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Besluit inzake wijzigingen in de Meetvoorwaarden Gas – RNB, de 

Begrippenlijst Gas en de Allocatievoorwaarden Gas inzake de 

administratieve volumeherleiding en beperking netverliezen voor gas, 

Autoriteit Consument en Markt 

Zaaknummer: 103640 

1. Het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) geeft kennis dat het op 18 juli 2013 het 
besluit met nummer 103640/40 heeft genomen.

2. Het besluit leidt tot het wijzigen van Meetvoorwaarden Gas – RNB, de Begrippenlijst Gas en de 
Allocatievoorwaarden Gas, te weten voorwaarden als bedoeld in artikel 12b, eerste lid, van de 
Gaswet.

3. Uit het oogpunt van een zorgvuldige besluitvormingsprocedure heeft NMa, als rechtsvoorganger 
van ACM, op 25 juli 2012 een concept ontwerpbesluit als bedoeld in artikel 12c, tweede lid, aan de 
gezamenlijke netbeheerders en representatieve organisaties verzonden. Genoemde partijen zijn in 
de gelegenheid gesteld tot het indienen van schriftelijke zienswijzen.

4. Vervolgens zijn marktpartijen en marktorganisaties geraadpleegd door een aangepast ontwerpbe-
sluit ter inzage te leggen. Hiervan is melding gemaakt in de Staatscourant van 27 maart 2013. 
Partijen zijn in de gelegenheid gesteld tot het indienen van mondelinge en schriftelijke zienswijzen.

5. ACM wijst erop dat op de voorbereiding van dit besluit afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht is toegepast. Belanghebbenden kunnen dan ook beroep aantekenen tegen dit 
besluit.

6. Onderhavig besluit treedt later in werking, namelijk wanneer het besluit van de Informatiecode 
Elektriciteit en Gas, met als zaaknummer 13.0094.52, inwerking treedt. Van de publicatie hiervan zal 
te zijner tijd kennis worden gegeven in de Staatscourant.

7. Onderhavig besluit ligt voor belanghebbenden ter inzage ten kantore van ACM (Zurichtoren, 
Muzenstraat 41, 2511 WB Den Haag). Indien u inzage wenst kunt u daartoe contact opnemen met 
de Directie Energie van ACM op telefoonnummer 070 – 722 20 00. Het besluit is tevens te 
raadplegen op de website van ACM (www.acm.nl).

8. Tegen onderhavig besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken, binnen zes 
weken na bekendmaking in de Staatscourant, beroep instellen bij het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA Den Haag.
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