliteit juncto artikel 8, 

eerste lid, van de Gaswet. 

 

VIII.6 Risicoanalyse en vaststellen belangrijkste risico’s (artikel 15, tweede lid, van de MR 
Kwaliteit) 
 

Constatering rapport 

102. In het rapport wordt geconstateerd dat Obragas niet heeft voldaan aan de vereisten van 

artikel 15, tweede lid, van de MR Kwaliteit.  

 

103. De NMa constateert in het rapport daartoe in de eerste plaats dat Obragas niet beschikt 

over een methode van risicoanalyse als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de MR 

Kwaliteit.  

 

104. In het rapport is vermeld dat de in het KCD opgenomen risicoanalyse geen rekening is 

gehouden met alle oorzaken van risico’s die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de 

transportdienst. Er is geen aandacht besteed aan bepaalde aspecten van de 

bedrijfsorganisatie of externe factoren. Ook zijn bij de risicoanalyse niet alle taken van de 
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netbeheerder betrokken. De oorzaken die Obragas noemt, zijn voorts slechts algemeen van 

aard en niet voor de organisatie geconcretiseerd.  

 

105. In het rapport staat dat, voor zover Obragas de verschillende oorzaken van risico’s noemt, 

niet is gespecificeerd welke risico’s deze oorzaken hebben. Er worden enkel in algemene 

zin intrinsieke risico’s van gas genoemd, wat wil zeggen dat de inherente eigenschappen 

van gas worden genoemd. 

 

106. In het rapport staat dat Obragas niet heeft aangegeven wat de kans is dat een bepaalde 

gebeurtenis zich voordoet en wat het effect van die gebeurtenis zal zijn. Obragas beschikt 

voorts niet over een risicoregister, waarin de risico’s expliciet, systematisch en 

overzichtelijk zijn weergegeven. De NMa constateert in het rapport dat in de risicoanalyse 

geen criteria worden gegeven die Obragas hanteert voor het bepalen van de relevante en 

belangrijkste risico’s. De in het KCD opgenomen risicomatrix betreft een louter theoretisch 

model. Onder meer omdat geen koppeling is gelegd met de verschillende oorzaken van 

risico’s, is uit dat model geen concrete informatie af te leiden met betrekking tot de 

relevantie van risico’s.  

 

107. De NMa heeft ten slotte geconstateerd dat Obragas de belangrijkste risico’s niet heeft 

vastgesteld op basis van een deugdelijke methode van risicoanalyse. In het rapport staat 

dat Obragas desgevraagd heeft verklaard dat zij als de meest belangrijke risico’s beschouwt 

de graafwerkzaamheden door derden. De NMa constateert dat graafwerkzaamheden zijn 

genoemd als oorzaak van bepaalde risico’s en voor het overige niet in de risicoanalyse tot 

uitdrukking zijn gebracht. 

 
Zienswijze Obragas  

108. Obragas stelt zich op het standpunt dat zij heeft voldaan aan de verplichting om de naar 

haar oordeel belangrijkste risico’s vast te stellen. Naar haar mening heeft zij een 

minimuminvulling gegeven conform het KCD 2005 en de beleidsregel 2005. De NMa 

daarentegen geeft in haar rapport volgens Obragas een eigen invulling aan het begrip 

‘risicoanalyse’.  

 

109. De MR Kwaliteit zou de netbeheerder volgens Obragas slechts verplichten de naar zijn 

oordeel belangrijkste risico’s vast te leggen. Dit heeft Obragas in het KCD 2007 gedaan, nu 

niet in geschil is dat het KCD 2007 een analyse van procesrisico’s bevat. Die analyse is 

wellicht met de wetenschap van nu summier of onvolledig maar met de wetenschap van 

toen niet in strijd met artikel 15, tweede lid, van de MR Kwaliteit, aldus Obragas. 

 
Beoordeling 
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110. Het verwijt dat Obragas wordt gemaakt, bestaat enerzijds uit het niet beschikken over een 

deugdelijke methode voor het uitvoeren van een risicoanalyse en anderzijds uit het ten 

behoeve van het KCD 2007 niet deugdelijk hebben vastgesteld van de belangrijkste risico’s 

op basis van een deugdelijke methode van risicoanalyse. 

 

111. Dit sluit aan bij het onderscheid tussen enerzijds de methode van risicoanalyse en 

anderzijds de uitkomst van toepassing van deze methode, die beiden blijkens de 

toelichting op de MR Kwaliteit overgelegd dienen te worden aan de NMa.16 In de toelichting 

op de MR Kwaliteit wordt dit aldus verwoord: ‘Op een viertal punten dient niet alleen een 

afschrift van plan of procedure te worden verstrekt, maar tevens de uitkomsten van de toepassing 

van de procedure of het plan. Dit betreft de risico’s, de lange termijn maatregelen, de (wijziging 

in de) toestand van het net en de capaciteitsraming.’ 

 

De methode van risicoanalyse 

112. De methode van risicoanalyse, die een vast onderdeel vormt van het 

kwaliteitsbeheersingssysteem, dient doorlopend aan de normen uit de MR Kwaliteit en de 

Gaswet te voldoen. Het beschikken over een deugdelijke methode van risicoanalyse betreft 

een voortdurende verplichting en geen tweejaarlijkse repeterende verplichting zoals het 

daadwerkelijk vaststellen van de belangrijkste risico’s met behulp van deze methode en het 

vervolgens vermelden van deze vastgestelde belangrijkste risico’s in een KCD. 

 

113. De NMa heeft de methode van risicoanalyse van Obragas beoordeeld op basis van het 

KCD 2007 waarin op grond van artikel 11, aanhef en onder f, van de MR Kwaliteit een 

afschrift van de uitgevoerde risicoanalyse dient te zijn opgenomen en op basis van de 

resultaten van het bedrijfsbezoek op 15 oktober 2008 bij Obragas, alsmede de in het 

dossier opgenomen correspondentie met Obragas en hetgeen ter hoorzitting is 

verhandeld. 

 

114. Op de hoorzitting heeft Obragas de wijze waarop risico’s binnen haar organisatie worden 

geanalyseerd, toegelicht. Obragas heeft verklaard dat de risico’s worden geïnventariseerd 

op basis van ervaringen van betrokken technici. In deze inventarisatie wordt rekening 

gehouden met de bestaande procedures en beheersmaatregelen. De inventarisatie van 

risico’s vindt niet plaats op basis van een risicoregister. 

 

115. In artikel 15, tweede lid, gelezen in samenhang met artikel 11, aanhef en onder e, van de MR 

Kwaliteit wordt de netbeheerder verplicht om de naar zijn oordeel belangrijkste risico’s vast 

te stellen op basis van een risicoanalyse en onder meer een afschrift van de uitgevoerde 

risicoanalyse in het KCD op te nemen. Gelet hierop is het evident dat niet slechts het 

                                                           
16 MR Kwaliteit, pagina 9, toelichting op artikel 10 en 11.  
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resultaat – namelijk de belangrijkste risico’s – worden vermeld, maar ook de methode van 

risicoanalyse op grond waarvan de netbeheerder tot deze prioritering is gekomen. Dit 

houdt in dat minimaal wordt aangegeven op welke wijze de risico’s precies zijn vastgesteld, 

aan de hand van welke criteria is bepaald wat de belangrijkste risico’s zijn en waarom deze 

criteria zijn gehanteerd.  

 

116. De Raad concludeert dat Obragas geen gebruik heeft gemaakt van een deugdelijke 

methode van risicoanalyse. 

 

117. De Raad overweegt daartoe in de eerste plaats dat de risicoanalyse geen betrekking heeft 

op alle activiteiten die met de transportdienst samenhangen, zoals naar het oordeel van de 

Raad is vereist op grond van artikel 15, tweede lid, van de MR Kwaliteit, gelezen in 

samenhang met artikel 8, eerste lid, van de Gaswet. Blijkens de toelichting bij artikel 15, 

tweede lid, van de MR Kwaliteit is het vaststellen van de belangrijkste risico’s immers 

bedoeld om de kwaliteit van het transport effectief te kunnen beheersen. Dat brengt mee 

dat alle activiteiten die direct of indirect samenhangen met de transportdienst en waaruit 

risico’s kunnen voortvloeien voor de kwaliteit van de transportdienst, bij de risicoanalyse 

dienen te worden betrokken. Obragas heeft dit nagelaten. 

 

118. Verder wordt niet, althans niet specifiek, aangegeven welke risico’s voortvloeien uit de door 

Obragas genoemde oorzaken. De inventarisatie van risico’s die zijn gemoeid met het 

realiseren of in stand houden van de kwaliteit van de transportdienst op korte en lange 

termijn, is gelet daarop gebrekkig en onvolledig. 

 

119. Nadat de risico’s zijn geïnventariseerd, dienen deze risico’s te worden gewogen zodat de 

netbeheerder kan bepalen welke risico’s relevant zijn voor de kwaliteit van de 

transportdienst op korte en lange termijn die de netbeheerder nastreeft. In dat verband is 

van belang dat geen wegingscriteria worden gegeven die Obragas hanteert voor het 

bepalen van de relevante risico’s. Ook uit de overige stukken en het verhandelde ter 

hoorzitting is niet gebleken welke criteria Obragas hanteert.  

 

120. De normen uit artikel 15, tweede lid, van de MR Kwaliteit zelf zijn reeds voldoende duidelijk 

en concreet om te kunnen vaststellen dat Obragas deze heeft overtreden. Weliswaar bieden 

deze normen enige ruimte bij de invulling van de wijze waarop aan de norm kan worden 

voldaan, doch zij bieden voldoende duidelijkheid ten aanzien van de minimale eisen 

waaraan moet worden voldaan, wil de norm worden nageleefd. In dit geval is naar het 

oordeel van de Raad niet aan deze minimale eisen voldaan. Het betoog van Obragas dat 

deze normen onvoldoende duidelijk zijn om te concluderen dat sprake is van een 

overtreding en dat de NMa beleid maakt door de wijze waarop zij deze uitlegt, slaagt 
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derhalve niet. Ook het betoog van Obragas dat zij voldoet aan de minimale invulling van de 

norm, slaagt niet. 

 

121. Ten overvloede merkt de Raad nog op dat zijn uitleg omtrent de minimumeisen die aan 

een risicoanalyse worden gesteld, consistent zijn met de normen die artikel 7 van de 

Beleidsregel 2005 (tot 10 februari 2008) aan de methode van risicoanalyse stelde. 

 

Vaststelling risico’s 

122. Nu wordt vastgesteld dat Obragas niet beschikt over een deugdelijke methode van 

risicoanalyse als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de MR, volgt daaruit logischerwijs dat 

de naar het oordeel van de netbeheerder belangrijkste risico’s ook niet zijn vastgesteld op 

grond van de minimale eisen die aan een risicoanalyse mogen worden gesteld. Ook om die 

reden is artikel 15, tweede lid, van de MR Kwaliteit overtreden. 

 

123. De Raad hecht eraan een en ander te illustreren met een voorbeeld. Obragas heeft 

desgevraagd aangegeven dat zij graafwerkzaamheden beschouwt als één van de 

belangrijkste risico’s. Graafwerkzaamheden zijn echter op zichzelf genomen geen risico, 

maar een gebeurtenis naar aanleiding waarvan verschillende risico’s kunnen ontstaan.  

 

Conclusie  

124. De Raad stelt vast dat Obragas tot op heden niet heeft voldaan aan haar doorlopende 

verplichting op grond van artikel 15, tweede lid, van de krachtens artikel 8, derde lid, van de 

Gaswet vastgestelde MR Kwaliteit gelezen in samenhang met artikel 8, eerste lid, van de 

Gaswet, om te beschikken over een deugdelijke methode van risicoanalyse.  

 

125. Nu Obragas niet (heeft) beschikt over een deugdelijke methode van risicoanalyse als 

bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de MR Kwaliteit, heeft zij ook de naar haar oordeel 

belangrijkste risico’s niet vastgesteld met behulp van een deugdelijke methode van 

risicoanalyse.  

 

126. Obragas heeft derhalve artikel 15, tweede lid, van de krachtens artikel 8, derde lid, van de 

Gaswet vastgestelde MR Kwaliteit gelezen in samenhang met artikel 8, eerste lid, van de 

Gaswet overtreden.  

 

VIII.7 Maatregelen ten aanzien van onderhoud en ver vanging jaar 6-15  
(artikel 15, derde lid, MR Kwaliteit) 
 
Constatering rapport 

127. Ingevolge artikel 15, derde lid, van de MR Kwaliteit stelt de netbeheerder vast welke 

maatregelen ten aanzien van onderhoud en vervanging naar zijn oordeel in de komende 
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vijftien jaren, met uitzondering van de eerste vijf jaren (in casu: de periode 2013-2022) 

moeten worden getroffen voor het realiseren of in stand houden van de door hem 

nagestreefde kwaliteit van de transportdienst.  

 

128. In het rapport is vastgesteld dat Obragas niet aan deze verplichtingen heeft voldaan. 

Obragas verwijst in haar KCD voor wat betreft onderhoud en vervanging met name naar de 

maatregelen voor de komende vijf jaren, terwijl nu juist de jaren zes tot en met vijftien 

dienen te worden opgenomen. Daarnaast zijn de maatregelen van onderhoud en 

vervanging die door Obragas wel worden genoemd te weinig concreet. 

 

 

Zienswijze Obragas 

129. Obragas heeft betoogd, dat zij met paragraaf 2.4, in het bijzonder paragraaf 2.4.4, van het 

KCD 2007, heeft voldaan aan de verplichtingen van artikel 15, derde lid, van de MR 

Kwaliteit. Obragas behoefde, gezien het oordeel van de NMa in het verslag van 

bevindingen naar aanleiding van het KCD 2005, niet te verwachten dat deze maatregelen 

thans te weinig concreet zouden worden geoordeeld om te voldoen aan artikel 15, derde lid, 

van de MR Kwaliteit. Voorts is met het onderhoud en de vervanging bij Obragas weinig 

mis. Uit bijlage 8 (storingsregistratie van de gasdistributienetten van de regionale 

gasnetbeheerders, jaren 2004 tot en met 2008) bijgevoegd bij de brief van de gemachtigde 

van Obragas van  

25 augustus 2009, blijkt een bovengemiddelde kwaliteit van het door Obragas beheerde 

gasnet. 

 

Beoordeling 

130. Bij de beoordeling of Obragas artikel 15, derde lid, van de MR Kwaliteit heeft geschonden, is 

van belang vast te stellen wat de inhoud is van de norm van artikel 15, derde lid, van de MR 

Kwaliteit en of de wijze waarop Obragas hieraan invulling heeft gegeven een overtreding 

van deze norm inhoudt.  

 

131. Obragas heeft in het KCD 2007 een paragraaf 2.4 opgenomen, welke ziet op maatregelen 

ten aanzien van onderhoud en vervanging. Paragraaf 2.4.4. ziet uitdrukkelijk op onderhoud 

en vervanging tussen het 6e en 15e jaar.  

 

132. In paragraaf 2.4.4. van het KCD 2007 is het volgende opgenomen: 

“Voor de langere termijn wordt het bestaande instandhoudingsprogramma voor onderhoud, 

revisie en inspectie geconsolideerd. Deze werkzaamheden borgen de kwaliteit van de 

infrastructuur. De monitoring, storingsrapportage, lekzoeken en/of aanvullende 

materiaalonderzoeken van de aanwezige componenten van het gasnet geven vooralsnog geen 

aanleiding om tussen het 6e en 15e  jaar grote populaties componenten projectmatig te 
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vervangen met uitzondering van de populatie stalen aansluitleidingen. Het aantal te saneren 

aansluitleidingen van dit type zal geleidelijk aan toenemen. In het investeringsplan zijn 

hiervoor de benodigde budgetten gereserveerd. Voortschrijdend inzicht kan leiden tot 

aanvullende maatregelen als verhoogde inspectie- en onderhoud frequenties of 

vervangingsinvesteringen.”  

Voorts is in paragraaf 2.4.3.1. van het KCD 2007 als aanvullende maatregel die ziet op het 

6e tot en met 15e jaar genoemd dat vanaf 2010 de bestaande gasmeters worden vervangen 

door slimme gasmeters.  

 

133. De Raad stelt vast dat Obragas in de onderhavige procedure slechts documenten heeft 

overgelegd die met name verwijzen naar het bestaande, algemene onderhoudsplan voor de 

eerste 5 jaar. Voor de langere termijn wordt in het KCD 2007 van Obragas verwezen naar 

het standaard onderhoudsprogramma en zijn slechts enkele specifieke maatregelen ten 

aanzien van vervanging genoemd.  

 

134. Thans is de vraag aan de orde, of de norm van artikel 15, derde lid, van de MR Kwaliteit zo 

moet worden uitgelegd dat door bovenstaande beschrijving van het onderhoud en de 

vervanging aan de norm kan worden voldaan.  

 

135. De Raad is van oordeel dat de norm niet zo beperkt dient  te worden uitgelegd dat met een 

dergelijke algemene beschrijving van het onderhoud en de vervangingsmaatregelen hieraan 

kan worden voldaan. Bij het beschrijven van de maatregelen dient het doel van de bepaling 

in acht te worden genomen, namelijk dat de netbeheerder 6-15 jaar vooruitkijkt wat betreft 

de kwaliteit van (de componenten van) het net. Van belang is dat de netbeheerder de 

noodzaak van de langetermijnmaatregelen ten aanzien van zijn net tijdig onderkent, zodat 

hij ook op lange termijn de kwaliteit van het net kan borgen. Zo dient de netbeheerder tijdig 

inzicht te hebben in welke componenten welke extra onderhoudsactiviteiten vergen en of 

eventueel andere maatregelen, zoals vervanging, aan de orde zijn. Anders dan de 

maatregelen van onderhoud en vervanging voor de komende vijf jaren, kunnen de 

maatregelen voor de langere termijn (de komende 6-15 jaar) op meer globale wijze worden 

aangeduid. 

 

136. De maatregelen die op grond van artikel 15, derde lid, van de MR Kwaliteit worden vermeld, 

dienen voort te vloeien uit de kwalitatieve beoordeling van de technische toestand van de 

componenten en de uitkomsten van de door Obragas verrichte risicoanalyse die voor de 

komende 6-15 jaar van belang zijn. Zo zullen bijvoorbeeld onderhoudsmaatregelen kunnen 

worden onderscheiden naar materiaaltype en componenten. Een netbeheerder dient in zijn 

overzicht van maatregelen van onderhoud en vervanging aandacht te besteden aan de 

specifieke maatregelen ten aanzien van specifieke componenten van het net, gebaseerd op 
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de kwalitatieve beoordeling van de technische toestand van de componenten en de 

uitkomsten van de risicoanalyse waarover hij beschikt. Het is mogelijk, dat de uitkomst van 

het op deze wijze vaststellen van maatregelen is, dat er naast het algemene onderhoud 

geen specifieke maatregelen dienen te worden vastgesteld. Dit dient dan evenwel te worden 

vastgesteld op basis van bedoelde methoden. Hetgeen Obragas in het KCD 2007 heeft 

opgenomen ten aanzien van het onderhoud en de vervanging voor het 6e tot en met het 15e 

jaar is onvoldoende om aan te merken als maatregelen van onderhoud en vervanging in de  

zin van artikel 15, derde lid, van de MR Kwaliteit.   

 

137. Ten aanzien van de stelling van Obragas dat met het onderhoud niets mis is, wat onder 

meer zou blijken uit de bovengemiddelde kwaliteit van het door Obragas beheerde gasnet, 

geldt dat – wat er ook zij van de kwaliteit van het door Obragas beheerde gasnet – dit niet 

afdoet aan de verplichting van artikel 15, derde lid, van de MR Kwaliteit. 

 

138. De Raad is van oordeel dat aan artikel 15, derde lid, van de MR Kwaliteit bovenomschreven 

uitleg moet worden gegeven, in het bijzonder wanneer in aanmerking wordt genomen dat 

de verplichting om de onderhouds- en vervangingsmaatregelen voor de lange termijn vast 

te stellen een onderdeel vormt van het kwaliteitsbeheersingssysteem als bedoeld in artikel 

8 van de Gaswet. 

 

139. De verschillende onderdelen die genoemd worden in paragraaf 3 van de MR Kwaliteit 

(zoals de kwalitatieve beoordeling van de technische toestand van de componenten en de 

op basis van een methode van risicoanalyse vastgestelde belangrijkste risico’s) zijn immers 

geen losse onderdelen maar vormen, tezamen met de maatregelen van onderhoud en 

vervanging, één systeem, één kwaliteitsbeheersingssysteem als bedoeld in artikel 8 van de 

Gaswet. Dit kwaliteitsbeheersingssysteem, waar de langetermijnmaatregelen onderdeel van 

uitmaken, dient gericht te zijn op de beheersing van de risico’s voor het realiseren of in 

stand houden van de kwaliteit van de transportdienst op korte en lange termijn die de 

netbeheerder nastreeft, zo volgt uit artikel 15, eerste lid, van de MR Kwaliteit. Naar het 

oordeel van de Raad dienen daarom in ieder geval de uitkomsten van de risicoanalyse (en 

daarmee ook de kwalitatieve beoordeling van de technische toestand van de 

componenten), tot uitdrukking te komen bij het vaststellen van de passende onderhouds- 

en vervangingsmaatregelen voor de lange termijn. 

 

140. De Raad is van oordeel dat de redactie van en toelichting op artikel 15, derde lid, van de MR 

Kwaliteit ten minste enige ruimte laat voor een andere – minimalere – uitleg. Op grond 

hiervan kan de minimuminvulling die Obragas aan deze bepaling heeft gegeven, als 

geconstateerd in het rapport, niet als een overtreding worden aangemerkt. Het betreft hier 

een gebod voor de netbeheerder, waarbij – teneinde tot een overtreding te kunnen 

concluderen – hetgeen waartoe hij verplicht is voldoende duidelijk dient te zijn. Alleen dan 
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kan sprake zijn van een overtreding van een norm. De Raad ziet in het voorgaande 

aanleiding om in het onderhavige besluit de aard en omvang van deze verplichtingen op 

het gebied van onderhoud en vervanging waaraan een netbeheerder dient te voldoen en die 

volgen uit de norminterpretatie van de Raad op bindende wijze af te bakenen. Hierop wordt 

teruggekomen in paragraaf IX. 

 

 

 

 

 

 

VIII.8 Onderhoudsplan voor het jaar 2012 (artikel 1 6 MR Kwaliteit) 
 
Constatering rapport 

141. Ingevolge artikel 16, eerste lid, onder b, van de MR Kwaliteit, werkt de netbeheerder 

overeenkomstig een onderhoudsplan voor de komende vijf jaren, waarin hij het te plegen 

onderhoud en de daarvoor benodigde werkzaamheden beschrijft. 

 

142. Ingevolge artikel 16, tweede lid, van de MR Kwaliteit, specificeert de netbeheerder in het 

onderhoudsplan de benodigde tijd en middelen en licht hij de aanpassingen ten opzichte 

van het voorgaande plan toe.  

 

143. In het rapport is vastgesteld dat Obragas niet aan deze verplichtingen heeft voldaan, nu het 

onderhoudsplan voor het 5e jaar, te weten het jaar 2012, onvoldoende is. 

 

Zienswijze Obragas 

144. Het onderhoudsplan in bijlage D van het KCD 2007 beschrijft de jaren 2008 tot en met 

2012. Voorts is in het KCD 2007 een zelfde opstelling gekozen als het KCD 2005, zonder 

dat dit in het definitieve verslag van bevindingen met betrekking tot het KCD 2005 tot 

opmerkingen van de NMa heeft geleid.  

 

145. Tijdens de hoorzitting is van de zijde van Obragas aangegeven dat in bijlage D van het KCD 

2007 wel degelijk de benodigde werkzaamheden, tijd en middelen zijn genoemd. Obragas 

hanteert voor de in bijlage D genoemde eenheden normtijden. De enige aanvulling die er is 

ten aanzien van het onderhoudsplan in het KCD 2007, betreft de tijdens het bedrijfsbezoek 

meegenomen stukken die zien op de jaren 2008 tot en met 2011. 

  

Beoordeling 
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146. Obragas heeft in het KCD 2007 een paragraaf 2.4.2 opgenomen, waarin een beschrijving 

van onderhoudswerkzaamheden voor de komende 5 jaar is opgenomen. In bijlage D is een 

onderhoudsplan opgenomen dat ziet op deze periode.  

 

147. Het onderhoudsplan dat in het KCD 2007 van Obragas is opgenomen is naar het oordeel 

van de Raad te summier. Uit de informatie in het KCD blijkt onvoldoende welke 

onderhoudswerkzaamheden door Obragas worden uitgevoerd en de benodigde tijd en 

middelen die met deze werkzaamheden zijn gemoeid. Hoewel in bijlage D wel bepaalde 

aantallen en middelen zijn genoemd, zijn deze cijfers echter niet zodanig gespecificeerd dat 

daaruit voldoende kan worden afgeleid hoe de onderhoudswerkzaamheden binnen de 

organisatie van Obragas vorm krijgen en met gebruik van welke middelen deze worden 

gerealiseerd. Dat er binnen de organisatie van Obragas normtijden zijn voor de in bijlage D 

genoemde eenheden blijkt niet uit het KCD 2007, terwijl het nu juist de bedoeling is dat 

dergelijke informatie daarin is opgenomen. 

 

148. Tijdens het bedrijfsbezoek dat op 15 oktober 2008 heeft plaatsgevonden, is een toelichting 

op het onderhoudsplan zoals dat is opgenomen in het KCD 2007 aangetroffen. Deze 

toelichting betreft de jaren 2008 tot en met 2011. Een dergelijk aanvullend stuk is niet voor 

het jaar 2012 aanwezig. De toelichting op het onderhoudsplan voor de jaren 2008 tot en 

met 2011 voldoet naar het oordeel van de Raad aan de minimale vereisten die op grond van 

artikel 16, eerste lid, onder b en artikel 16, tweede lid, van de MR Kwaliteit aan een 

onderhoudsplan kunnen worden gesteld. De Raad merkt in dit verband ten overvloede op, 

dat om te voldoen aan de minimale vereisten van artikel 16, eerste lid, onder b, van de MR 

Kwaliteit en het tweede lid van dit artikel, voortaan minimaal dient te beschikken over een 

onderhoudsplan voor de komende vijf jaar zoals Obragas dat voor de jaren 2008 tot en met 

2011 met behulp van de toelichting heeft vastgesteld.  

 

149. Op grond van het voorgaande stelt de Raad vast dat Obragas voor het jaar 2012 niet 

beschikt over een onderhoudsplan dat voldoet aan de minimale vereisten. Hiermee heeft 

Obragas 16, eerste lid, onder b en artikel 16, tweede lid, van de MR Kwaliteit overtreden. 

 
VIII.9 KBS gericht op beheersing risico’s (a rtikel 15, eerste lid, van de MR Kwaliteit) 
 

Constatering rapport 

150. In het rapport staat dat uit het onderzoek is gebleken dat het KBS van Obragas niet is 

gericht op de beheersing van de relevante risico’s voor het in stand houden van de kwaliteit 

van de transportdienst en de veiligheid van het transportnet. Dit volgt volgens het rapport 

reeds uit het feit dat Obragas niet over een risicoregister of adequate risicoanalyse beschikt. 

Obragas is  niet in staat een inschatting te geven van de risico’s die in haar organisatie 

kunnen optreden, noch kan zij inschatten welk effect de verwezenlijking van bepaalde 

29                                                  Openbaar 



Openbaar 

 

risico’s voor haar organisatie heeft. Zij kan om die reden geen maatregelen treffen om de 

risico’s te beheersen om de kwaliteit en veiligheid van de transportdienst te waarborgen.  

 

151. In het rapport staat verder dat Obragas slechts op hoofdlijnen aangeeft op welke processen 

het kwaliteitsbeheersingssysteem is gericht. Het betreft hier volgens het rapport echter een 

beschrijving van losse procedures, zonder daarbij aan te geven op welke wijze deze zich tot 

elkaar verhouden, of op welke wijze deze in stand worden gehouden. Van een systeem, 

waarin is aangegeven op welke wijze wordt voorzien in de beheersing van de kwaliteit en op 

welke wijze dit systeem in stand wordt gehouden, is geen sprake.  

 

152. In het rapport staat voorts dat de procedures die Obragas hanteert, één op één zijn 

overgenomen van de vorige eigenaar, RWE. Volgens het rapport is niet gebleken dat 

Obragas deze procedures in de eigen organisatie heeft geïmplementeerd, waarbij rekening 

is gehouden met de specifieke behoeften en eigenschappen van haar eigen organisatie.  

 

Zienswijze Obragas 

153. Obragas betoogt dat zij heeft voldaan aan de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 15, 

eerste lid, van de MR Kwaliteit. De omstandigheid dat het KBS bestaat uit een opsomming 

van procedures, zonder dat is aangegeven hoe deze procedures zich tot elkaar verhouden 

en in stand worden gehouden, noch de omstandigheid dat die procedures zijn 

overgenomen van de voorganger van Obragas, kunnen leiden tot het oordeel dat niet aan 

de verplichtingen wordt voldaan. Voorts wijst Obragas erop dat de organisatie en de 

medewerkers een goed inzicht hebben in de technische risico’s voor de bedrijfsvoering, 

welke conclusie door SodM wordt gedeeld. 

  

154. Volgens Obragas komt aan artikel 15, eerste lid, van de MR Kwaliteit nauwelijks 

zelfstandige betekenis toe en moet overtreding van dit artikel worden gezien en behandeld 

in het kader van de vermeende overtreding van artikel 15, tweede lid, van de MR Kwaliteit.  

 

Beoordeling 

155. De Raad stelt voorop dat de MR Kwaliteit beoogt te bewerkstelligen dat de kwaliteit van de 

transportdienst die de netbeheerder nastreeft, wordt geborgd middels voorgeschreven 

mechanismen en procedures. Dat de organisatie en medewerkers van Obragas een goed 

inzicht hebben in de technische risico’s voor de bedrijfsvoering, wat hier ook van zij, brengt 

niet mee dat wordt voldaan aan de eisen die de MR Kwaliteit aan deze mechanismen en 

procedures stelt.  

 

156. Uit artikel 15, eerste lid, van de MR Kwaliteit, gelezen in samenhang met artikel 8, eerste lid, 

van de Gaswet, volgt dat Obragas dient te beschikken over een doeltreffend KBS dat is 

gericht op de beheersing van de risico’s voor het realiseren of in stand houden van de 
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kwaliteit van de transportdienst op korte en lange termijn die de netbeheerder nastreeft. 

Deze norm veronderstelt het bestaan van samenhang in de procedures rondom 

kwaliteitsbeheersing.  

 

157. Zoals in het onderhavige besluit is overwogen, voldoet een aantal procedures rondom 

kwaliteitsbeheersing van Obragas niet aan de eisen die voortvloeien uit de MR Kwaliteit. 

Reeds hierom is het KBS van Obragas niet gericht op de beheersing van de risico’s voor het 

realiseren of in stand houden van de kwaliteit van de transportdienst op korte en lange 

termijn die de netbeheerder nastreeft.  

 

158. Meer specifiek overweegt de Raad, dat, zoals in randnummer 124 overwogen, de methode 

van risicoanalyse van Obragas niet aan de vereisten voldoet die voortvloeien uit artikel 15, 

tweede lid, van de MR Kwaliteit. De risicoanalyse maakt deel uit van het systeem van 

kwaliteitbeheersing zoals hierboven beschreven. Een gebrek in die risicoanalyse leidt 

derhalve ook tot een gebrekkig KBS, voor wat betreft de gerichtheid op de beheersing van 

risico’s. Immers, vanwege de gebreken in de methode van risicoanalyse kunnen geen 

adequate beheersmaatregelen worden vastgesteld voor deze risico’s, hetgeen op grond van 

artikel 15, eerste lid, van de MR Kwaliteit is vereist.  

 

Conclusie 

159. De Raad stelt vast dat Obragas tot op heden niet voldaan heeft aan haar doorlopende 

verplichting op grond van artikel 15, eerste lid, van de krachtens artikel 8, derde lid, van de 

Gaswet vastgestelde MR Kwaliteit gelezen in samenhang met artikel 8, eerste lid, van de 

Gaswet, om te beschikken over een kwaliteitsbeheersingssysteem dat is gericht op de 

beheersing van de risico’s voor het realiseren of in stand houden van de kwaliteit van de 

transportdienst op korte en lange termijn die de netbeheerder nastreeft.  

 

160. Obragas heeft derhalve artikel 15, eerste lid, van de krachtens artikel 8, derde lid van de 

Gaswet vastgestelde MR Kwaliteit gelezen in samenhang met artikel 8, eerste lid, van de 

Gaswet overtreden.  

 

VIII.10  Samenvatting en eindconclusie 
 

161. Op grond van het voorgaande stelt de Raad vast dat Obragas het bepaalde bij artikel 8, 

eerste lid, van de Gaswet en artikelen 15, 16 en 17 van de krachtens artikel 8, derde lid, van 

de Gaswet vastgestelde MR Kwaliteit heeft overtreden. Deze inbreuken zijn te 

onderscheiden naar overtredingen van voortdurende verplichtingen en overtredingen van 

periodieke verplichtingen. In onderstaand overzicht is dit schematisch aangegeven. 
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MR  

Kwaliteit 

Omschrijving verplichting Voortdurende /  

periodieke 

verplichting 

Overtreding?  

 

 Wijzigingen in het KCD 

11k Wijzigingen in de toestand van de 

componenten ten opzichte van het 

voorafgaande jaar opnemen in KCD 

Periodieke Ja 

 

 Monitoring 

17 Beschikken over 

monitoringprocedure 

Voortdurende Ja  

17 Wijzigingen in de toestand van de 

componenten ten opzichte van het 

voorafgaande jaar 

Periodieke Ja 

  

 Risicoanalyse 

15.2 Beschikken over deugdelijke 

methode van risicoanalyse 

Voortdurende Ja 

15.2 Vaststellen van belangrijkste risico’s 

m.b.v. methode 

Periodieke Ja 

 

 Onderhoud en vervanging 

15.3 Vaststellen maatregelen  

m.b.t.  onderhoud  6-15 jaar 

Periodieke Nee 

15.3 Vaststellen maatregelen  

m.b.t. vervanging 6-15 jaar 

Periodieke Nee 

 

Onderhoudsplan 

16.1 (b) 

en  

16.2 

Beschikken over onderhoudsplan 

komende 5 jaar. Beschrijven 

werkzaamheden, tijd, middelen en 

aanpassingen 

Periodieke      Ja 

  

 KBS 

     15.1 KBS gericht op beheersing risico’s Voortdurende     Ja   
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162. In de volgende paragraaf zal de Raad ingaan op de (inzet van de) 

handhavingsinstrumenten die hem ten aanzien van de geconstateerde overtredingen van 

Obragas ter beschikking staan. 

 

 

IX    Handhaving 
 

163. Obragas Net N.V. wordt op grond van het voorgaande aangemerkt als overtreder in de zin 

van artikel 60ai van de Gaswet gelezen in samenhang met artikel 5:1, tweede lid, Awb 

gelezen in samenhang met artikel 5:52, sub a, van de Awb. 

 

164. Bij de wijze waarop de NMa optreedt, staat het bevorderen van normconform gedrag 

centraal. De strategie van de NMa is erop gericht dat eenieder zich uit eigen beweging 

normconform gedraagt. Indien een wettelijke norm wordt overtreden, dwingt de NMa 

normconform gedrag in beginsel af door de inzet van handhavingsinstrumenten en dan 

met name door de inzet van het instrument van een bestuurlijke boete.17  

 

IX.1 Boete 
 
165. De Raad ziet in dit geval af van het opleggen van een boete met betrekking tot de hierboven 

geconstateerde overtredingen, mede gelet op de op 9 november 2006 aan Obragas 

gezonden definitieve bevindingen inzake het KCD 2005.18  

 

166. Het oordeel over het KCD 2005 luidt dat, op twee non-conformiteiten na, Obragas heeft 

aangetoond goed en in overeenstemming met de wettelijke eisen het netwerk te beheren. 

De twee non-conformiteiten die zijn geconstateerd, betreffen het ontbreken van een 

procedure voor het ramen van capaciteit (artikel 14 MR Kwaliteit) en een procedure voor 

databasebeheer (artikel 18 MR Kwaliteit). Met betrekking tot deze twee punten is 

opgemerkt dat de NMa verwacht dat de netbeheerder ze opheft.  

 

167. De punten waarop in de beoordeling van het KCD 2005 non-conformiteiten zijn 

geconstateerd, spelen geen rol in het onderhavige sanctierapport. In de beoordeling van 

het KCD 2005 is echter ook aandacht besteed aan de verplichtingen die in het thans aan de 

orde zijnde rapport worden vermeld. Met betrekking tot deze punten is in de beoordeling 

door de NMa geconcludeerd dat geen non-conformiteiten zijn vastgesteld. 

 

                                                           
17 Zie ‘Handhaving door de Nederlandse Mededingingsautoriteit’, Strcrt. 2009, nr.63. 

18 Zie dossierstuk 102782_15/52: het betreft een gezamenlijk rapport van bevindingen dat op de netbeheerders Obragas en 

B.V. Netbeheer Haarlemmermeer ziet. 
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168. Hoewel deze bevindingen slechts de uitkomst vormden van een marginale toets in het 

kader van een zogenoemde nulmeting, acht de Raad het op grond hiervan niet passend om 

in het onderhavige geval sanctionerend op te treden in de vorm van een bestuurlijke boete. 

Deze maatregel zal in geval van eventuele toekomstige overtredingen echter nadrukkelijk 

worden overwogen.  

 

IX.2 Last onder dwangsom 
 
IX.2.1  Beoordelingskader van de last onder dwangso m 

169. Ingevolge artikel 60ac, eerste lid, van de Gaswet kan de Raad in geval van overtreding van 

het bepaalde bij of krachtens deze wet, met uitzondering van de artikelen 5, 9, eerste lid, 43 

tot en met 46, 54, eerste lid, 54a, eerste lid, en artikel 55, tweede en derde lid, en van de 

verordening de overtreder een last onder dwangsom opleggen. Ingevolge artikel 60ac, 

derde lid, van de Gaswet kunnen aan een last onder dwangsom voorschriften worden 

verbonden inzake het verstrekken van gegevens aan de Raad.  

 

IX.2.2 Noodzaak tot het opleggen van een last 

170. De Raad ziet zich voor de vraag gesteld of met betrekking tot de hierboven geconstateerde 

overtredingen een last onder dwangsom dient te worden opgelegd om normconform 

gedrag te bewerkstelligen. Hiertoe overweegt de Raad het volgende. 

 

171. De geconstateerde overtredingen behelzen in de eerste plaats overtredingen van 

verschillende voortdurende verplichtingen met betrekking tot het 

kwaliteitsbeheersingssysteem. Het gaat dan concreet om het beschikken over (1) een 

doeltreffend KBS dat is gericht op de beheersing van risico’s, (2) een adequate methode 

voor risicoanalyse en (3) een adequate monitoringprocedure in verband met de 

beschrijving van de componenten van het net en de kwalitatieve beoordeling van de 

technische toestand daarvan met inbegrip van de wijzigingen van de toestand ten opzichte 

van het voorafgaande jaar.  

 

172. De Raad acht het van groot belang dat Obragas haar kwaliteitsbeheersingssysteem in 

overeenstemming brengt met de daarvoor gestelde normen, zodat de kwaliteit en de 

betrouwbaarheid van de transportdienst op korte en lange termijn wordt gewaarborgd. 

Gelet op deze als zwaarwegend beschouwde belangen die in het geding zijn, acht de Raad 

handhavend optreden aangewezen en doelmatig voor de voortdurende verplichtingen 

inzake het beschikken over een doeltreffend kwaliteitsbeheersingssysteem. Aangezien 

wordt beoogd dat het kwaliteitsbeheersingssysteem van Obragas in overeenstemming 

wordt gebracht met de daarvoor geldende normen, acht de Raad het middel van de last 

onder dwangsom daarvoor het meest geschikt. 
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173. In de tweede plaats behelzen de geconstateerde overtredingen overtreding van 

verschillende periodieke – tweejaarlijkse – verplichtingen. Herstel van de overtredingen van 

de periodieke verplichtingen inzake het KCD zou inhouden dat het KCD 2007 dient te 

worden hersteld, in die zin dat via wijzigingen in het KCD 2007 alsnog aannemelijk zou 

moeten worden gemaakt dat Obragas toentertijd beschikte over een toereikend 

kwaliteitsbeheersingssysteem. Gezien de geconstateerde gebreken die ten tijde hier van 

belang aan het kwaliteitsbeheersingssysteem kleefden – en thans voortduren –, acht de 

Raad het echter niet doelmatig ten aanzien van deze overtredingen een last op te leggen, te 

meer nu Obragas op grond van de MR Kwaliteit op 1 december 2009 een actuele versie van 

bedoelde documenten dient te overleggen aan de NMa. 

 

174. Indien evenwel, mede aan de hand van het KCD dat uiterlijk 1 december 2009 dient te 

worden verstrekt aan de NMa, zou blijken, dat Obragas nog niet heeft voldaan aan de op 

grond van artikelen 11, 15, tweede en derde lid, 16, eerste lid, onder b en tweede lid, en 17 

van de MR Kwaliteit geldende (periodieke) verplichtingen dan staat niets de NMa in de weg 

een boete (al dan niet gecombineerd met een last onder dwangsom) op te leggen wegens 

het niet nakomen door Obragas van haar verplichtingen.  

 

Vertrouwensbeginsel 

175. Obragas betoogt dat zij op grond van de beoordeling van het KCD 2005 er gerechtvaardigd 

op mocht vertrouwen dat ook het KCD 2007 aan de normen zou voldoen, zeker nu het  

KCD 2007 nagenoeg ongewijzigd is ten opzichte van het KCD 2005 en zich geen 

wijzigingen in wet- of regelgeving hebben voorgedaan.  

 

176. Zoals in randnummer 167 vermeld, is in de beoordeling van het KCD 2005 geen non-

conformiteit vastgesteld op de punten die in het onderhavige besluit een rol spelen.  

 

177. De Raad overweegt dat Obragas terecht betoogt dat zij in de beoordeling van het KCD 2005 

geen aanleiding behoefde te zien om haar KBS aan te passen of haar KCD anders vorm te 

geven. De Raad merkt daarbij wel op dat uit de omstandigheden waaronder de beoordeling 

van het KCD 2005 plaatsvond, kon worden afgeleid dat de beoordeling een globale, eerste 

beoordeling betrof van het toentertijd nieuwe regelgevende kader van de MR Kwaliteit. 

 

178. In dat kader is van belang dat, ook indien kan worden gesproken van gerechtvaardigd 

vertrouwen bij de overtreder, een afweging van belangen kan plaatsvinden tussen de 

belangen van de overtreder bij honorering van dat opgewekte vertrouwen en de belangen 

die zijn gediend met handhaving, met name de gevolgen van de overtreding voor het 

algemeen belang en/of de belangen van derden.  
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179. De eisen die aan het KBS worden gesteld, beogen de betrouwbaarheid van de netten en de 

kwaliteit en continuïteit van de transportdienst te borgen. Deze belangen hebben onder 

meer neerslag gekregen in de Gaswet en de krachtens de Gaswet vastgestelde MR 

Kwaliteit. Naar het oordeel van de Raad wegen deze belangen zodanig zwaar, dat deze – 

niettegenstaande het bij Obragas opgewekte vertrouwen – handhavend optreden 

rechtvaardigen. 

 

180. Daarbij betrekt de Raad dat de belangen van Obragas die zijn gemoeid met het afzien van 

handhavend optreden middels oplegging van een last onder dwangsom, met name het 

nadeel dat zij daarvan ondervindt, naar het oordeel van de Raad beperkt zijn. Daartoe 

overweegt de Raad dat Obragas zelf heeft aangegeven niet langer volgens het in het KCD 

2007 beschreven KBS te willen werken, reden waarom er een nieuw KBS in ontwikkeling is. 

Met dit nieuwe KBS wordt beoogd de ‘best practices’ op grond van de eisen van de MR 

Kwaliteit te borgen, wat uiteindelijk dient te leiden tot certificering. Obragas heeft de 

ontwikkeling van dit nieuwe KBS eind 2008 in gang gezet en heeft verklaard dat het proces 

zal zijn afgerond op het moment dat het KCD 2009 dient te worden ingeleverd.  

 

181. De Raad is gelet op het voorgaande ten aanzien van de vastgestelde overtredingen van 

voortdurende verplichtingen, van oordeel dat de belangen bij handhaving zwaarder wegen 

dan de belangen van Obragas bij honoreren van het beroep op het vertrouwensbeginsel. 

Ten aanzien van deze overtredingen zal de Raad dan ook een last onder dwangsom 

opleggen aan Obragas. 

 

IX.2.3  Inhoud van de last 

182. De Raad legt aan Obragas een last op die ertoe strekt dat haar 

kwaliteitsbeheersingssysteem zodanig dient te zijn ingericht en aangepast dat aan de 

daarvoor gestelde normen in verband met het beschikken over een monitoringprocedure, 

een methode van risicoanalyse en de beheersing van risico’s wordt voldaan, zodat de 

risico’s doeltreffend kunnen worden beheerst. 

 

183. De Raad is van oordeel dat Obragas in staat moet worden geacht om haar 

kwaliteitsbeheersingssysteem voor 1 december 2009 zodanig te hebben ingericht en 

aangepast dat aan de daarvoor gestelde normen wordt voldaan. Desgevraagd heeft 

Obragas bevestigd dat deze termijn haalbaar is. Nadien zal de NMa controleren of Obragas 

aan de last heeft voldaan. Indien per 15 januari 2010 niet aan één van de onderdelen van de 

last is voldaan, verbeurt Obragas een dwangsom.  

 

IX.2.4 Hoogte van de dwangsom 

184. De hoogte van de dwangsom dient in redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van het 

geschonden belang en dient verder zodanig te zijn dat zij voor Obragas een prikkel vormt 
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om uitvoering te geven aan de last. De Raad acht een dwangsom van EUR 25.000 voor elke 

week dat Obragas vanaf 15 januari 2010 in gebreke blijft om aan de last te voldoen, met een 

maximum van EUR 250.000, passend. 

 
IX.3 Bindende aanwijzing 
 

185. Met betrekking tot de maatregelen van onderhoud en vervanging die naar het oordeel van 

de netbeheerder ingevolge artikel 15, derde lid, van de MR Kwaliteit voor de komende 

vijftien jaren, met uitzondering van de eerste vijf jaren, moeten worden vastgesteld, 

overweegt de Raad dat onvoldoende duidelijk uit de norm in de MR Kwaliteit blijkt wat 

onderdeel dient uit te maken van (het vaststellen van) deze maatregelen. Derhalve acht de 

Raad hier termen aanwezig om de norm te verduidelijken, waarvoor hij de bindende 

aanwijzing het geëigende instrument acht. Op deze wijze is het voor Obragas mogelijk 

ervoor te zorgen dat haar KCD op 1 december 2009 voldoet aan de normen van artikel 11, 

onder f, van de MR Kwaliteit en haar kwaliteitsbeheersingssysteem aan artikel 15, derde lid, 

van de MR Kwaliteit met inachtneming van de onderhavige bindende aanwijzing. Op deze 

wijze draagt de Raad zorg voor een duidelijke normstelling, zodat voor Obragas kenbaar is 

wat haar verplichtingen op grond van artikel 15, derde lid, van de MR Kwaliteit zijn en wordt 

tegelijk het belang dat met artikel 15, derde lid, van de MR Kwaliteit wordt gediend, 

gewaarborgd.  

 

186. De Raad acht het mogelijk om in deze procedure, die in beginsel gericht is op het opleggen 

van een boete of last onder dwangsom, ook een bindende aanwijzing op te leggen, nu de 

onderhavige procedure meer waarborgen kent dan de voor het opleggen van een bindende 

aanwijzing gebruikelijke procedure. Dit  hangt samen met de omstandigheid dat de 

bindende aanwijzing een minder zwaar middel is dan het opleggen van een last onder 

dwangsom. 

 

187. Deze bindende aanwijzing verduidelijkt een wettelijke verplichting van Obragas en bakent 

deze op bindende wijze af, en stelt als zodanig geen eisen waaraan Obragas niet al op 

grond van de Gaswet of de krachtens de Gaswet gestelde voorschriften moet voldoen. 

Obragas dient in het KCD 2009, dat zij op 1 december 2009 dient in te leveren, aan te 

tonen dat zij aan de bindende aanwijzing voldoet. 

 

188. De Raad zal toezien op de naleving van deze bindende aanwijzing. De Raad kan daartoe 

gegevens laten opvragen, een bedrijfsbezoek laten afleggen, gegevens ter plekke laten 

kopiëren en zo nodig zaken in beslag laten nemen. Indien de Raad constateert dat Obragas 

deze bindende aanwijzing niet opvolgt, dan levert dit een overtreding op van de E-wet. De 

Raad is in dat geval bevoegd Obragas ter zake van die overtreding een last onder 

37                                                  Openbaar 



Openbaar 

 

dwangsom en/of een boete op te leggen. 
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X Dictum  

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit besluit: 

 

I. aan Obragas ter zake van de overtreding van het bepaalde bij artikel 8, eerste lid, van 

de Gaswet gelezen in samenhang met het bepaalde in artikel 15, eerste lid, van de 

krachtens artikel 8, derde lid, van de Gaswet vastgestelde MR Kwaliteit een last onder 

dwangsom op te leggen, inhoudende dat Obragas uiterlijk 15 januari 2010 beschikt 

over een kwaliteitsbeheersingssysteem dat met inachtneming van hetgeen in dit 

besluit is overwogen, is gericht op de beheersing van risico’s voor het realiseren of in 

stand houden van de kwaliteit van de transportdienst op korte en lange termijn die 

de Obragas nastreeft, zoals vereist ingevolge artikel 15, eerste lid, van de MR 

Kwaliteit; 

 

II. aan Obragas ter zake van de overtreding van het bepaalde bij artikel 8, eerste lid, van 

de Gaswet gelezen in samenhang met het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de 

krachtens artikel 8, derde lid, van de Gaswet vastgestelde MR Kwaliteit een last onder 

dwangsom op te leggen, inhoudende dat Obragas: 

a.  uiterlijk 15 januari 2010 beschikt over een methode van risicoanalyse die, met 

inachtneming van hetgeen in dit besluit is overwogen, voldoet aan artikel 15, tweede 

lid, van de MR Kwaliteit; 

b.  uiterlijk 15 januari 2010 de belangrijkste risico’s als bedoeld in artikel 15, tweede 

lid, van de MR Kwaliteit heeft vastgesteld met behulp van de onder II.a bedoelde 

methode van risicoanalyse;  

  

III. aan Obragas ter zake van de overtreding van het bepaalde bij artikel 8, eerste lid, van 

de Gaswet gelezen in samenhang met het bepaalde in artikel 17 van de krachtens 

artikel 8, derde lid, van de Gaswet vastgestelde MR Kwaliteit een last onder 

dwangsom op te leggen, inhoudende dat Obragas: 

a. uiterlijk 15 januari 2010 beschikt over een monitoringprocedure die met 

inachtneming van hetgeen in dit besluit is overwogen, voldoet aan artikel 17 van de 

MR Kwaliteit; 

b. uiterlijk 15 januari 2010 een beschrijving heeft gegeven van de componenten van 

het net, de kwalitatieve beoordeling daarvan en de wijzigingen daarin, waarbij zij de 

onder III.a bedoelde monitoringprocedure heeft gehanteerd; 

 

IV. dat, indien Obragas niet voldoet aan één van de onderdelen van de 

bovenomschreven lasten, Obragas een dwangsom verbeurt van EUR 25.000 voor 

iedere week dat Obragas in gebreke blijft, met een maximum van EUR 250.000; 
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V. aan Obragas een bindende aanwijzing te geven met betrekking tot de naleving van 

artikel 15, derde lid, van de krachtens artikel 8, derde lid, van de Gaswet vastgestelde 

MR Kwaliteit, gelezen in samenhang met artikel 8, eerste lid, van de Gaswet. Obragas 

wordt ten aanzien van de maatregelen van onderhoud en vervanging in de komende 

vijftien jaren, met uitzondering van de eerste vijf jaren opgedragen om – naast de 

generieke maatregelen van preventief onderhoud en de generieke maatregelen van 

vervanging – vanaf 1 december 2009 ook, met inachtneming van hetgeen in dit 

besluit is overwogen, de inhoud van de speciale maatregelen in de komende vijftien 

jaren, met uitzondering van de eerste vijf jaren, ten aanzien van bepaalde 

componenten van het net concreet te omschrijven en te motiveren waarom deze 

speciale maatregelen ten aanzien van bepaalde componenten van het net (of de 

transportdienst) voortvloeien uit de vastgestelde risico's op basis van een 

risicoanalyse als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de MR Kwaliteit en de 

kwalitatieve beoordeling van de technische toestand van de componenten van het 

net als bedoeld in artikel 17 van de MR Kwaliteit. 

 

 

 

Datum: 16 oktober 2009 

 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze: 

 

 

 

 

Wg. 

P. Kalbfleisch 

Voorzitter van de Raad van Bestuur 

 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes 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 Awb, de Raad van 

Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij 

de administratieve rechter. 
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