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Besluit tot wijziging van artikel 4.1.6.4 van de Transportvoorwaarden Gas-LNB 
 
 
Zaaknummer: 102411 

 

1. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) geeft kennis dat hij op 26 juni 

2008 het besluit met nummer 102411/43.B1064 heeft genomen. 

 

1. Bij besluit van 20 februari 2008, met nummer 102411/31.B1010, heeft de Raad van Bestuur van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) – onder meer –  artikel 4.1.6.4 van de 

Transportvoorwaarden Gas – LNB vastgesteld. 

 

2. Bij besluit van 3 juni 2008, met nummer 102859_1/19; 102859_2/16; 102859_3/18; 102859_4/17; 

102859_6/12, heeft de Raad vastgesteld dat in artikel B2.10 van Bijlage 2 van de Transportvoorwaarden 

Gas-LNB de verwijzing naar Platts zal worden vervangen door een verwijzing naar de APX TTF Hi-DAM 

All day index.  

 

3. Om interne tegenstrijdigheid van de Transportvoorwaarden Gas – LNB te voorkomen, dient de 

verwijzing naar Platts in artikel 4.1.6.4 van de Transportvoorwaarden Gas – LNB eveneens te worden 

vervangen door een verwijzing naar de APX TTF Hi-DAM All day index.  

 

4. Met onderhavig besluit wordt de verwijzing naar Platts in artikel 4.1.6.4 van de Transportvoorwaarden 

Gas – LNB als vastgesteld bij genoemd besluit van 20 februari 2008, vervangen door een verwijzing naar 

de APX TTF Hi-DAM All day index.   

 

5. Op grond van artikel 6:18 van de Algemene wet bestuursrecht brengt het door GTS aanhangig gemaakte 

bezwaar tegen het besluit van 20 februari 2008 geen verandering in een los van dat bezwaar bestaande 

bevoegdheid van de Raad tot wijziging van dat besluit. 

 

6. Onderhavig besluit treedt in werking op 1 juli 2008. 

 

7. Belanghebbenden kunnen tegen het onderhavige besluit een bezwaarschrift indienen. 

 

8. Voor zover door belanghebbenden een bezwaarschrift is ingediend tegen meergenoemd besluit van 20 

februari 2008 wordt dat bezwaar op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht geacht 

mede te zijn gericht tegen het onderhavige besluit. 

 

 


