
 
 
 
 
 

 

          

 
 
 
 
 
 
 

       
            

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aansluitvoorwaarden Gas - LNB - aansluitpunt 
Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet 
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Deze doorlopende tekst is bijgewerkt tot en met de volgende besluiten: 

Nr Onderwerp & Besluitnummer Datum besluit Staatscourant Datum in werking 
A Besluit Aansluitpunt landelijk 

gasnet (12.0278.52) 
19-11-2015 20-11-2015, nr. 

41517 
21-11-2015 
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1 ALGEMENE BEPALINGEN 

1.1 Werkingssfeer en Definities 

1.1.0 Deze Aansluitvoorwaarden Gas – LNB – Aansluitpunt hebben betrekking op direct 
aangeslotenen met een aansluiting op het landelijk gastransportnet die gas afnemen, waarbij 
uitsluitend het aansluitpunt is of wordt aangelegd door de netbeheerder van het landelijk 
gastransportnet. 

1.1.1 Deze Aansluitvoorwaarden Gas - LNB – Aansluitpunt bevatten de voorwaarden met betrekking 
tot de wijze waarop de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en aangeslotene de 
aansluiting en het landelijk gastransportnet technisch en operationeel compatibel laten zijn en 
blijven, zodanig dat de gasinstallatie van aangeslotene veilig aan het landelijk 
gastransportnet verbonden is en blijft, en het gas overeenkomstig de Meetvoorwaarden Gas -
LNB - Meting door aangeslotene kan worden gemeten en op gecontroleerde wijze aan het 
landelijk gastransportnet kan worden onttrokken. Deze Aansluitvoorwaarden Gas - LNB –
Aansluitpunt beogen de veiligheid, doelmatigheid en betrouwbaarheid van de aansluiting te 
waarborgen en het milieu te ontzien. 

1.1.2 Begrippen, die in de Gaswet of de Begrippenlijst Gas zijn gedefinieerd, hebben de in de Gaswet 
of Begrippenlijst Gas gedefinieerde betekenis en zijn in de hierop volgende tekst vetgedrukt. 

1.2 Leverings- aansluit-, en transportovereenkomst 

1.2.1 De netbeheerder van het landelijk gastransportnet stelt alleen gas op het aansluitpunt 
beschikbaar indien aan de beschikbaarstelling een leverings-, aansluit- en 
transportovereenkomst ten grondslag liggen en een erkende programmaverantwoordelijke 
de programmaverantwoordelijkheid draagt. 

1.2.2 Indien één of meer van de in 1.2.1 bedoelde overeenkomsten op enig moment is dan wel zijn 
beëindigd of opgeschort, zonder dat er aansluitend een nieuwe leverings-, aansluit- of 
transportovereenkomst is afgesloten, is aangeslotene verplicht de netbeheerder van het 
landelijk gastransportnet hierover onmiddellijk te informeren. 

1.2.3 Indien een leverancier surseance van betaling is verleend respectievelijk failliet is verklaard en 
de erkende programmaverantwoordelijke zijn programmaverantwoordelijkheid tijdelijk 
continueert overeenkomstig 3.3.6 van de Transportvoorwaarden Gas - LNB, is aangeslotene 
gehouden tot het vergoeden van de extra kosten die de erkende programmaverantwoordelijke 
in dit kader maakt. 

2 GASINSTALLATIE 
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2.1.1 Aangeslotene  dient e r  voor te z orgen dat   de  gasinstallatie  (blijft)  voldoe(n)t aan   de b ij  of  

krachtens  de we t ges telde v oorwaarden  op h et ge bied  van v eiligheid, op dat d e  gasinstallatie  
geen  gevaar  zal  opleveren  voor  het  ongestoord  functioneren  van  het  landelijk  gastransportnet  
noch v oor personeel  van d e  netbeheerder  van h et  landelijk gastransp ortnet  of  voor door de  
netbeheerder  van h et  landelijk gastransp ortnet  ingeschakelde d erden.   

 
2.1.1a Aangeslotene  dient e r  voor te z orgen dat   de  gasinstallatie  (blijft)  voldoe(n)t aan   de b ij  of  

krachtens  de we t ges telde v oorwaarden  op h et ge bied  van m eting e n tel emetrie, op dat d e  
gasinstallatie  geen  afbreuk  zal  doen aa n he t ong estoord  functioneren  van h et  landelijk  
gastransportnet.  

 
2.1.1b Aangeslotene  dient e r  voor te z orgen dat   het  resterende  deel  van d e  aansluiting  door  middel  

van e en i nschrijving i n de   openbare r egisters  op g rond  van arti kel  3:17  BW  is  afgegrensd v an h et  
landelijk  gastransportnet.   

 
2.1.2 Alvorens  de  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  het  aansluitpunt  in ge bruik  zal  

stellen, z al  aangeslotene  naar genoegen v an d e  netbeheerder  van h et  landelijk  
gastransportnet  dienen  aan  te to nen  dat h et res terende  deel  van d e  aansluiting  en  de  
gasinstallatie  voldoen  aan  het be paalde i n 2.1 .1 en   2.1.1a, d at h et res terende de el  van de   
aansluiting  en  de  gasinstallatie  is  afgegrensd v an h et  landelijk  gastransportnet  en da t de   
meting v oldoet  aan  de e isen z oals  opgenomen i n de   Meetvoorwaarden  Gas  - LNB  - meting d oor 
aangeslotene. Ind ien  aangeslotene  naar  genoegen v an  de  netbeheerder  van h et  landelijk  
gastransportnet  heeft aan getoond  dat h et res terende de el  van d e  aansluiting  en  de  
gasinstallatie  voldoen  aan  het be paalde i n 2.1 1 en   2.1.1a,  dat  het  resterende  deel  van  de  
aansluiting  en  de  gasinstallatie  is  afgegrensd v an h et  landelijk  gastransportnet  en da t de   
meting v oldoet  aan  de e isen z oals  opgenomen i n de   Meetvoorwaarden  Gas  - LNB  - meting d oor 
aangeslotene,  zal  de  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  het  aansluitpunt  in  
gebruik  stellen.  

 
2.1.3 Aangeslotene  is  voorts  verplicht om   aanpassingen  aan  de  gasinstallatie, v an  zodanige a ard dat   

deze v an b etekenis  kunnen z ijn v oor  de v eiligheid o f  het  ongestoord f unctioneren v an  het  
landelijk  gastransportnet, t ijdig v oorafgaand aa n he t ui tvoeren hi ervan a an d e  netbeheerder  
van h et  landelijk gast ransportnet  te  melden.  

 
 Alvorens  een  aansluitpunt  door de  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  opnieuw i n  

gebruik  wordt ges teld, z al  aangeslotene  naar genoegen  van d e  netbeheerder  van h et  landelijk  
gastransportnet  dienen  aan  te to nen  dat d e  gasinstallatie  voldoet  aan  het  bepaalde i n 2.1 .1 en   
2.1.1a  en  dat  de  meting  voldoet  aan  de  eisen  zoals  opgenomen  in  de  Meetvoorwaarden G as  – 
LNB  – meting d oor aangeslotene. Ind ien  aangeslotene  naar genoegen  van d e  netbeheerder  
van h et  landelijk gast ransportnet  heeft aan getoond  dat  de  gasinstallatie  voldoet  aan he t  
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bepaalde in 2.1.1 en 2.1.1a en dat de meting voldoet aan de eisen zoals opgenomen in de 
Meetvoorwaarden Gas – LNB – meting door aangeslotene, zal het aansluitpunt door de 
netbeheerder van het landelijk gastransportnet opnieuw in gebruik worden gesteld. 

2.1.4 Aangeslotene i s  verplicht de   documentatie be treffende  de  bouw, m odificatie en   het  onderhoud  
van d e  gasinstallatie  zodanig ac tueel  te h ouden da t aan geslotene bi j  gerede twi jfel  op i eder 
moment o p  verzoek  en n aar genoegen  van d e  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  
kan a antonen  dat z ijn  gasinstallatie  voldoet  aan  de b ij  of  krachtens  2.1.1 en   2.1.1a g estelde  
voorwaarden,  zo no dig on der  verstrekking a an d e  netbeheerder  van h et  landelijk  
gastransportnet  van d eze d ocumentatie.  

 
2.1.5 Wanneer  aangeslotene  niet  voldoet  aan  het  bepaalde i n 2.1 .1 to t en   met  2.1.4,  is  de  

netbeheerder  van h et  landelijk gastransp ortnet  bevoegd de   gasinstallatie  voor  rekening v an  
aangeslotene  te (l aten)  onderzoeken. I ndien d e  gasinstallatie  blijkens  dit ond erzoek  naar  het  
oordeel  van d e  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  niet v oldoet  aan  de  bij  of  
krachtens  2.1.1 en   2.1.1.a g estelde v oorwaarden,  is  aangeslotene  verplicht de   gebreken v oor 
zijn rek ening b innen  de d oor de  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  opgegeven  
termijn te   herstellen. Da arenboven h eeft de   netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  de  
bevoegdheid om   het  aansluitpunt  af  te s luiten  indien d e  gasinstallatie  gevaar  oplevert v oor het  
ongestoord f unctioneren v an  het  landelijk  gastransportnet  of  voor personeel  van d e  
netbeheerder  van h et  landelijk gastransp ortnet  of  van d oor de  netbeheerder  van h et  landelijk  
gastransportnet  ingeschakelde d erden. De   netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  
kan a an h et on gedaan m aken v an d eze  maatregel  nadere f inanciële en   operationele  
voorwaarden  verbinden, di e ge relateerd z ijn aa n de   inspanningen  die de   netbeheerder  van h et  
landelijk  gastransportnet  heeft m oeten v errichten  en d e  kosten d ie hi j  heeft  moeten m aken i n  
verband  met he t af sluiten  van h et aa nsluitpunt en   het o ngedaan m aken h iervan.  Deze  maatregel  
zal  ongedaan worden ge  maakt nad at de   reden  voor het t reffen v an d eze m aatregel  is  
weggenomen e n d e k osten v an d e m aatregel  en v an h et  ongedaan  maken d aarvan d oor 
aangeslotene  aan  de  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  zijn  vergoed. De   
netbeheerder  van h et  landelijk gastransp ortnet  is  overigens  niet v erplicht ui t e igen  beweging  
na  te  gaan  of  is  voldaan  aan  het  bepaalde  in  2.1.1  tot  en  met  2.1.5.  

2.2 Aangeslotene staat er voor in dat de afname van gas niet zodanig is dat de veiligheid en/of 
doelmatige en betrouwbare werking van het landelijk gastransportnet in gevaar wordt dan wel 
kan worden gebracht. Aangeslotene is verplicht om, indien een dergelijke situatie zich toch 
voordoet of dreigt voor te doen, de netbeheerder van het landelijk gastransportnet onverwijld 
en zo mogelijk, tijdig voorafgaand aan die situatie te informeren en de door de netbeheerder van 
het landelijk gastransportnet ter zake gegeven aanwijzingen op te volgen. 

3  AANSLUITPUNT   
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3.1 Aanvraag van het aansluitpunt 

3.1.1 Een  aangeslotene  die ee n  aansluitpunt  wenst op   het  landelijk  gastransportnet dient da artoe  
een  aanvraag  in  bij  de  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet met be hulp  van e en  
formulier dat te v  inden  is  op d e webs ite v an d e  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet.  
Het v erzoek  dient t en m inste de   volgende ge gevens  te b evatten:  
- de g ewenste m aximale c apaciteit v an d e aa nsluiting i n  kWh/h;  
- de g ewenste l everingsdruk  in ba r(o);  
- de (beoog de) locatie v an d e ga sverbruikinstallatie o p  een k adastrale k aart;   
- de g ewenste da tum  van i nbedrijfname v an h et  aansluitpunt.  
 
De  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  neemt per gas verbruikinstallatie éé n  
aanvraag  tegelijkertijd  in  behandeling.  

 
3.1.2  Binnen  twee m aanden n a on tvangst v an d e i n 3 .1.1 be doelde a anvraag  meldt de   netbeheerder  

van h et  landelijk gast ransportnet  wat m et i nachtneming v an d e i n 3.1 .1 be doelde a anvraag  het  
dichtstbijzijnde  punt  in he t  landelijk  gastransportnet  is  met ee n  voor die  aansluiting  geschikte  
druk  en v oldoende c apaciteit  waarop het   aansluitpunt  te  realiseren i s. Hi ertoe z al  de  
netbeheerder  van h et  landelijk gastransp ortnet  een  aansluitovereenkomst ops tellen.  
Indien d e  netbeheerder  van  het  landelijk  gastransport  niet i n s taat  is  binnen  twee m aanden n a  
ontvangst v an d e i n 3.1 .1 be doelde a anvraag  te  melden  wat he t di chtstbijzijnde  punt  in he t  
landelijk  gastransportnet  met ee n  voor die  aansluiting  geschikte druk   en v oldoende c apaciteit  
is, di ent z ij  aangeslotene  uiterlijk  zes  weken n a he t i ndienen  van d e aa nvraag  hierover te  
informeren. De   netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  kan e enmalig de   termijn  
verlengen  met  maximaal  twee m aanden.  

 
3.1.3 Voordat het   aansluitpunt  conform  de i n 3.1 .1 be doelde a anvraag  zal  worden gere aliseerd, di ent  

aangeslotene  de a ansluitovereenkomst te o  ndertekenen. De aa  nsluitovereenkomst bev at  
specifieke k enmerken v an h et aa nsluitpunt, z oals, m aar niet no odzakelijk  beperkt tot,   de l ocatie  
en  de f ysieke e igenschappen v an h et aa nsluitpunt en   civielrechtelijke be palingen. De   
netbeheerder  van  het  landelijke  gastransportnet  zal  het  aansluitpunt  zo  snel  mogelijk  maar  
uiterlijk  binnen  twee j aar na ond ertekening v an d e aa nsluitovereenkomst doo r  aangeslotene  
realiseren, tenz ij  dit ni et redel ijkerwijs  van d e  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  
kan worden g  evergd.  

 
3.1.4 Een  aangeslotene  mag v erzoeken d at he t  aansluitpunt  op  een  andere  locatie  wordt  

gerealiseerd dan d  e l ocatie d ie de   netbeheerder  van h et  Iandelijk  gastransportnet  op grond   
van a rtikel  3.1.2 m eldt. In dien d e  netbeheerder  van h et  Iandelijk  gastransportnet  moet  
investeren i n ui tbreiding v an h et  Iandelijk  gastransportnet  om  aan  dat v erzoek  te v oldoen, wordt   
in de   aansluitovereenkomst  opgenomen d at  aangeslotene  een  garantie af geeft dat   de c apaciteit  
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zoals opgenomen in de in 3.1.1 bedoelde aanvraag op het beoogde aansluitpunt gecontracteerd 
wordt gedurende tien jaar. 

3.2 Druk   
  
3.2.1 De druk   op h et  overdrachtspunt  is  gelijk  aan  de h eersende  leidingdruk  ter plaatse v an h et  

aansluitpunt.   
 
 De m aximale op erationele dr uk, de   maximale i ncidentele  druk  en d e m inimale l eidingdruk  worden  

vastgelegd  in de   aansluitovereenkomst. De   netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  zal  
hier niet v an a fwijken, b ehoudens  het  bepaalde i n 3. 4.3 e n 6.1 .4. In dien d oor de  netbeheerder  
van h et  landelijk  gastransportnet  of  aangeslotene  wordt v astgesteld da t hi ervan to ch i s  
afgeweken, z ullen d e  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  en  aangeslotene  elkaar 
daarover zo s poedig m ogelijk  informeren.  

  
3.2.2 [Vervallen]  
 
3.2.3 [Vervallen]   
 
3.3 Gaskwaliteit  
 
3.3.1 [Vervallen]  
 
3.3.2 [Vervallen]  
 
3.3.3 Indien  aangeslotene  een  aansluitpunt  heeft op   een  gedeelte v an h et  landelijk  gastransportnet  

dat  H-gas  transporteert, k unnen  de  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  en  
aangeslotene, i ndien e n v oor  zover uit het   door  de  netbeheerder  van h et  landelijk  
gastransportnet  uitgevoerde on derzoek  blijkt dat   dit m ogelijk  is, na dere a fspraken m aken o ver 
de  Wobbe in dex  en  de  overige  kwaliteitsparameters  binnen  de  in  3.3.1  weergegeven  
bandbreedtes. De   netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  kan  met  aangeslotene  
nadere f inanciële en   operationele v oorwaarden  overeenkomen  die v erband  houden  met de   
nadere af spraken o ver de  Wobbe in dex  en d e o verige k waliteitsparameters.  

 
3.3.4 Het  gas  wordt ni et ge odoriseerd bes chikbaar gesteld ten zij  anders  wordt  overeengekomen i n de   

aansluitovereenkomst. Het i  s  niet ui tgesloten  dat  het t er  beschikking g estelde  gas, v loeibare  
substantie en /of  stof  bevat,  aangeslotene  dient h iervoor  in de   gasinstallatie  voorzieningen  te  
treffen. He t  gas  wordt be schikbaar gesteld m et ee n tem peratuur  die ge lijk  is  aan  de t emperatuur  
in de   leiding te r  plaatse v an  het  aansluitpunt.  
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3.3.5 Indien d oor de  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  of  aangeslotene  wordt  
vastgesteld da t het   gas  op  het  overdrachtspunt  niet v oldoet  aan  de e isen te n aa nzien v an  
gaskwaliteit, z ullen d e  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  en  aangeslotene  
elkaar daarover zo s poedig m ogelijk  informeren.   

 
3.4 Capaciteit  
 
3.4.1 De  contractuele  capaciteit v an h et  aansluitpunt, z ijnde  de ho eveelheid  gas  die m aximaal  per uur 

beschikbaar wordt ge steld, wordt op b   asis  van d e do or aangeslotene  verstrekte ge gevens  op  
basis  van 3 .1.1  door de  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  en  aangeslotene  in  
onderling o verleg v astgesteld en   vastgelegd  in de   aansluitovereenkomst.  

 
3.4.2 Indien  aangeslotene  de v astgelegde  capaciteit wens t  te v erhogen, d ient  aangeslotene  daartoe  

een  aanvraag  in  bij  de  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet met be hulp  van e en  
formulier dat te v  inden  is  op d e webs ite v an d e  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet.  
De arti kelen 3 .1.2,  3.1.3 en   3.1.4  zijn v an ov ereenkomstige to epassing o p he t v erzoek  tot  
verhogen  van d e v astgestelde c apaciteit.  

 
3.4.3 Aangeslotene  zal  de v astgelegde  capaciteit ni et ov erschrijden,  tenzij  de ov erschrijding h et  

rechtstreeks  gevolg i s  van w erkzaamheden al s  omschreven  in 6.1 .2 en   6.1.4. In geval  
aangeslotene  de  vastgelegde  capaciteit ov erschrijdt, k an  dit er to e l eiden  dat wo rdt af geweken  
van d e  minimale l eidingdruk  zoals  vastgelegd  in de   aansluitovereenkomst. B ovendien  wordt el ke  
overschrijding v an d ie c apaciteit bes chouwd  als  een  situatie  bedoeld i n 2.2   en  is  aangeslotene  
verplicht de   netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  voor zover  redelijkerwijs  mogelijk  
tijdig v oorafgaand aa n di e s ituatie te   informeren en d  e  door de  netbeheerder  van h et  landelijk  
gastransportnet  ter zake ge geven a anwijzingen  op t e v olgen.  De  netbeheerder  van h et  
landelijk  gastransportnet  kan i n ee n de rgelijke s ituatie v erlangen  dat  de v astgelegde  capaciteit  
(aan  de real iteit)  wordt aang epast en   kan  met  aangeslotene  financiële en   operationele  
voorwaarden  overeenkomen  die v erband ho uden  met di e  gewijzigde  capaciteit.   

 
3.5 Beheer   
 
3.5.1 Het  aansluitpunt  wordt  door  of  in op dracht v an d e  netbeheerder  van h et  landelijk  

gastransportnet  bedreven,  onderhouden, v erplaatst, aa ngepast en   verwijderd. O nder  
onderhouden wordt ond  er  meer verstaan  het  inspecteren, h erstellen, k euren en v  ervangen  van  
het  aansluitpunt. Het i  s  aangeslotene  niet to egestaan  handelingen  te (l aten)  verrichten  aan  het  
aansluitpunt  zonder  uitdrukkelijke toe stemming v an d e  netbeheerder  van h et  landelijk  
gastransportnet.  
 

3.5.2 Bij  (dreigende) calamiteiten d ient  aangeslotene  onmiddellijk  contact op   te ne men m et de   
netbeheerder  van h et  landelijk gastransp ortnet  en d e i nstructies  van d e  netbeheerder  van h et  
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landelijk gastransportnet met betrekking tot het gebruik maken van de aansluiting op te 
volgen. 

3.6  Overdrachtspunt  
 
3.6.1 [Vervallen]  
 
3.7 Samenstelling  en l ocatie  van h et aansluitpunt  
 
3.7.1 Het  aansluitpunt  omvat  

- het  afsluiterschema, be staande u it v oorzieningen  ten  behoeve v an b eheer en onde rhoud  aan  en  
besturing v an h et  landelijk  gastransportnet  en o m  calamiteiten t e be heersen   
- voorzieningen  die no dig z ijn om   het  aansluitpunt  met z waar transport te ber  eiken  
- noodzakelijke v oorzieningen  ter beveiliging v an h et pe rceel  waar het aa nsluitpunt i s  gelegen  
- indien v an to epassing, d e n oodzakelijke v oorzieningen  waaronder elektriciteit en   telemetrie  

 
3.7.2 Het  aansluitpunt  bevindt  zich op   een  locatie   

- die toe gankelijk  is  te m aken v oor zwaar transport  
- waar fysiek  ruimte i s  voor het ge hele v oor het  aansluitpunt  benodigde  afsluiterschema  
- waar benodigde  vergunningen  reeds  verkregen  zijn of   verkregen  kunnen worden   

 
4  [Vervallen]  
 
 
5 METEN   
 
5.1 Al  het  gas  dat s troomt o ver het  overdrachtspunt  dient g emeten  te wo rden.  De  meting  geschiedt  

door aangeslotene  conform  de  Meetvoorwaarden  Gas  – LNB  - Meting d oor aangeslotene.  
Aangeslotene  zal  er voor  zorg dragen d  at er geen   gas  wordt onttrok ken tu ssen h et  
overdrachtspunt  en  de  meetinrichting.   

 
5.2 De  meetinrichting  wordt on tworpen,  aangelegd,  beheerd  en o nderhouden d oor aangeslotene  

en v oldoet  aan  de e isen z oals  opgenomen i n de   Meetvoorwaarden  Gas  – LNB  - Meting d oor 
aangeslotene. A lvorens  de  meetinrichting  wordt aa ngelegd  of  gemodificeerd, di ent h et on twerp  
ter goedkeuring te   worden v oorgelegd  aan  de  netbeheerder  van  het  landelijk  gastransportnet 
en d ient g oedkeuring v oor het on twerp v erkregen  te wor den  van d e  netbeheerder  van he t  
landelijk  gastransportnet.  

 
5.3  De  meetinrichting  dient v oorzien te   zijn  van e en  ruimte  waarin he t do or  de  netbeheerder  van  

het  landelijk  gastransportnet  beschikbaar gestelde  lokaal  data  acquisitie-systeem  zobedoeld i n  
1.2.5  van d e  Meetvoorwaarden G as  LNB  – meting d oor aangeslotene  door of  in op dracht v an  
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5.4 De  meetinrichting  dient v oorzien te   zijn  van d e  mogelijkheid tot   aanleg v an e en  

monsternamepunt o m, i ndien n oodzakelijk, een   sonde  aan  te s luiten t en b ehoeve v an e en  
gaskwaliteitmeting te n be hoeve v an d e be paling v an  de g askwaliteit bi j  aangeslotene.  Het  
monsternamepunt di ent z odanig ge situeerd te   zijn da t  onder alle om standigheden e en  
representatief  monster van h et  gas  verkregen wordt en d   at i n de   nabijheid v an h et  
monsternamepunt een   gaskwaliteitmeting g eplaatst k an  worden.  Bij  de  meetinrichting  dient  
voldoende rui mte te   zijn o m  een  gaskwaliteitmeting t e  plaatsen d oor of  in op dracht v an d e  
netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet.  Aangeslotene  draagt  zorg v oor  de  aanleg  
van d e s pannings- en te lemetrievoorziening te n be hoeve  van d e ga skwaliteitmeting c onform  de  
specificatie v an d e  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet, wel ke te   vinden  is  op d e  
website v an d e  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  onder  de na am  
Specificatie_GTS_bij_meting_door_aangeslotene.   

   
5.5 De f unctionele ei sen m et be trekking to t de   meting z oals  opgenomen i n de   Meetvoorwaarden G as  

– LNB  – Meting d oor aangeslotene  dienen  door  aangeslotene  nader  te w orden  
ingevuld/uitgewerkt i n ee n me ethandboek.  Dit m eethandboek  bevat i n i eder geval:   
- een  omschrijving v an d e op gestelde a pparatuur,   
- de b erekeningsmethodes,   
- de wi jze  van o nzekerheidsberekening v an d e  meetinrichting,  
- de a fhandeling v an g econstateerde m eetfouten,   
- een  opsomming v an d e c ontactpersonen  en h un b ereikbaarheidgegevens  
- de  aan  de  apparatuur  te  stellen  nauwkeurigheidseisen   
- de m ethodes  en c riteria om   de k waliteit v an d e m etingen  te waa rborgen, e venals  de v oor het  
veilig, do elmatig en   betrouwbaar  functioneren v an h et  landelijk  gastransportnet  benodigde  
informatievoorziening.   
- de p rocedure  voor registratie en   verrekening  met de   netbeheerder  van  het  landelijk  
gastransportnet  van h et ga sverbruik  dat  niet do or de  meetinrichting  wordt ge registreerd en he  t  
gasverbruik  ten  behoeve  van  het  bedrijven  van d e  meet- en regelinrich ting  inclusief  
verwarming.   
De geb ruikte m ethodes  en p rocedures  zullen i n ov ereenstemming z ijn  met de   actuele  versies  van  
de rel evante  (internationale) standaarden. Het   meethandboek  dient  door de  netbeheerder  van  
het  landelijk  gastransportnet  goedgekeurd te worden. I   ndien e r  geen go edgekeurd  

aangeslotene wordt geplaatst. Dit lokale data acquisitiesysteem dient conform de specificatie 
van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet met de meetinrichting te worden 
verbonden. Aangeslotene draagt zorg voor de aanleg van de spannings- en 
telemetrievoorziening in deze ruimte conform de specificatie van de netbeheerder van het 
landelijk gastransportnet. De in dit artikel genoemde specificaties zijn te vinden op de website 
van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet onder de naam 
Specificatie_GTS_bij_meting_door_aangeslotene. 
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meethandboek is, wordt de meting geacht niet te voldoen aan eisen zoals opgenomen in de 
Meetvoorwaarden Gas – LNB – meting door aangeslotene. 

5.6 Aangeslotene is verplicht om aanpassingen aan de meetinrichting, van zodanige aard dat deze 
van betekenis kunnen zijn voor het correct functioneren van de fysieke en administratieve 
processen rond het landelijk gastransportnet, tijdig voorafgaand aan het uitvoeren hiervan aan 
de netbeheerder van het landelijk gastransportnet te melden. 

5.7 Aangeslotene  is  verplicht de   documentatie be treffende  de b ouw en   het  onderhoud  van d e  
meetinrichting  zodanig ac tueel  te h ouden z odat  aangeslotene  bij  gerede  twijfel  op i eder 
moment o p  verzoek  en n aar genoegen  van d e  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  
kan a antonen  dat z ijn  meetinrichting  voldoet  aan  de  Meetvoorwaarden  Gas  – LNB  – Meting  
door aangeslotene, z o no dig on der verstrekking a an d e  netbeheerder  van h et  landelijk  
gastransportnet  van d e do cumentatie waari n di t wordt o  nderbouwd.   

 
5.8 Indien d e  netbeheerder  van  het  landelijk  gastransportnet  gegronde  redenen h eeft om   aan  te  

nemen d at de   meetinrichting  niet c orrect f unctioneert of   een  afwijking v ertoont,  zal  
aangeslotene  deze c ontroleren en z  o no dig ha ndelend  optreden ( justeren). De k  osten h iervan  
komen v oor  rekening v an  aangeslotene, ten zij  een  eventueel  geconstateerde o nnauwkeurigheid  
de  toegestane  afwijkingen,  zoals  gedefinieerd  in  het  meethandboek,  niet  overschrijdt, i n wel k  
geval  de k osten v oor de c ontrole v oor rekening v an d e  netbeheerder  van h et  landelijk  
gastransportnet  komen.  

 
 De  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  is  bevoegd  de  meetinrichting  te (l aten)  

onderzoeken o m  te b eoordelen o f  door  aangeslotene  aan de   Meetvoorwaarden  Gas  – LNB  – 
Meting d oor aangeslotene  wordt v oldaan. Ind ien d e  meetinrichting  blijkens  dit ond erzoek  niet  
voldoet  aan  hetgeen  bepaald i s  in de   Meetvoorwaarden  Gas  – LNB  – Meting d oor aangeslotene,  
is  aangeslotene  verplicht de   gebreken v oor zijn rek ening  te he rstellen b innen  de d oor de  
netbeheerder  van h et  landelijk gastransp ortnet  opgegeven te rmijn en   conform  de e isen z oals  
vastgelegd  in de ze  Aansluitvoorwaarden  Gas  – LNB  – Aansluitpunt.   

 
 Indien e n v oor de peri ode  dat de   meetinrichting  niet v oldoet  aan  hetgeen  bepaald i s  in de   

Meetvoorwaarden  Gas  – LNB  – Meting d oor aangeslotene, i s  de  netbeheerder  van h et  landelijk  
gastransportnet  na o verleg m et be trokkenen  –  waaronder in  elk  geval  worden beg repen  de  
desbetreffende  aangeslotene  en  de  betrokken  erkende  programmaverantwoordelijke(n) - 
gerechtigd to t het   vaststellen  van d e  meetwaarden.  

5.9 Indien wordt vastgesteld dat de meetinrichting niet correct functioneert, maar het tijdstip waarop 
dit niet-correct functioneren is begonnen niet kan worden bepaald, wordt het niet-correct 
functioneren geacht te zijn begonnen halverwege de datum waarop het niet-correct functioneren 
is vastgesteld en de datum van de laatste onbetwiste controle van de meetinrichting. De datum 
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waarop het niet-correct functioneren is vastgesteld, wordt geacht te zijn de datum waarop de 
controle is uitgevoerd die het niet-correct functioneren aantoonde. De door de meetinrichting 
gemaakte fout gedurende de periode tussen de datum waarop het niet-correct functioneren is 
begonnen, dan wel wordt geacht te zijn begonnen, en de datum waarop de meter weer naar 
behoren functioneert, zal in overleg met de netbeheerder van het landelijk gastransportnet 
door aangeslotene worden geschat. De fout zal niet worden uitgedrukt in uurcorrecties maar in 
één totale volumecorrectie. Correctie vindt evenwel slechts plaats over een periode zoals 
vastgelegd in B4.4 van de Allocatievoorwaarden Gas voorafgaand aan de datum waarop het niet 
correct functioneren is vastgesteld, plus het aantal dagen tussen de datum waarop het niet 
functioneren is vastgesteld en de datum waarop de meter weer naar behoren functioneert. 

5.10 De  netbeheerder  van h et  landelijk gas transportnet  is  gerechtigd to t het   gebruik  van d e v oor 
haar (voor  de u itvoering v an  haar taken a ls  netbeheerder  van h et  landelijk gast ransportnet)  
benodigde  telecommunicatie-infrastructuur en/of  datalijnen, v erbonden  aan  de  meet- en  
regelinrichting  en, i ndien a anwezig, de   gaskwaliteitmeting c onform  5.4  bij  aangeslotene. Hi erbij  
zal  de  netbeheerder  van he t  landelijke  gastransportnet  het v eiligheidsbeleid v an  
aangeslotene  in ac ht ne men.  

 
5.11 De  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  heeft toe gang  tot  alle  aan  de  meting  

gerelateerde i nformatie.  Aangeslotene  zal  de  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  
of  een  derde di e do or de  netbeheerder  van  het  landelijk  gastransportnet  gemachtigd i s  in de   
gelegenheid s tellen d e ui t te   voeren tes t- en  kalibratiewerkzaamheden bi j  te won en e n  zal  de  
resultaten  hiervan o verleggen.   

 
5.12 Een m inimum  meetcapaciteit, di t i s  de  capaciteit waarbi j  de o ndergrens  van h et  meetbereik  van  

de  meet- en  regelinrichting  wordt be reikt, wordt v  astgelegd  op b asis  van d e do or aangeslotene  
aan  de  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  verstrekte ge gevens.  Aangeslotene  
zal  er voor  zorgen  dat d e ho eveelheid af   te n emen  gas  structureel  en/of  planmatig l igt  in he t  
capaciteitsgebied tu ssen d e  minimum  meetcapaciteit  en  de m aximum  meetcapaciteit.  
Aangeslotene  zal  zodanig  gas  afnemen d at ee n c orrecte i nzet v an d e  meetinrichting  wordt  
gewaarborgd; i ndien  aangeslotene  hieraan ni et  voldoet  dan  wel  zal  kunnen v oldoen, i s  
aangeslotene  verplicht om   de  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet, te i  nformeren  
en  de  door  de  netbeheerder  van h et  landelijk gast ransportnet  ter  zake ge geven a anwijzingen  
op te   volgen.  Voorts  is  aangeslotene  verplicht, i ndien e n  voor zover  hij  structureel  en/of  
planmatig de   vastgelegde  minimum  meetcapaciteit ond erschrijdt da n wel   de m aximale  
meetcapaciteit ov erschrijdt, d e m eetcapaciteit v an d e  meetinrichting  aan  te  passen  en  hierover  
met de   netbeheerder  van  het  landelijk  gastransportnet  in ov erleg te   treden. E en g ewijzigde  
minimum  meetcapaciteit wordt door de    netbeheerder  van he t  landelijk  gastransportnet  en  
aangeslotene  vastgelegd  in de   aansluitovereenkomst.   

6  SAMENWERKING  
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6.1 Werkzaamheden 

6.1.1 De  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  en  aangeslotene  zullen te   allen  tijde  
voldoende i nformatie ui twisselen e n m aatregelen n emen,  opdat de   werkzaamheden a an e n de   in- 
en u itbedrijfname v an (ond erdelen v an) het  aansluitpunt,  de  gasinstallatie  en/of  het  landelijk  
gastransportnet  en/of  de d aarmee  verband ho udende te lecommunicatievoorzieningen  zodanig  
worden  gecoördineerd dat   eventuele v erstoring  van d e re guliere bes chikbaarstelling v an  gas  tot  
een  minimum  wordt be perkt.  

 
6.1.1a Indien werk zaamheden aa n  de  gasinstallatie  het  noodzakelijk  maken  om  deze  vrij  van  gas  te  

maken, i nclusief  het  gedeelte tus sen h et  aansluitpunt  en de   meetinrichting, z al  aangeslotene  
de h oeveelheid on gemeten  gas  vergoeden  aan  de  netbeheerder  van h et  landelijk  
gastransportnet  tegen  de  neutrale  gasprijs  conform  4.1.6.4  van  de  Transportvoorwaarden  Gas  –  
LNB.  

 
6.1.2 Waar redelijkerwijs  noodzakelijk  in v erband m et  de  veiligheid, do elmatigheid en   betrouwbaarheid  

van h et  landelijk gast ransportnet,  zullen d e  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  
en  aangeslotene  voor werkzaamheden aa n he t  aansluitpunt, d e  gasinstallatie  of  het  landelijk  
gastransportnet, di e ge durende  een  bepaalde p eriode e en z ekere gas afname of   
gasafnamepatroon  op h et  aansluitpunt  vereisen, m et el kaar en m et a ndere  netgebruikers  
samenwerken te neinde  gedurende  deze pe riode  een  dergelijke ga safname of   gasafnamepatroon  
te real iseren.  

 
6.1.3 Door de  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  te v errichten  werkzaamheden a an e n  

inspecties  van h et  aansluitpunt, het   lokale da ta ac quisitiesysteem  conform  5.3  en d e  
gaskwaliteitmeting c onform  5.4  zullen, z oveel  als  redelijkerwijs  mogelijk, ti jdens  kantooruren, i n  
overleg  met en   met i nachtneming v an h et  veiligheidsbeleid v an  aangeslotene  worden  verricht.  
Aangeslotene  staat  er voor in da t de   door de  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  
aan  te  wijzen  personen  te  allen  tijde  toegang  hebben  tot  het  gebouw  en  de  aansluiting  voor het  
uitvoeren v an  werkzaamheden e n he t v errichten  van i nspecties, a lsmede  dat h et ge bouw e n de   
aansluiting  steeds  goed be reikbaar zijn.  

 
6.1.4 Indien d e  netbeheerder  van  het  landelijk  gastransportnet  voornemens  is  om, bui ten  het g eval  

van s toring o f  calamiteiten,  werkzaamheden te   verrichten  aan  het  aansluitpunt  die k unnen l eiden  
tot  onderbreking,  vermeerdering  of  vermindering  van  de  beschikbaarstelling  van  gas  dan  wel  tot  
verandering  van d e c ondities  waaronder het  gas  beschikbaar wordt ge steld, z ullen d eze  
werkzaamheden ni et ee rder worden  uitgevoerd dan   nadat  over het t ijdstip en   de t ijdsduur van d e  
onderbreking res pectievelijk  de v ermeerdering o f  vermindering v an d e be schikbaarstelling v an  
gas  dan  wel  de v erandering  van d e c ondities  waaronder het  gas  beschikbaar wordt ge steld,  
overleg  met  aangeslotene  heeft pl aatsgevonden. De   netbeheerder  van  het  landelijk  
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gastransportnet zal bij planning en uitvoering van deze werkzaamheden zoveel als redelijkerwijs 
mogelijk met de belangen van aangeslotene rekening houden. 

6.1.5 Indien e en c alamiteit o f  storing h et  aansluitpunt,  de  gasinstallatie  en/of  het  ongestoorde  
functioneren v an h et  landelijk gast ransportnet  bedreigt,  kan d e  netbeheerder  van h et  landelijk  
gastransportnet  de  noodzakelijke  werkzaamheden  onverwijld  en  zonder  voorafgaand  overleg  
met  aangeslotene  uitvoeren. De   netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  en  
aangeslotene  zullen i n da t gev al  zoveel  als  redelijkerwijs  mogelijk  contact m et el kaar 
onderhouden e n s amenwerken o m  de c alamiteit of   storing da n wel   de g evolgen  daarvan o p te   
heffen.  

 
6.1.6 De  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  is  bevoegd  om  zonder  voorafgaande  

mededeling a an  aangeslotene  en  andere  betrokkenen  het  aansluitpunt  af  te s luiten i ndien d it  
vereist i s  wegens  direct gev aar voor personen.  

 
6.1.7 Aangeslotene  respectievelijk  de  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  zal  noch do or 

middel  van d e  gasinstallatie  respectievelijk  het  aansluitpunt, en/ of  het  landelijk  
gastransportnet  noch an derszins  hinder of  schade  veroorzaken a an  het  aansluitpunt en/ of  het  
landelijk  gastransportnet  respectievelijk  de  gasinstallatie.  Aangeslotene  zal  het  aansluitpunt  
niet ge bruiken v oor aarding v an e lektrische i nstallaties, to estellen, b liksemafleiders  en d ergelijke,  
dan  wel  voor enig an der doel  dan  onder deze  Aansluitvoorwaarden  Gas  - LNB  – Aansluitpunt  
uitdrukkelijk  is  toegestaan.  Aangeslotene  zal  de d oor of  vanwege de   netbeheerder  van h et  
landelijk  gastransportnet  op de   aansluiting  aangebrachte v erzegelingen  niet v erbreken o f  
laten  verbreken.   

 
6.2 Communicatie  
 
6.2.1 Met be trekking to t het   bedrijven v an h et  aansluitpunt  zullen d e  netbeheerder  van h et  landelijk  

gastransportnet  en  aangeslotene  prioriteit gev en a an d e v eiligheid, do elmatigheid e n  
betrouwbaarheid v an h et  landelijk  gastransportnet.  De  netbeheerder  van h et  landelijk  
gastransportnet  en  aangeslotene  zullen e lkaar de nod ige m edewerking v erlenen  bij  de  
toepassing e n de   uitvoering  van h et be paalde i n de ze  Aansluitvoorwaarden  Gas  - LNB  – 
Aansluitpunt  en d e  controle op   de n aleving d aarvan. De   netbeheerder  van h et  landelijk  
gastransportnet  en  aangeslotene  zijn i n he t bi jzonder verplicht el kaar zo s poedig m ogelijk  op  
de  hoogte  te  stellen  van  alle  gegevens,  voorvallen  en  wijzigingen  in  omstandigheden  of  in  de  
feitelijke s ituatie di e v oor de ui tvoering v an d eze  Aansluitvoorwaarden G as  - LNB  – Aansluitpunt  
van b elang  (kunnen) zijn, wa aronder waargenomen o f  vermoede  (dreiging v an) schade, geb reken  
of  onregelmatigheden a an h et  aansluitpunt  en/of  de  gasinstallatie.  

 
6.2.2 De  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  en  aangeslotene  zijn, on der meer om  

hetgeen  omschreven  in  6.2.1  na  te  kunnen  komen,  vierentwintig  uur  per  dag  en  elke  dag  van  het  
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jaar telefonisch dan wel via enig ander overeengekomen communicatiesysteem bereikbaar. Alle 
relevante adres- en communicatiegegevens worden vastgelegd. Indien deze gegevens wijzigen, 
dienen de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en aangeslotene elkaar hierover 
uiterlijk tien werkdagen voorafgaand aan wijziging van de gegevens schriftelijk te informeren op 
het vastgelegde adres. 

6.2.3 De  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  en  aangeslotene  zullen z ich v oldoende  
inspannen te   (blijven) beschikken o ver de beno digde  vergunningen  en e lkaar over de i nhoud v an  
die v ergunningen  en d e v oorwaarden waaronde r  zij  zijn  afgegeven, t e  (blijven) informeren.  

 
6.3 Continuïteit  
 
6.3.1 Aangeslotene  verstrekt j aarlijks  op v erzoek  van d e  netbeheerder  van h et  landelijk  

gastransportnet  voor  elk  aansluitpunt  informatie ov er de v erwachte c apaciteitsbehoefte i n d e  
komende  vier jaren.  Aangeslotene  zal  aan  de  netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet,  
indien d e  netbeheerder  van  het  landelijk  gastransportnet  hierom v erzoekt, na dere  
(achtergrond)informatie v erstrekken o ver de door he m  verstrekte ge gevens.  Aangeslotene  staat  
er voor in da t de   door  hem  verstrekte op gaven o p z orgvuldige wi jze tot   stand  zijn ge komen e n  
een  zo go ed  mogelijke s chatting g even v an d e toe komstige c apaciteitsbehoefte.   

 
 
7 BIJZONDERE  BEPALINGEN  
 
7.1 [Vervallen]  
 
7.2 Compensatie  bij  ernstige  storingen   
 
7.2.1 Aangeslotene  heeft rec ht op   een  financiële  compensatie bi j  storingen  die v oor een p eriode  

langer  dan  4 uren tot    een  onderbreking v an h et trans port  van  gas  leiden,  met ui tzondering v an  
voorziene  onderbrekingen.  

 
7.2.2 De i n 7.2 .1 ge noemde te rmijn v an 4   uren  vangt  voor  alle do or de onde rbreking g etroffen  

aangeslotenen  aan  op he t  moment d at de   netbeheerder  van h et  landelijk  gastransportnet  de  
eerste m elding v an e en o nderbreking v an e en  aangeslotene  ontvangt  of, i ndien d at ee rder is, op   
het m oment  van v aststelling  van d e o nderbreking d oor de  netbeheerder  van h et  landelijk  
gastransportnet.  

 
7.2.3 De i n 7.2 .1 ge noemde f inanciële c ompensatie b edraagt v oor de  aangeslotene  €  910,- bij  een  

onderbreking v an 4   uur tot 8   uur, v ermeerderd  met €   500,- voor elke v olgende aa neengesloten  
periode  van 4   uur. De ui  tbetaling d ient b innen  drie m aanden te   geschieden.  
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7.2.4 De duur van onderbreking wordt voor alle door de onderbreking van het transport van gas 
getroffen aangeslotenen bepaald als de tijdsduur tussen de in 7.2.2 gedefinieerde aanvang van 
de onderbreking en het moment dat het transport voor alle door de onderbreking van het 
transport van gas getroffen aangeslotenen is hersteld. 

7.3 Slotbepaling 

7.3.1 Deze voorwaarden worden aangehaald als “Aansluitvoorwaarden Gas – LNB – Aansluitpunt ”. 
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