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

artikel 7:11 van de Algemene wet bestuursrecht naar aanleiding van het bezwaar van de 

Vereniging Energie, Milieu en Water tegen het besluit van de Raad van Bestuur van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 12f van de Gaswet tot diverse 

wijzigingen van de Tarievencode en de Gasvoorwaarden.  

 
 
 

I. Verloop van de procedure 

 

1. Bij besluit van 8 december 2009 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingautoriteit (hierna: de Raad) diverse wijzigingen doorgevoerd in de 

Tarievencode Gas en de Gasvoorwaarden.1  

 

2. Tegen dit besluit heeft de Vereniging Energie, Milieu en Water (hierna: VEMW) op  

19 januari 2010 bezwaar ingediend. De gronden van dit bezwaar zijn op 10 februari 2010 

aangevuld. 

 

3. Op 12 april 2010 heeft een hoorzitting plaatsgevonden in aanwezigheid van Gas 

Transport Services B.V. (hierna: GTS). VEMW heeft op 12 april 2010 via e-mail laten 

blijken niet gehoord te willen worden. Van deze hoorzitting is een verslag opgesteld dat 

op 18 mei 2010 naar alle genodigden van de hoorzitting is gestuurd. 

 

 

II. Wettelijk kader 

 

Wettelijk kader wijziging van de gasvoorwaarden 

4. Op grond van artikel 12b, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gaswet zenden de 

gezamenlijke netbeheerders met inachtneming van de in artikel 12 bedoelde regels aan 

                                                           
1 Kenmerk 102990/8. 
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de Raad een voorstel voor de door hen jegens netgebruikers te hanteren voorwaarden 

met betrekking tot de wijze waarop netbeheerders en afnemers alsmede netbeheerders 

zich jegens elkaar gedragen ten aanzien van het in werking hebben van de 

gastransportnetten, het voorzien van een aansluiting op het net en het uitvoeren van 

transport van gas over het gastransportnet. 

 

5. In de voorwaarden, bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel a, van de Gaswet worden 

krachtens artikel 12b, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Gaswet in ieder geval 

regels gesteld omtrent de toedeling van transportcapaciteit, inclusief de 

transportcapaciteit voor invoer, uitvoer en doorvoer van gas. 

 

6. Zowel de netbeheerder van het landelijk gastransportnet als ten minste een derde van 

het aantal overige netbeheerders kunnen op grond van artikel 12c, eerste lid, van de 

Gaswet de gezamenlijke netbeheerders verzoeken met inachtneming van de in artikel 12 

bedoelde regels een voorstel te doen tot wijziging van de tariefstructuren of de 

voorwaarden bedoeld in de artikelen 12a en 12b onder opgave van de redenen die naar 

zijn oordeel een dergelijke wijziging noodzakelijk maken. 

 

7. Op grond van artikel 12d, eerste lid, van de Gaswet dienen de gezamenlijke 

netbeheerders overleg te voeren met representatieve organisaties van netgebruikers op 

de gasmarkt over de voorstellen met betrekking tot de tariefstructuren en de 

voorwaarden, bedoeld in de artikelen 12a, 12b en 12c, eerste lid. 

 

8. In artikel 12d, tweede lid, van de Gaswet staat dat in de voorstellen die aan de Raad 

worden gezonden, de gezamenlijke netbeheerders aan dienen te geven welke 

gevolgtrekkingen zij hebben verbonden aan de zienswijzen die de organisaties, bedoeld 

in het eerste lid, naar voren hebben gebracht. 

 

9. In artikel 12f, eerste lid, van de Gaswet is bepaald dat de Raad de tariefstructuren en de 

voorwaarden vaststelt met inachtneming van: 

a.    het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders als bedoeld in artikel 12a, 12b of  

       12c en de resultaten van het overleg, bedoeld in artikel 12d; 

b.  het belang van het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch                           

verantwoord functioneren van de gasvoorziening; 

c.     het belang van de ontwikkeling van het handelsverkeer op de gasmarkt; 

d.     het belang van de bevordering van het doelmatig handelen van netgebruikers; 

e.     het belang van een goede kwaliteit van dienstverlening van netbeheerders, en 

f. het belang van het op een objectieve, transparante en niet-discriminatoire wijze in 

evenwicht houden van het landelijk gastransportnet en op een wijze die de kosten 

weerspiegelt; 
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g.    de in artikel 12 bedoelde regels; 

h.     de verordening.2 

 

Bepalingen van de transportvoorwaarden  

10. Artikel 2.1.2 van de transportvoorwaarden luidt: 

[..] 

Overige voorwaarden 
‘De netbeheerder van het landelijk gastransportnet zal onverwijld, met inachtneming van  
2.1.12, naar mate er bestaande niet afschakelbare entrycapaciteit respectievelijk bestaande 
niet afschakelbare exitcapaciteit of bestaande afschakelbare entrycapaciteit respectievelijk 
bestaande afschakelbare exitcapaciteit in een tranche met een lagere waarschijnlijkheid van 
afschakelen beschikbaar komt, de gecontracteerde afschakelbare entrycapaciteit respectievelijk 
afschakelbare exitcapaciteit in een tranche met een lagere waarschijnlijkheid van afschakelen 
opwaarderen naar niet afschakelbare entrycapaciteit respectievelijk niet afschakelbare 
exitcapaciteit dan wel de gecontracteerde afschakelbare entrycapaciteit respectievelijk 
afschakelbare exitcapaciteit in een tranche met een hogere waarschijnlijkheid van afschakelen 
opwaarderen naar afschakelbare entrycapaciteit respectievelijk afschakelbare exitcapaciteit in 
een tranche met een lagere waarschijnlijkheid van afschakelen.’ [..] 

 

11. Artikel 2.1.3 van de transportvoorwaarden luidt: 

 [..] 

Overige voorwaarden 
‘De netbeheerder van het landelijk gastransportnet zal onverwijld, met inachtneming van 
2.1.12, naar mate er bestaande backhaul entrycapaciteit respectievelijk bestaande backhaul 
exitcapaciteit in een tranche met een lagere waarschijnlijkheid van afschakelen beschikbaar 
komt, de gecontracteerde backhaul entrycapaciteit respectievelijk backhaul exitcapaciteit in 
een tranche met een hogere waarschijnlijkheid van afschakelen opwaarderen naar backhaul 
entrycapaciteit respectievelijk backhaul exitcapaciteit in een tranche met een lagere 
waarschijnlijkheid van afschakelen.’ [..] 

 

12. Artikel 2.1.5 van de transportvoorwaarden luidt: 

 [..] 

Overige voorwaarden 
‘De netbeheerder van het landelijk gastransportnet zal onverwijld, met inachtneming van 
2.1.12, naar mate er bestaande niet afschakelbare wheeling beschikbaar komt, de 
gecontracteerde afschakelbare wheeling opwaarderen naar vaste niet afschakelbare wheeling.’ 
[..] 

 

13. Artikel 2.4.2 van de transportvoorwaarden luidt: 
‘De netbeheerder van het landelijk gastransportnet stelt de shipper schriftelijk op de hoogte 
van de beoogde ontneming van rechten en stelt deze shipper in de gelegenheid om binnen drie 
werkdagen na ontvangst van deze mededeling een voldoende gemotiveerde verklaring aan de 

                                                           
2 Verordening (EG) nr. 1775/2005 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 september 2005 

betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten (PbEU L 289). 



Openbaar 

 

4                                                  Openbaar 

netbeheerder van het landelijk gastransportnet te verstrekken, waarin wordt aangegeven 
waarom de beoogde ontneming van rechten onterecht zou zijn.’ [..]  

14. Artikel 3.1.2 van de transportvoorwaarden luidt: 
‘De netbeheerder van het landelijk gastransportnet accepteert een ieder als deelnemer aan het 
gastransport die 

a. voldoende kredietwaardig is in relatie tot zijn beoogde verplichtingen, dat wil zeggen 
dat is voldaan aan de eisen met betrekking tot financiële zekerheidsstelling die past 
bij het kredietrisico dat volgens vastgestelde regels door de netbeheerder van het 
landelijk gastransportnet aan de partij is toegekend.’ […] 

 

15. Artikel 5.1.2 van de transportvoorwaarden luidt: 
‘Na ondertekening door een geïnteresseerde van een verklaring van aanvaarding voor 
dagcontracten, is de termijn van afhandeling van dagcontracten voor  korter; een 
overeenkomst betreffende dagcapaciteit als bedoeld in 5.2.1 kan in dat geval worden gesloten 
binnen een periode van de zevende werkdag tot de tweede werkdag 12.00 uur voorafgaand 
aan de startdatum van de dienst.’ 
 

16. Artikel 5.1.3 van de transportvoorwaarden luidt: 
‘De netbeheerder van het landelijk gastransportnet wijst diensten toe aan geïnteresseerden op 
basis van transparantie, non-discriminatie en efficiënt gebruik van het landelijk 
gastransportnet. Bij de verschillende diensten is aangegeven hoe de dienst door de 
netbeheerder van het landelijk gastransportnet aan geïnteresseerden wordt toegewezen. Onder 
omstandigheden waarbij bijvoorbeeld een andere methode van toewijzen een efficiënter 
gebruik van het landelijk gastransportnet mogelijk maakt of de markt beter gefaciliteerd kan 
worden kan de netbeheerder van het landelijk gastransportnet afwijken van de aangegeven 
methode van toewijzen.’ 

 

17. Artikel 5.2.1 van de transportvoorwaarden luidt: 
‘ kan worden gecontracteerd door middel van een dagcontract 
voor een termijn van één of meer gasdagen (dagcapaciteit) of door middel van een 
maandcontract voor één of meer gasmaanden (maandcapaciteit). De gecontracteerde entry 
of exitcapaciteit in een dag- of maandcontract dient over de gehele contractperiode constant 
te zijn. Een overeenkomst betreffende maandcapaciteit eindigt altijd op de laatste dag van de 
desbetreffende gasmaand.’ 

 

18. Artikel 5.2.2 van de transportvoorwaarden luidt: 
‘Een overeenkomst betreffende  met een looptijd van één of meer gasdagen kan 
slechts worden gesloten binnen een periode van drie maanden voorafgaand aan de 
startdatum, rekening houdend met de termijn van afhandeling zoals bedoeld in 5.1.1.’ 

 

 

III. Bezwaren 

 

19. De bezwaren van VEMW tegen het bestreden besluit betreffen alle wijzigingen die 

middels dit besluit in de transportvoorwaarden zijn doorgevoerd. De bezwaren zijn als 

volgt samengevat. 
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Motiveringsgebreken 

20. VEMW betoogt dat het bestreden besluit berust op een tweetal motiveringsgebreken. De 

Raad heeft marktpartijen en marktorganisaties de mogelijkheid geboden om zienswijzen 

in te dienen omtrent de wijzigingsvoorstellen van de gezamenlijke netbeheerders. VEMW 

heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. In haar zienswijze heeft VEMW de Raad 

verzocht de dienst ‘commissioning service’ en een regeling omtrent de overdracht van 

de transportrechten op te nemen in de transportvoorwaarden. In het bestreden besluit 

gaat de Raad niet in op deze verzoeken en daarom berust het besluit volgens VEMW op 

twee motiveringsgebreken. VEMW verzoekt de Raad alsnog de dienst ‘commissioning 

service’ en een regeling omtrent de overdracht van transportrechten op te nemen in de 

transportvoorwaarden. 

 

Opwaarderen van capaciteit en de ‘open season’ 

21. VEMW bestrijdt voorts de toevoeging van het woord ‘bestaande’ aan artikelen 2.1.2, 2.1.3 

en 2.1.5 van de transportvoorwaarden. Met deze toevoeging brengt de Raad tot 

uitdrukking dat het opwaarderen van capaciteit geen betrekking heeft op capaciteit die 

aan netgebruikers is toebedeeld in het kader van een ‘open season’ procedure.  

 

22. Het toedelen van transportcapaciteit op grond van de ‘open season’ is volgens VEMW in 

strijd met de Gaswet. VEMW licht dit als volgt toe. Op grond van artikel 12b, eerste lid, 

onderdeel a, en 12b, tweede lid, onderdeel b, van de Gaswet dient de wijze waarop GTS  

transportcapaciteit toedeelt aan netgebruikers een uitputtende regeling krijgen in de 

door de Raad vastgestelde voorwaarden. De toedeling van transportcapaciteit aan 

netgebruikers is enkel in de transportvoorwaarden geregeld krachtens de methode van 

‘first come, first served’. Het toedelen van transportcapaciteit op grond van de ‘open 

season’ is niet geregeld in de voorwaarden en is daarom krachtens de Gaswet niet 

toegestaan. 

 

23. De transportcapaciteit die beschikbaar komt middels een ‘open season’ dient naar 

mening van VEMW op grond van het principe van ‘first come, first served’ toegedeeld te 

worden aan netgebruikers. Door het woord ‘bestaande’ toe te voegen aan de betreffende 

artikelen wordt dit voorkomen waardoor deze toevoeging niet kan worden gehandhaafd. 

VEMW verzoekt de Raad daarom om de woorden ‘bestaande’ in de betreffende artikelen 

te laten vervallen. 

  

Term ‘transport’ 

24. VEMW wenst vanuit het oogpunt van rechtszekerheid en toegankelijkheid van de 

transportvoorwaarden verduidelijking van de term ‘transport’ in de artikelen 5.1.2, 5.2.1 



Openbaar 

 

6                                                  Openbaar 

en 5.2.2 van de transportvoorwaarden.  In deze artikelen is krachtens het bestreden 

besluit de term ‘transportcapaciteit’ vervangen door de term ‘transport’. Volgens VEMW 

kan uit de term ‘transport’ niet eenduidig worden afgeleid dat dit begrip betrekking heeft 

op alle aan het transport gerelateerde diensten. Daarom verzoekt VEMW de Raad om in 

de tekst van de betreffende artikelen of op enige andere plaats tot uitdrukking te brengen 

op welke diensten de term ‘transport’ betrekking heeft. 

 

De term ‘rechten’ 

25. VEMW betoogt dat de wijziging van artikel 2.4.2 van de transportvoorwaarden door de 

term ‘capaciteitsrechten’ te vervangen door de term ‘rechten’ in strijd is met de 

rechtszekerheid. Volgens VEMW is onduidelijk op welke specifieke rechten dit artikel 

toeziet en dient het artikel op dit punt te worden verduidelijkt. Daarom verzoekt VEMW 

de Raad om de term ‘rechten’ te vervangen door de zinsnede ‘rechten betreffende de 

gecontracteerde diensten’. 

 

De term ‘verplichtingen’ 

26. VEMW verzoekt verder om verduidelijking van de term ‘verplichtingen’ in artikel 3.1.2 van 

de transportvoorwaarden vanuit het oogpunt van rechtszekerheid. Krachtens het 

bestreden besluit is de term ‘transportverplichtingen’ vervangen door de term 

‘verplichtingen’. Om duidelijk te maken wat de term ‘verplichtingen’ omvat, verzoekt 

VEMW de Raad om deze term aan te vullen met de zinsnede ‘financiële verplichtingen 

die de netgebruiker jegens de netbeheerder van het landelijk gastransportnet heeft in het 

kader van de geleverde netdiensten’. 

 

Afwijkingsbevoegdheid netbeheerder landelijk gastransportnet 

27. VEMW voert aan dat artikel 5.1.3, derde volzin, van de transportvoorwaarden in strijd is 

met de Gaswet. GTS krijgt door de toevoeging van artikel 5.1.3 aan de 

transportvoorwaarden de bevoegdheid eenzijdig, zonder toetsing door de Raad, de 

methode voor toewijzing van diensten te wijzigen. Volgens VEMW is deze bevoegdheid 

tot eenzijdig wijzigen van de voorwaarden in strijd met artikelen 12b juncto 12f van de 

Gaswet.   

 

28. VEMW licht haar stelling als volgt toe. Krachtens artikel 12b, eerste lid, onderdeel a, en 

artikel 12b, tweede lid, onderdeel b van de Gaswet dient de methode voor het door GTS 

toewijzen van met het transport van gas verband houdende diensten aan netgebruikers 

een regeling te krijgen in de voorwaarden. Het doel van de regulering van de 

voorwaarden is het geven van zekerheid aan netbeheerder en netgebruikers over en weer 

omtrent de jegens elkaar geldende rechten en verplichtingen met betrekking tot het 

transport van gas. Deze voorwaarden dienen vooraf door de Raad op grond van artikel 

12f van de Gaswet te worden getoetst en vervolgens te worden vastgesteld. 
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29. De bevoegdheid van GTS tot eenzijdige wijziging van de voorwaarden verdraagt zich 

volgens VEMW niet met het in de Gaswet neergelegde systeem van gereguleerde 

voorwaarden. De aan GTS toekomende bevoegdheid tot eenzijdig wijzigen van de 

methode voor toewijzing van met het transport van gas verband houdende diensten 

dient te vervallen wegens strijd met artikel 12b jo. 12f van de Gaswet. Daarom verzoekt 

VEMW de Raad om de derde volzin van artikel 5.1.3 van de transportvoorwaarden te 

verwijderen. 

 

 

IV. Beoordeling van de bezwaren 

 

30. De Raad heeft de bezwaren van VEMW als volgt beoordeeld. 

 

Motiveringsgebreken 

31. Volgens VEMW berust het bestreden besluit op twee motiveringsgebreken omdat de 

Raad in het bestreden besluit niet ingaat op twee verzoeken die VEMW heeft gedaan aan 

de Raad in haar zienswijze. 

 

32. De Raad merkt op dat het bestreden besluit niet op basis van de openbare 

voorbereidingsprocedure is vastgesteld.3 Vanuit het oogpunt van een zorgvuldige 

besluitvormingsprocedure heeft de Raad marktpartijen en marktorganisaties echter de 

kans gegeven tot het indienen van zienswijzen4 ten aanzien van het wijzigingsvoorstel 

met kenmerk 2007-3402.  

 

33. VEMW heeft op 7 augustus 2007 een zienswijze ingediend ten aanzien van genoemd 

wijzigingsvoorstel. In de zienswijze heeft VEMW onder andere verzocht de dienst 

‘commissioning service’ en een regeling omtrent de overdracht van de transportrechten 

op te nemen in de transportvoorwaarden. 

 

34. In het bestreden besluit van 8 december 2009 heeft de Raad geen nadere motivering 

opgenomen omtrent het wel of niet opnemen van de dienst ‘commissioning service’ en 

een regeling omtrent de overdracht van transportrechten. De motivering van het 

bestreden besluit schiet in dat opzicht tekort en de bezwaren zijn in zoverre gegrond.  

 

35. De Raad zal met inachtneming van het wettelijk kader en de jurisprudentie van het 

College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb), naar aanleiding van de door 

                                                           
3 Besluit 102990, randnummer 8, p. 2. 

4 Staatscourant 2007, nr. 128, p. 23. 
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VEMW ingediende bezwaren hierna bezien of de dienst ‘commissioning service’ en een 

regeling omtrent de overdracht van transportrechten alsnog in de transportvoorwaarden 

moeten worden opgenomen. 

 

36. Het CBb heeft in zijn uitspraak van 4 september 20025, waarin voorwaarden op grond 

van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) ter beoordeling stonden, het volgende 

overwogen: 

 
‘Door in de aanhef te spreken van “de” voorwaarden gaat de redactie van artikel 31, eerste lid, 
ervan uit dat het uiteindelijk vast te stellen besluit uitputtend de voorwaarden weergeeft met 
betrekking tot de wijze waarop netbeheerders en afnemers zich (…) hebben te gedragen en 
met betrekking tot de kwaliteitscriteria waaraan netbeheerders (…) moeten voldoen. Aldus 
strekken de voorwaarden ertoe onder meer aan afnemers zekerheid te verschaffen omtrent 
enerzijds de verplichtingen die netbeheerders jegens hen hebben en anderzijds de 
verplichtingen die zij zelf jegens de netbeheerder hebben.’ 

 

37. De Raad constateert dat artikel 12b van de Gaswet in dit opzicht gelijkluidend is aan 

artikel 31 van de E-wet. Daarnaast is de systematiek van de Gaswet volgens de wetgever 

inhoudelijk afgestemd op het systeem van de E-wet.6 De Raad is dan ook van oordeel dat 

in de transportvoorwaarden uitputtend de voorwaarden dienen te worden opgenomen 

met betrekking tot de wijze waarop netbeheerders en afnemers zich jegens elkaar 

hebben te gedragen. Indien de dienst 'commissioning service' en een regeling omtrent 

de overdracht van transportrechten onder de onderwerpen genoemd in artikel 12b van de 

Gaswet vallen, dienen deze (uitputtend) in de transportvoorwaarden te worden geregeld. 

 

38. Op grond van artikel 12b, eerste lid, onder a, van de Gaswet, bevatten de 

transportvoorwaarden de wijze waarop netbeheerders en afnemers alsmede 

netbeheerders zich jegens elkaar gedragen ten aanzien van het in werking hebben van de 

gastransportnetten, het voorzien van een aansluiting op het net en het uitvoeren van 

transport van gas over het gastransportnet.  

 

39. In deze transportvoorwaarden worden krachtens artikel 12b, tweede lid, aanhef en 

onderdeel b, van de Gaswet in ieder geval regels gesteld omtrent de toedeling van 

transportcapaciteit, inclusief de transportcapaciteit voor invoer, uitvoer en doorvoer van 

gas. 

 

                                                           
5 CBb 4 september 2002, LJN AE8213, r.o. 5.2. 

6 Zie Kamerstukken II 2003/04, 29 372, nr. 62. 
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40. De dienst 'commissioning service' geeft - kort gezegd - een shipper of een aangeslotene 

met exitcapaciteit het recht om een geschatte hoeveelheid exitcapaciteit te contracteren 

gedurende een bepaalde periode. In paragraaf 2.5 van de Transmission Service 

Conditions 2010-1 (hierna: TSC) zijn aanvullende voorwaarden opgenomen waaronder 

de dienst 'commissioning service' kan worden gecontracteerd.  

 

41. In paragraaf 2.8 van de TSC is een uitgebreide regeling opgenomen die ziet op de 

voorwaarden waaronder het voor een shipper of een aangeslotene met exitcapaciteit 

mogelijk is om transportrechten (‘capacity rights’ en ‘usage rights’) over te dragen.  

 

42. Gezien bovenstaande beschrijvingen in de TSC is de Raad van oordeel dat zowel de 

dienst 'commissioning service', als de overdracht van transportrechten, ziet op het 

transport van gas over het gastransportnet, waaronder de toedeling van 

transportcapaciteit. Beiden vallen daarom onder artikel 12b, eerste lid, onder a,  van de 

Gaswet. 

 

43. Gezien de uitspraak van 4 september 2002 van het CBb, moeten naar het oordeel van de 

Raad de dienst 'commissioning service' en de regeling omtrent de overdracht van 

transportrechten worden opgenomen in de transportvoorwaarden.  

 

44. De gezamenlijke netbeheerders kunnen op verzoek van GTS of ten minste een derde van 

het aantal overige netbeheerders een voorstel doen tot wijziging van de voorwaarden 

bedoeld in artikel 12b van de Gaswet.7 Over dit voorstel voeren de gezamenlijke 

netbeheerders overleg met representatieve organisaties van netgebruikers op de 

gasmarkt.8 In de praktijk is aan dit vereiste vormgegeven door de voorstellen tijdens 

bijeenkomsten van het Gebruikersplatform elektriciteits- en gasnetten (hierna: GEN) te 

bespreken. In artikel 12f Gaswet is geregeld dat de Raad met inachtneming van dit 

voorstel alsmede met de resultaten van het overleg met representatieve organisaties van 

netgebruikers en een aantal nader in het artikel opgesomde belangen de technische 

voorwaarden vaststelt.  

 

45. Uit een uitspraak van het CBb van 9 oktober 20099 blijkt ten aanzien van de bevoegdheid 

van de Raad om op grond van artikel 12f, vierde lid, van de Gaswet, de 

transportvoorwaarden vast te stellen, het volgende:  

 

                                                           
7 Artikel 12c, eerste lid, van de Gaswet. 

8 Artikel 12d, eerste lid, van de Gaswet. 

9 CBb 9 oktober 2009, LJN BK1195. 
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‘Als uitgangspunt heeft te gelden dat verweerder op basis van artikel 12b Gaswet de 
bevoegdheid heeft om de in geding zijnde transportvoorwaarden vast te stellen. De procedure 
die daarvoor geldt, is beschreven in artikel 12f Gaswet. Het uitgangspunt is dat verweerder de 
voorwaarden vaststelt met inachtneming van het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders. 
Alleen indien dit voorstel in strijd is met de belangen, bedoeld in het eerste lid, onder b, c, d, e 
of f, dan wel met de regels, bedoeld in het eerste lid, onder g en h of met de eisen, bedoeld in 
het tweede lid, draagt verweerder de gezamenlijke netbeheerders op het voorstel zodanig te 
wijzigen dat de strijd wordt opgeheven. Indien de gezamenlijke netbeheerders niet binnen vier 
weken het voorstel aanpassen overeenkomstig de opdracht, stelt verweerder de voorwaarden 
vast onder het aanbrengen van zodanige wijzigingen dat voornoemde strijd wordt 
opgeheven.’10 

 

46. De  bevoegdheid van de Raad is dus zo vormgegeven dat indien de Raad tot de slotsom 

komt dat het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders in strijd is met de belangen als 

bedoeld in artikel 12f, eerste lid, Gaswet hij de gezamenlijke netbeheerders kan opdragen 

het voorstel zodanig te wijzigen dat deze strijd wordt opgeheven. Indien het voorstel niet 

overeenkomstig de opdracht van de Raad wordt gewijzigd, is de Raad bevoegd en 

verplicht om de technische voorwaarden vast te stellen onder het aanbrengen van 

zodanige wijzigingen dat deze in overeenstemming zijn met de in artikel 12f, eerste lid, 

genoemde belangen. 

 

47. Uit het wettelijk stelsel volgt dat bij de vaststelling van de technische voorwaarden een 

gewichtige plaats is ingeruimd voor het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders. De 

inhoud van dit voorstel is voor een groot deel leidend voor de door de Raad vast te 

stellen voorwaarden.  

 

48. Het CBb oordeelde in de in randnummer 45 genoemde uitspraak voorts dat de Raad niet 

bevoegd is om in het uiteindelijke besluit tot vaststelling van de voorwaarden wijzigingen 

aan te brengen die duidelijk buiten de wijzigingsopdracht vallen. Wanneer de Raad dit 

toch doet handelt hij in strijd met de uitgangspunten van de wettelijke regeling.11 

 

49. Ten aanzien van de dienst 'commissioning service' en de regeling omtrent de overdracht 

van transportrechten gaat het om onderdelen die niet in het voorstel van de 

gezamenlijke netbeheerders zijn opgenomen en om die reden evenmin in een 

wijzigingsopdracht van de Raad aan de orde hebben kunnen komen. Deze onderdelen 

kunnen naar het oordeel van de Raad niet middels een besluit op bezwaar aan de 

transportvoorwaarden worden toegevoegd.  

 

                                                           
10 Overweging 6.1.1. 

11 Overweging 6.1.3. 
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50. Zoals in randnummer 43 reeds overwogen, is de Raad echter van oordeel dat de 

genoemde onderdelen wel in de transportvoorwaarden thuishoren. De Raad ziet twee 

mogelijkheden om te bewerkstelligen dat deze onderdelen daadwerkelijk in de 

transportvoorwaarden worden opgenomen.  

51. Ten eerste heeft de Raad ingevolge artikel 12c, tweede lid, van de Gaswet, de 

bevoegdheid om, indien naar zijn oordeel wijziging van de voorwaarden bedoeld in de 

artikelen 12a en 12b noodzakelijk is, met inachtneming van de in artikel 12 bedoelde 

regels een ontwerp van het besluit tot wijziging van de voorwaarden aan de gezamenlijke 

netbeheerders en de representatieve organisaties van netgebruikers te zenden. 

 

52. Ten tweede is, gezien de uitgangspunten van het wettelijk stelsel, de Raad van oordeel 

dat ook een verzoek aan de gezamenlijke netbeheerders om een wijzigingsvoorstel in te 

dienen tot de mogelijkheden behoort. De Raad wenst de expertise die bij de 

gezamenlijke netbeheerders ten aanzien van de betreffende onderwerpen aanwezig is te 

benutten. Indien aan dit verzoek geen gehoor wordt gegeven staat het de Raad vrij 

alsnog gebruik te maken van de bevoegdheid zoals opgenomen in artikel 12c, tweede lid, 

van de Gaswet.  

 

53. De Raad zal separaat van dit besluit een verzoek tot de gezamenlijke netbeheerders 

richten. Dit verzoek zal zien op het indienen van een wijzigingsvoorstel waardoor een 

regeling omtrent de dienst 'commissioning service' en een regeling omtrent de 

overdracht van transportrechten in de transportvoorwaarden zal worden opgenomen. De 

Raad zal vervolgens op dit wijzigingsvoorstel een separaat appellabel besluit nemen.  

 

Opwaarderen van capaciteit en de ‘open season’ 

54. Deze bezwaargrond van VEMW keert zich tegen de toevoeging van de term “bestaande” 

aan de artikelen 2.1.2, 2.1.3 en 2.1.5 van de transportvoorwaarden. Deze artikelen zijn 

eerder gewijzigd bij besluit van de Raad van 29 september 2009 met kenmerk 

102960_1/40.12 Tegen dat besluit heeft VEMW beroep ingesteld bij het CBb. 

 

55. De grond die VEMW in het beroep tegen het besluit van 29 september 2009 inbrengt 

tegen de artikelen 2.1.2, 2.1.3 en 2.1.5 van de transportvoorwaarden is gelijkluidend aan 

de grond zoals ingebracht tegen het in deze bezwaarprocedure bestreden besluit van  

9 december 2009. 

 

                                                           
12 Nieuw besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren, gericht tegen het 

besluit inzake wijziging Transportvoorwaarden Gas – LNB, de tarievencode Gas en de Meetvoorwaarden Gas – LNB van 

20 februari 2008 met kenmerk 102411/31. 



Openbaar 

 

12                                                  Openbaar 

56. Ingevolge artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) 

wordt, indien een bestuursorgaan een besluit heeft genomen als bedoeld in artikel 6:18 

van de Awb, het beroep mede geacht te zijn gericht tegen het nieuwe besluit, tenzij dat 

besluit aan het beroep geheel tegemoet komt. Van tegemoetkoming is in dit geval geen 

sprake.  

 

57. De Raad heeft hiervan bij brief van 15 april 2010 mededeling gedaan aan het CBb. De 

Raad ziet daarom af van de verdere behandeling van deze bezwaargrond, nu deze in de 

beroepsprocedure met betrekking tot het besluit van 29 september 2009 aan de orde zal 

komen.   

 

Term ‘transport’ 

58. VEMW verzoekt de Raad om verduidelijking van de term ‘transport’ in de artikelen 5.1.2, 

5.2.1 en 5.2.2 van de transportvoorwaarden.  

 

59. In de reactie van de gezamenlijke netbeheerders op de wijzigingsopdracht van de Raad 

staat de volgende toelichting: 

 
‘In deze artikelen (lees: artikel 5.1.2, 5.2.1 en 5.2.2) omvat transport naast entry- en/of 
exitcapaciteit ook overige diensten zoals wheeling en diversion.’13 

 

De Raad heeft in het bestreden besluit de toelichting van de gezamenlijke netbeheerders 

overgenomen.14 

 

60. Daarnaast leidt de Raad uit de systematiek van de transportvoorwaarden af dat de term 

‘transport’ betrekking heeft op alle transportdiensten. Zo draagt hoofdstuk 2.1 van de 

transportvoorwaarden de titel ‘transport’ en betreft dit hoofdstuk naast entry- en 

exitcapaciteit (par. 2.1.2) ook backhaul entry- en exitcapaciteit (par. 2.1.3), wheeling (par. 

2.1.5), shorthaul (par. 2.1.6), diversion (par. 2.1.7), verlegging (par. 2.1.8) en balancing 

service (par. 2.1.9). GTS heeft tijdens de hoorzitting bevestigd dat de term ‘transport’ 

toeziet op alle diensten van hoofdstuk 2.1 van de transportvoorwaarden.15 

 

61. Nu uit de systematiek van de transportvoorwaarden kan worden afgeleid welke diensten  

onder de term ‘transport’ vallen, acht de Raad verduidelijking van deze term niet 

noodzakelijk. De Raad wijst daarom de grond af. 

 

                                                           
13 Kenmerk 102990/2, p. 8. 

14 Besluit 102990/8, randnummer 47, p. 10. 
15 Verslag van de hoorzitting, kenmerk 103422_1/42, p. 3.  
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De term ‘rechten’ 

62. In artikel 2.4.2 van de transportvoorwaarden is de term ‘capaciteitsrechten’ vervangen 

door de term ‘rechten’. Volgens VEMW is deze wijziging in strijd met de rechtszekerheid 

omdat het onduidelijk is op welke specifieke rechten dit artikel toeziet. VEMW verzoekt 

de Raad om de term ‘rechten’ te vervangen door de zinsnede ‘rechten betreffende de 

gecontracteerde diensten’. Dienaangaande overweegt de Raad als volgt. 

63. Artikel 2.4.2 vormt – evenals de artikelen 2.4.3 en 2.4.4 – een nadere uitwerking van het 

voormalige artikel 2.4.1 van de transportvoorwaarden. Artikel 2.4.1 was vastgesteld bij 

het besluit van de Raad van 27 juni 2006, kenmerk 101929-49, tot eerste vaststelling van, 

onder meer, de transportvoorwaarden en luidde: 

 

‘2.4.1 In geval van kunstmatige schaarste zal de netbeheerder van het landelijk 

gastransportnet aan de shipper alle rechten betreffende door de shipper bij de netbeheerder 

van het landelijk gastransportnet gecontracteerde transportcapaciteit en capaciteit voor 

kwaliteitsconversie ontnemen en zich deze capaciteit voorbehouden indien de shipper die 

capaciteit onvoldoende gebruikt. Van onvoldoende gebruik is sprake indien de volgende 

voorwaarden zijn vervuld: 

a) het betreft alle of vrijwel alle gecontracteerde capaciteit van de shipper voor transport op 

het desbetreffende entrypunt of exitpunt of kwaliteitsconversie; 

b) de netbeheerder van het landelijk gastransportnet heeft niet kunnen voldoen aan 

tenminste één verzoek van een geïnteresseerde tot het contracteren van (een deel van) de 

capaciteit die onvoldoende is gebruikt; 

c) het onvoldoende gebruik heeft tenminste een gasmaand geduurd.’ 

 

64. Bij besluit van 29 oktober 2007, kenmerk 102379_1/52 e.v.,16 heeft de Raad op het 

bezwaar van VEMW geoordeeld dat artikel 2.4.1 in strijd is met artikel 5 van Verordening 

1775/200517 en artikel 2.4.1 herroepen.18   

 

65. Hoewel artikel 2.4.2 door het herroepen van artikel 2.4.1 zonder voorwerp is geraakt en 

VEMW derhalve geen actueel belang heeft bij de onderhavige bezwaargrond, zal de Raad 

hier niettemin inhoudelijk op die bezwaargrond ingaan. Dit omdat GTS beroep heeft 

ingesteld bij het CBb tegen het besluit van 29 oktober 2007, kenmerk 102379_1/52 e.v., 

                                                           
16 Beslissing op bezwaar tegen het besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van  

27 juni 2006, kenmerk 101929-49, tot eerste vaststelling van de Begrippenlijst Gas, de Transportvoorwaarden Gas - LNB, 

de Wettelijke taken LNB van algemeen belang, de Allocatievoorwaarden Gas en de Samenwerkingsregeling netbeheerders 

gas. 

17 Verordening (EG) nr. 1775/2005 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 september 2005 

betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten (PbEU L 289). 

18 Zie besluit 102379_1/52 e.v., randnummers 161 en 162.  
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welk beroep zich onder meer richt tegen de verwijdering van artikel 2.4.1 van de 

transportvoorwaarden. 

 

66. Wanneer artikel 2.4.2 wordt gelezen in samenhang met het voormalige artikel 2.4.1 kan 

de conclusie naar het oordeel van de Raad geen andere zijn dan dat onder de term 

‘rechten’ in artikel 2.4.2 dient te worden verstaan rechten betreffende door de shipper bij 

de netbeheerder van het landelijk gastransportnet gecontracteerde transportcapaciteit en 

capaciteit voor kwaliteitsconversie.  

 

67. De Raad acht verduidelijking van de term ‘rechten’ in artikel 2.4.2 van de 

transportvoorwaarden derhalve niet noodzakelijk en wijst de desbetreffende 

bezwaargrond van VEMW af.  

 

De term ‘verplichtingen’ 

68. VEMW verzoekt de Raad om verduidelijking van de term ‘verplichtingen’ in artikel 3.1.2 

van de transportvoorwaarden en stelt voor om deze term aan te vullen met de zinsnede 

‘financiële verplichtingen die de netgebruiker jegens de netbeheerder van het landelijk 

gastransportnet heeft in het kader van de geleverde netdiensten’. 

 

69. Door middel van het bestreden besluit is de term ‘transportverplichtingen’ vervangen 

door de term ‘verplichtingen’. De gezamenlijke netbeheerders geven de volgende 

toelichting voor deze wijziging.19 

 
‘In hun reactie hebben de GNB aangegeven dat een overeenkomst tussen een shipper en GTS 
niet kan leiden tot transportverplichtingen voor de shippers; de shipper is niet verplicht gas te 
transporteren, maar GTS. De verplichting die de shipper aangaat betreft een financiële 
verplichting. Vanwege de vermeende onzorgvuldigheid hebben de gezamenlijke netbeheerders 
voorgesteld de term te vervangen door verplichtingen.’ 
 

70. Tijdens de hoorzitting heeft GTS bevestigd dat de term ‘verplichtingen’ in artikel 3.1.2 

financiële verplichtingen betreft.20 Tevens leidt de Raad uit de lezing van artikel 3.1.2 af 

dat de term ‘verplichtingen’ doelt op financiële verplichtingen. Immers, 

kredietwaardigheid is alleen van belang bij financiële verplichtingen. Dat het hierbij gaat 

om de diensten van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet blijkt uit artikel 

3.1.1 van de transportvoorwaarden. Bovendien wordt in het bestreden besluit toegelicht 

dat het om financiële verplichtingen van de shipper gaat. De Raad acht een uitleg van de 

definitie ‘verplichtingen’, zoals VEMW die voorstelt, daarom niet noodzakelijk en 

verklaart het bezwaar ongegrond. 

                                                           
19 Besluit 102990/8, randnummer 80, p. 17. 

20 Verslag van de hoorzitting, kenmerk 103422_1/42, p. 4. 
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Afwijkingsbevoegdheid netbeheerder landelijk gastransportnet 

71. VEMW stelt dat de derde volzin van artikel 5.1.3 van de transportvoorwaarden in strijd is 

met de artikelen 12b juncto 12f Gaswet en verzoekt de Raad deze volzin te verwijderen. 

 

72. De Raad stelt vast dat de derde volzin van artikel 5.1.3 van de transportvoorwaarden GTS 

de mogelijkheid geeft om onder bepaalde omstandigheden af te wijken van de methoden 

van toewijzen zoals in de transportvoorwaarden ten aanzien van de verscheidene 

diensten is vastgelegd.  

 

73. De Raad vergelijkt deze afwijkingsbevoegdheid van GTS met de aanwijzingsbevoegdheid 

van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zoals getoetst door het CBb in 

de zaak van VEMW tegen de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie.21 

Deze zaak betrof een eenzijdige afwijkingsbevoegdheid van de netbeheerder van het 

landelijk hoogspanningsnet voor alle bepalingen van de Meetcode, Netcode en 

Systeemcode. Het CBb oordeelde hierover als volgt: 

 
‘Naar het oordeel van het College is de toekenning van een dergelijke vergaande bevoegdheid 
aan de netbeheerders in strijd met de in artikel 36 van de Wet, zonder voorbehoud, aan 
verweerder gegeven opdracht om de voorwaarden die de in artikel 31, eerste lid, bedoelde 
relaties tussen een netbeheerder en een derde beheersen, vast te stellen. Steun voor deze 
opvatting vindt het College in de onder 2.1 van deze uitspraak geciteerde passage uit de 
Memorie van Toelichting, waarin is aangegeven dat het netbeheerders niet is toegestaan ten 
gunste of ten koste van afnemers van de voorwaarden af te wijken.’22 

 

Het feit dat er in deze zaak sprake was van een clausulering van de 

afwijkingsbevoegdheid en een procedure die na afwijking melding aan de verweerder 

voorschreef en verweerder de mogelijkheid gaf om de afwijking teniet te doen, deed 

volgens het CBb niets af aan deze constatering.23  

 

74. De Raad is van mening dat deze jurisprudentie met betrekking tot de technische 

voorwaarden elektriciteit mede van toepassing is op de technische voorwaarden gas. 

Immers, het systeem voor de technische voorwaarden in de Gaswet is inhoudelijk 

afgestemd met het systeem voor de technische voorwaarden in de E-wet.24 De Raad is 

dan ook van oordeel dat de afwijkingsbevoegdheid die in artikel 5.1.3 aan GTS wordt 

toegekend in strijd is met artikel 12b in samenhang gelezen met 12f van de Gaswet. 

                                                           
21 CBb 4 september 2002, LJN AE8213. 

22 CBb 4 september 2002, LJN AE8213, r.o. 5.2. 
23 CBb 4 september 2002, LJN AE8213, r.o. 5.2. 

24 Zie Kamerstukken II 2003/04, 29 372, nr. 62. 
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Tevens gaat de afwijkingsbevoegdheid ten koste van de rechtszekerheid die het systeem 

van gereguleerde voorwaarden juist beoogd te waarborgen. 

 

75. Dientengevolge verklaart de Raad het bezwaar van VEMW gegrond. Het bestreden 

besluit dient te worden herroepen en gewijzigd, zodat artikel 5.1.3 van de 

transportvoorwaarden wordt vastgesteld zonder de laatste volzin. 

V. Kostenvergoeding  

 

76. VEMW heeft de Raad op grond van artikel 7:15, tweede lid, Awb verzocht om vergoeding 

van de door haar gemaakte kosten die verband houden met deze procedure. Met 

toepassing van het Besluit proceskosten bestuursrecht25 stelt de Raad de vergoeding van 

deze kosten vast op EUR 437 x 1 (bezwaarschrift) x 0,5 (licht) = EUR 218,50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Besluit van 22 december 1993, Stb. 763, zoals laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 4 september 2009,  
Stb. 375. 
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VI. Besluit 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

 

I.  verklaart de bezwaren van VEMW inzake de motiveringsgebreken in het besluit van  

8 december 2009 met kenmerk 102990/8, gegrond; 

II. verklaart het bezwaar van VEMW inzake de derde volzin van artikel 5.1.3 van de 

Transportvoorwaarden Gas-LNB zoals vastgesteld bij besluit van 8 december 2009 met 

kenmerk 102990/8, gegrond;  

III. herroept het volgende onderdeel van het besluit van 8 december 2009 met kenmerk 

102990/8: 

 

Transportvoorwaarden Gas – LNB: artikel 5.1.3, de derde volzin “Onder omstandigheden 

waarbij bijvoorbeeld een andere methode van toewijzen een efficiënter gebruik van het 

landelijk gastransportnet mogelijk maakt of de markt beter gefaciliteerd kan worden kan de 

netbeheerder van het landelijk gastransportnet afwijken van de aangegeven methode van 

toewijzen.” 

 

IV. verklaart de bezwaren van VEMW tegen het besluit van 8 december 2009 met kenmerk 

102990/8, voor het overige ongegrond;  

V. stelt het bedrag van de door de Nederlandse Mededingingsautoriteit te vergoeden 

kosten, die VEMW in verband met het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken, vast 

op EUR 218,50 (zegge: tweehonderdenachttien euro en vijftig eurocent); en 

VI. bepaalt dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na publicatie 

daarvan in de Staatscourant. 

 

Den Haag, 2 juni 2010 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze, 

 
 
 
Wg. 
P. Kalbfleisch 
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Voorzitter van de Raad van Bestuur 

 

Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken binnen zes weken na 

bekendmaking beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021,  

2500 EA ’s-Gravenhage.  


