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1 Aanvraag 

1. Op 18 augustus 2022 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) een aanvraag 
ontvangen, als bedoeld in artikel 12h van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt 
(hierna: Instellingswet), van Boxxcare B.V. en Adze Bos Beheer B.V. (hierna gezamenlijk: 
Firma Bos). Dit betreft een aanvraag tot het bindend verklaren van een door de Firma Bos 
gedane toezegging. 
 

2. De ACM beoordeelt in dit besluit de aanvraag van Firma Bos. In hoofdstuk 2 staat de inhoud 
van de toezegging. In hoofdstuk 3 gaat de ACM in op het wettelijk kader. In hoofdstuk 4 staat 
een beschrijving van het verloop van de procedure. In hoofdstuk 5 beoordeelt de ACM de 
toezegging op doelmatigheid. Ten slotte staat in hoofdstuk 6 de bindendverklaring van de 
toezegging tot 1 juli 2023. 

2 Inhoud van de toezegging 

3. De Firma Bos heeft schriftelijk verzocht zijn toezegging bindend te verklaren, die hoofdzakelijk 
inhoudt dat zij de door haar beheerde, in haar hoofdstuk 1 van haar aanvraag genoemde, 
gasnetten per 1 juni 2023 zal afsluiten en niet langer zal beheren. In aanvulling daarop zegt 
Firma Bos toe alle medewerking te verlenen aan het tot stand brengen van nieuwe 
aansluitingen van afnemers die thans op haar gasnetten zijn aangesloten, op het net van de 
voor het betreffende gebied aangewezen regionale netbeheerder. De Firma Bos zegt voorts 
toe bepaalde, in hoofdstuk 3 van haar aanvraag beschreven, stappen te zetten om afnemers 
op haar netten te informeren over en voor te bereiden op de aanstaande afsluiting van haar 
gasnetten en de ACM daarvan op de hoogte te houden. Ten slotte zegt de Firma Bos toe de 
ACM door middel van specifiek in hoofdstuk 4 van haar aanvraag genoemde acties op de 
hoogte te houden van de afsluiting van de gasnetten, opdat dit voor de ACM controleerbaar is.  

 
4. Meer specifiek omvat de toezeggingsaanvraag van Firma Bos– zakelijk weergegeven en voor 

zover relevant – het volgende: 
 

Boxxcare B.V. heeft vier locaties met gasaansluitingen in eigendom/beheer. Het gaat om een 
locatie aan de Uithof 4 te Dokkum, de Aldebaranweg 8 te Leeuwarden, de Ceresweg 52 te 
Leeuwarden en de Orionweg 12 te Leeuwarden. Adze Bos Beheer B.V. heeft één locatie met 
gasaansluitingen in eigendom/beheer gelegen aan de Ceresweg 46 te Leeuwarden. Firma 
Bos heeft ten behoeve van de toezeggingsaanvraag de daadwerkelijke gasaansluitingen 
geïnventariseerd; 
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Voor Boxxcare B.V. gaat het om 
- Uithof 4 te Dokkum   1 aansluiting 
- Aldebaranweg 8 te Leeuwarden  2 aansluitingen 
- Ceresweg 52    10 aansluitingen 
- Orionweg 12    5 aansluitingen 

 
Voor Adze Bos Beheer B.V. gaat het om 
- Ceresweg 46    2 aansluitingen 
 
Firma Bos zegt toe per 1 juni 2023 te stoppen met het beheer van de gasnetten. De huidige 
afnemers kunnen zich tot de relevante netbeheerder richten en een individuele aansluiting 
aanvragen. Daarbij zegt Firma Bos toe dat alle medewerking wordt verleend om deze 
aansluitingen tot stand te brengen waaronder, maar niet alleen, de toegangsverlening tot de 
terreinen die bij Firma Bos in eigendom en beheer zijn, de toestemming om daar alle 
werkzaamheden te verrichten die nodig zijn en de toestemming om daar(in) de benodigde 
leidingen te leggen en te behouden. 
 
Firma Bos zegt toe daarvoor de volgende stappen te ondernemen: 
- Firma Bos zal op 1 september 2022 aan alle gebruikers een brief sturen waarbij de 

aankondiging wordt gedaan dat Firma Bos het voornemen heeft om niet langer als 
netbeheerder voor gas op te treden. Dit zal per mail, gewone post en op 10 september 
2022 ook per aangetekende brief worden verzonden. 

- Firma Bos zal aan de ACM een overzicht sturen van de mails en brieven die zijn 
verstuurd en de datum/data waarop dat is gebeurd. Ook van de aanvullende 
correspondentie met individuele gebruikers ontvangt de ACM een afschrift. 

- Indien één of meer gebruikers juridische stappen wil ondernemen tegen het voornemen 
van Firma Bos om te stoppen met het netbeheer, zal Firma Bos de ACM daarvan op de 
hoogte stellen. 

- Firma Bos zal op 10 oktober 2022 opnieuw contact opnemen met alle gebruikers teneinde 
van hen te vernemen welke voortgang zij hebben gemaakt bij de aanvraag van de 
eventueel gewenste vervangende aansluiting.  

- Indien er vertraging ontstaat bij de aanleg van een vervangende aansluiting waardoor 
algehele afsluiting van het huidige gasnet nog niet mogelijk is, zal Firma Bos de ACM 
daaromtrent informeren. 

- Firma Bos zal op 1 december 2022 met alle gebruikers contact en overleg hebben gehad. 
Firma Bos zal de ACM hiervan in kennis stellen waarbij van ieder van de gebruikers 
afzonderlijk het standpunt wordt aangegeven. 

- Firma Bos zal de ACM op de hoogte stellen van de uiteindelijke afsluiting van de 
verschillende gasnetten. Firma Bos zal de ACM de correspondentie met Liander 
daaromtrent doen toekomen. Firma Bos zal de ACM binnen een week na de definitieve 
datum van afsluiting van 1 juni 2023, dat wil zeggen uiterlijk 8 juni 2023, foto’s toesturen 
van de werkzaamheden per locatie en de situatie nadat de werkzaamheden zijn voltooid 
waaruit blijkt dat de gasleidingen worden/zijn verwijderd en waaruit blijkt dat de 
tussenmeters en de aansluitleidingen niet meer bestaan. 

 
Firma Bos verzoekt de ACM deze toezegging in de zin van artikel 12h Instellingswet ACM 
bindend te verklaren en gaat daarbij akkoord met publicatie van dat besluit. 

 
5. Voor de exacte inhoud van de toezegging die de ACM met dit besluit bindend verklaart, 

verwijst de ACM naar de toezeggingsaanvraag in Bijlage 1 bij dit besluit. De 
toezeggingsaanvraag in Bijlage 1 bij dit besluit maakt integraal onderdeel uit van dit besluit. 
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3 Wettelijk kader 

6. Op basis van artikel 12h van de Instellingswet kan de ACM het besluit nemen om op aanvraag 
een toezegging van een marktorganisatie bindend te verklaren. Met het bindend verklaren van 
een toezegging vervalt, op basis van artikel 12h, eerste lid, van de Instellingswet, de 
bevoegdheid van de ACM tot het opleggen van een bestuurlijke boete of een last onder 
dwangsom aan die marktorganisatie voor de betreffende gedragingen. De aanvraag moet 
worden ingediend voordat de ACM een besluit omtrent het opleggen van een bestuurlijke 
boete of een last onder dwangsom neemt. 
 

7. Volgens artikel 12h van de Instellingswet kan de ACM een toezeggingsaanvraag bindend 
verklaren wanneer de ACM dat doelmatiger acht dan het opleggen van een bestuurlijke boete 
of een last onder dwangsom. 
 

8. Om te beoordelen of het bindend verklaren van een toezegging doelmatiger is dan het 
opleggen van een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom, kijkt de ACM onder meer 
naar de fase waarin een onderzoek naar een vermoedelijke overtreding zich bevindt en de 
aard van de overtreding. 
 

9. Daarnaast dient de inhoud van de toezegging: 
- aannemelijk te maken dat Firma Bos het besluit op controleerbare wijze zal naleven. 
- de ACM ervan te verzekeren dat Firma Bos door het toezeggingsbesluit in 

overeenstemming handelt met het wettelijke voorschrift of het verbod waarvoor de 
toezegging wordt gedaan. 
 

10. De bindendverklaring strekt ertoe overtredingen van de Gaswet weg te nemen. Op basis van 
artikel 12h, vijfde lid, van de Instellingswet moet de onderneming zich overeenkomstig het 
besluit gedragen nadat de ACM een besluit tot bindendverklaring heeft genomen. Als een 
onderneming zich niet overeenkomstig het besluit gedraagt, riskeert zij een bestuurlijke boete 
(op basis van artikel 12m van de Instellingswet) of kan de ACM het besluit wijzigen of 
intrekken. 

4 Verloop van de procedure 

11. De ACM heeft op 24 juli 2020 een signaal ontvangen, waarin werd vermeld dat Bos Bouw 
& Aannemersbedrijf B.V. (hierna: Bos Bouw & Aannemersbedrijf) zonder benodigde 
ontheffing1 een aantal gasnetten met afnemers in beheer zou hebben.2 De aanleg en het 
beheer van deze gasnetten zou op een dusdanige wijze worden uitgevoerd dat er ook 
veiligheidsrisico’s zouden zijn ontstaan. Om deze reden is de ACM een onderzoek 
gestart naar de activiteiten van Firma Bos. 
 

12. Op 22 februari 2021 heeft de ACM een informatieverzoek gestuurd aan Bos Bouw & 
Aannemersbedrijf.3 Uit de correspondentie die hierop volgde, bleek dat Bos Bouw & 
Aannemersbedrijf de in het informatieverzoek genoemde aansluitingen en netten niet 
beheerde of in eigendom had, maar dat dit Adze Bos Beheer B.V. (hierna: ABB) betreft. 
ABB heeft deels op 31 maart 2021 en deels op 14 en 15 april 2021 gereageerd op het 
informatieverzoek.4 In een later stadium van het onderzoek werd duidelijk dat ook 
Boxxcare B.V. (hierna: Boxxcare), een aan ABB gerelateerde rechtspersoon, zonder 
benodigde ontheffing gasnetten beheert. Op 17 november 2021 heeft de ACM ook 

 
1 Zoals bedoeld in artikel 2a Gaswet. 
2 ACM/IN/669330 
3 ACM/UIT/549156 
4 ACM/IN/605626, ACM/IN/605721 en ACM/IN/605879 



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/21/049780 / Documentnr. ACM/UIT/582354 
 

 

4/11 

Boxxcare een informatieverzoek gestuurd.5 
 

13. De ACM heeft hierna op 3 mei 2021, 3 september 2021 en 16 december 2021 
informatieverzoeken gestuurd aan Liander N.V. en op 10 januari 2022 aan Stedin 
Netbeheer B.V. met betrekking tot de gasaansluitingen.6 Daarnaast heeft de ACM op 23 
juni 2021 bij infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (hierna: iCOV) een 
Relatierapportage en een Vermogen en Inkomstenrapportage aangevraagd.7 

 
14. Ook hebben op 31 maart 2021, 27 mei 2021 en 14 maart 2022 gesprekken 

plaatsgevonden tussen de ACM en Firma Bos.8 
 

15. De ACM heeft alle verzamelde informatie geanalyseerd. Aan de hand hiervan kwam de 
ACM tot de conclusie dat er nog steeds geen duidelijk beeld is van de omvang van de 
overtreding. Dit leidde ertoe dat de ACM op 22 februari 2022 schriftelijk aangekondigd 
heeft op bedrijfsbezoek te gaan bij Firma Bos.9 Dit bezoek heeft plaatsgevonden op 8 
maart 2022. 

 
16. Op 11 mei 2022 heeft de ACM Firma Bos per brief op de hoogte gesteld van de 

conclusies van het onderzoek en Firma Bos uitgenodigd voor een gesprek.10 Tijdens dit 
gesprek heeft Firma Bos aangegeven een toezegging te willen doen met betrekking tot 
het stoppen van het beheer van de gasnetten. 

 
17. Op 18 augustus 2022 heeft Firma Bos de definitieve toezegging ter beoordeling aangeleverd 

bij de ACM.11 

5 Het oordeel van de ACM 

18. In dit hoofdstuk licht de ACM toe waarom zij de aanvraag van Firma Bos, om haar toezegging 
bindend te verklaren, inwilligt. 
 

19. Het beheren van een gasnet is een grote verantwoordelijkheid en vraagt veel kennis en 
expertise. Daarom mag het transporteren van gas middels gastransportnetten op grond van 
artikel 2, lid 8, Gaswet alleen uitgevoerd worden door een met instemming van de Minister 
aangewezen netbeheerder.12 Niet aangewezen netbeheerders mogen alleen een 
gastransportnet beheren als daarvoor op grond van artikel 2a Gaswet een ontheffing is 
verleend door de ACM. Indien van beide situaties geen sprake is, kan het beheren van een 
gastransportnet een overtreding vormen van artikel 2, lid 8, Gaswet en artikel 10Ee Gaswet.13 
Overigens dient ook in dit geval degene aan wie een gastransportnet toebehoort te handelen 
als goed beheerder van dat net, indien daarvoor geen beheerder is aangewezen.14 De 
verplichtingen die van toepassing zijn op een aangewezen netbeheerder zijn hierbij van 
overeenkomstige toepassing. 

 
20. Met de toezegging is verzekerd dat de Firma Bos het beheer van gasnetten beëindigt 

waarvoor de ACM geen ontheffing heeft verleend van de verplichting om een netbeheerder 
aan te wijzen. Het beëindigen van het beheer houdt hierbij tevens in dat de Firma Bos haar 

 
5 ACM/UIT/564929 
6 ACM/UIT/553511, ACM/UIT/560966, ACM/UIT/567765 en ACM/UIT/569232 
7 ACM/INT/428677 
8 ACM/INT/422829, ACM/INT/426820 en ACM/INT/445104 
9 ACM/UIT/570861 en ACM/UIT/572279 
10 ACM/UIT/575801 
11 ACM/IN/711219 
12 Zie artikel 4 Gaswet. 
13 Uit artikel 10Ee Gaswet volgt dat het een ander dan een (aangewezen) netbeheerder verboden is om de aan een 
netbeheerder toegekende taken uit te voeren, waaronder het beheren van gastransportnetten. 
14 Artikel 2, lid 10, Gaswet. 
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gastransportnetten buiten werking stelt. Hiermee worden ook risico’s gemitigeerd die 
aanwezig zijn door tekortkomingen in de aanleg en het beheer van de gasnetten. Hoewel uit 
het onderzoek van de ACM niet is gebleken dat er aanwijzingen zijn voor acute 
veiligheidsrisico’s, heeft de ACM tekortkomingen geconstateerd bij de aanleg en het beheer 
van de gasnetten die in de toekomst mogelijk tot acute veiligheidsrisico’s kunnen leiden. 
Zodoende borgt Firma Bos momenteel op onvoldoende wijze de betrouwbaarheid en 
veiligheid van de netten. De toezegging om het beheer van de gasnetten te beëindigen, komt 
daarmee in het bijzonder de veiligheid en betrouwbaarheid van de gaslevering ten goede. 
Tegelijkertijd is het met de toezegging mogelijk voor afnemers om, binnen een voor partijen 
haalbare periode, een aansluiting te krijgen op het net van een aangewezen netbeheerder. 
Hierdoor is er geen onderbreking in de gaslevering aan de afnemers van Firma Bos 
noodzakelijk. Firma Bos handelt op deze wijze, na implementatie van de toezegging, niet 
meer in overtreding van artikel 2, achtste lid, Gaswet, artikel 2, tiende lid, Gaswet en artikel 
10Ee Gaswet. 

  
21. Naleving van de toezegging is bovendien voor de ACM controleerbaar, omdat de Firma Bos 

de ACM informeert over de voortgang en daarbij alle relevante correspondentie met de ACM 
deelt. Bovendien maakt de Firma Bos het mogelijk om de daadwerkelijke afsluiting te 
controleren door de relevante correspondentie hieromtrent en bewijs daarvan middels foto’s 
van de werkzaamheden en verwijderde aansluitingen van de afnemers op het net van Firma 
Bos aan de ACM toe te zenden. 

 
22. De ACM acht het vanuit het oogpunt van handhaving van de Gaswet doelmatig om in dit geval 

een toezeggingsbesluit te nemen. Het toezeggingsbesluit bewerkstelligt op een snelle en 
effectieve wijze dat het beheer van de gasnetten wordt beëindigd. Nader onderzoek door de 
ACM, dat noodzakelijk zou kunnen zijn voor het opstellen van een sanctiebesluit of een 
sanctierapport, is door het bindend verklaren van deze toezegging niet meer nodig. 

 
23. Gelet op het voorgaande is de ACM van oordeel dat het bindend verklaren van de toezegging 

doelmatiger is dan het opleggen van een boete of een last onder dwangsom. 

6 Besluit 

24. Gelet op artikel 12h van de Instellingswet verklaart de ACM de in hoofdstuk 2 van dit besluit, 
en daarmee de in bijlage 1, opgenomen toezeggingen bindend voor Adze Bos Beheer B.V. en 
Boxxcare B.V. 

 
25. De ACM staakt het onderzoek naar Adze Bos Beheer B.V. en Boxxcare B.V. op de locatie 

Ceresweg 46 te Leeuwarden van Adze Bos Beheer B.V. en op de locaties Uithof 4 te 
Dokkum, Aldebaranweg 8 te Leeuwarden, Ceresweg 52 te Leeuwarden en Orionweg 12 te 
Leeuwarden van Boxxcare B.V. wegens een mogelijke overtreding van artikel 2, lid 8, Gaswet 
en artikel 10Ee Gaswet vanwege het beheren van gasnetten zonder de daartoe benodigde 
ontheffingen en wegens een mogelijke overtreding van artikel 2, lid 10, Gaswet vanwege het 
niet gedragen als goed netbeheerder. 

 
26. De ACM is bevoegd om toezicht uit te oefenen op de naleving van de toezegging. Bij niet-

naleving van de toezegging kan de ACM een boete opleggen. De ACM kan ook onderhavig 
besluit intrekken en vervolgens het onderzoek opnieuw opstarten. De ACM kan nieuwe 
informatie onderzoeken die zij ontvangt nadat de toezegging bindend is verklaard. 
 

27. Dit besluit geldt tot 1 juli 2023. 
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Den Haag, 
Datum: 22 september 2022 
 
Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze, 
 
 
drs. M.R. Leijten  
bestuurslid 
 
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 ACM, Directie Juridische 

Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 

7:1a, eerste lid, van de Algemene wetbestuursrecht, ACM verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij 

de administratieve rechter. 

 
  



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/21/049780 / Documentnr. ACM/UIT/582354 
 

 

7/11 

Bijlage 1: Toezeggingsaanvraag Firma Bos 

 
 
ACM 
Muzenstraat 41 
2511 WB Den Haag 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
Plaats: Leeuwarden Ons kenmerk: Bos/ACM 
Datum: 18 augustus 2022 Uw kenmerk: ACM/21/049780 

    
Betreft: toezegging en verzoek bindend verklaring  
toezegging Boxxcare B.V. en Adze Bos Beheer B.V. (art 
12h Instellingswet ACM) 
 
   

 
 
 
Toezegging en verzoek bindend verklaring toezegging  

 
1 Feitencomplex 

 

De feiten 

 
Het bedrijf Boxxcare B.V. bestaat sinds 19 juni 2012 en is ingeschreven bij de KvK onder 
nummer 55429033. De heer [vertrouwelijk] is sinds 27 juni 2022 alleen/zelfstandig bevoegd 
bestuurder. 
 
Het bedrijf Adze Bos Beheer B.V bestaat sinds 28 september 2006. Het staat ingeschreven 
onder KvK nummer 01115980 en [vertrouwelijk] is daarvan directeur en enig 
aandeelhouder.  
 
Boxxcare B.V. en Adze Bos Beheer B.V. exploiteren locaties met loodsen. Zij kopen grond 
waarna het bouwbedrijf Bos Bouw en Aannemersbedrijf B.V., waarvan [vertrouwelijk] 
directeur en enig aandeelhouder is, de loodsen bouwt. Deze loodsen met de grond waarop ze 
staan, worden vervolgens verkocht aan derden. Boxxcare B.V. en Adze Bos Beheer B.V. 
behouden de paden en eventueel overige grond in eigendom. 
 
Boxxcare B.V. en Adze Bos Beheer B.V dragen zorg voor de levering van gas en verzorgen 
het onderhoud van de paden en van het overige terrein, inclusief toegangshekken en 
afscheidingshekken. 
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Daarvoor ontvangen zij een vergoeding van de eigenaren van de loodsen. De vergoeding 
voor de levering en afname van gas is kostendekkend en Boxxcare B.V, en Adze Bos 
Beheer B.V,. maken daarop derhalve geen winst.  
 
Boxxcare B.V. heeft vier locaties met gasaansluitingen in eigendom/beheer. Het gaat om een 
locatie aan de Uithof 4 te Dokkum, de Aldebaranweg 8 te Leeuwarden, de Ceresweg 52 te 
Leeuwarden en de Orionweg 12 te Leeuwarden.  
 
Adze Bos Beheer B.V. heeft één locatie met gasaansluitingen in eigendom/beheer gelegen 
aan de Ceresweg 46 te Leeuwarden.  
 
Iedere locatie kent enkele tientallen loodsen waarvan maar enkele een gasaansluiting 
hebben. 
In bijlage 1 die achter de brief van 11 mei 2022 van de ACM is gehecht wordt per locatie 
aangegeven of er ook gasaansluitingen zijn. Bos heeft ten behoeve van het huidige traject de 
daadwerkelijke gasaansluitingen geïnventariseerd; 
 
voor Boxxcare B.V. gaat het om 
  

- Uithof 4 te Dokkum    1 aansluiting 
- Aldebaranweg 8 te Leeuwarden  2 aansluitingen 
- Ceresweg 52     10 aansluitingen 
- Orionweg 12     5 aansluitingen 

 
voor Adze Bos Beheer B.V. gaat het om 
 

- Ceresweg 46     2 aansluitingen  
 
Omdat beide rechtspersonen in één brief zijn aangeschreven door de ACM en de situaties 
vergelijkbaar zijn wordt de toezegging voor beide ineen gedaan waarbij zij in het vervolg 
ook worden aangeduid als “Bos”. 
 

De overtreding 

 
Bos is eigenaar van en beheert netten voor het transport van gas op de hiervoor genoemde 
locaties. Voor geen van de gasnetten is een beheerder aangewezen en ook is daarvoor geen 
ontheffing verleend in de zin van artikel 2a Gaswet.   
 
Daarmee is Bos in overtreding van artikel 2 lid 8 Gaswet vanwege het beheren van een net 
terwijl er geen ontheffing is verleend voor het aanwijzen van een netbeheerder. Ook is Bos 
in overtreding van artikel 10Ee Gaswet vanwege het uitvoeren van taken die op grond van 
de Gaswet zijn voorbehouden aan een netbeheerder. Ten slotte is Bos in overtreding van 
artikel 43 Gaswet omdat hij gas levert zonder vergunning.  
 
Bos is daarover per brief van 11 mei 2022 aangeschreven door de ACM. 
 
Ten aanzien van de gasnetten is na onderzoek van de ACM ook geconstateerd dat er geen 
acute veiligheidsrisco’s bestaan maar dat er bij de aanleg en het beheer tekortkomingen zijn 
geconstateerd die in de toekomst mogelijk tot acute veiligheidsrisico’s kunnen leiden. Bos 
borgt namelijk onvoldoende de betrouwbaarheid en veiligheid van de netten en gedraagt 
zich daarmee niet als goed netbeheerder in de zin van artikel 2 lid 10 Gaswet. 
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Vanwege de extra veiligheidsrisico’s heeft de ACM besloten te handhaven en heeft 
vervolgens aan Bos de gelegenheid gegeven het toezeggingstraject in de zin van artikel 12h 
Instellingswet ACM te volgen. 
 
 

2 Uiteenzetting van de toezegging in de zin van artikel 12h Instellingswet 

ACM en motivering van de wijze waarop de overtreding wordt beëindigd.  

 

Bos heeft in de gesprekken met de ACM kenbaar gemaakt te willen stoppen met het beheer 
van de gasnetten. De inspanning en kosten die gepaard gaan met het aanpassen van de 
netwerken en het nemen en in stand houden van de vereiste veiligheidsmaatregelen zou gelet 
op de omvang van het een en het ander onevenredig zijn. 
 
Na afsluiting van de gasnetten en zo nodig de verwijdering daarvan zou Bos niet langer 
beheerder zijn in de zin van de Gaswet en derhalve ook niet langer gehouden zijn aan de 
eisen te voldoen die daaraan worden gesteld in de Gaswet.  
 
Daarmee zijn de overtredingen beëindigd en zijn ook de geconstateerde veiligheidsrisico’s 
niet langer aanwezig. 
  
De gebruikers kunnen zich vervolgens tot de relevante netbeheerder richten en een 
individuele aansluiting aanvragen. Bos meent daarbij dat het opnieuw laten aanleggen van 
een aansluiting voor de gebruiker die dat wenst, ook inhoudt dat dit gebeurt naar de thans 
geldende eisen en dat de gebruiker zelf kan kiezen met welke energieleverancier een 
contract wordt afgesloten.  
 
Bos zal per 1 juni 2023 stoppen met het beheer van de gasnetten. Hij heeft daartoe een iets 
ruimere termijn genomen vanwege de huidige situatie rondom de gasprijzen, het feit dat de 
gebruikers dientengevolge worden geconfronteerd met een duurder gasabonnement en de 
verwachte extra weerstand die Bos om die reden zal treffen bij het stopzetten van de huidige 
wijze van gaslevering.  
 
Daarbij zegt Bos toe dat alle medewerking wordt verleend om deze aansluitingen tot stand te 
brengen waaronder, maar niet alleen, de toegangsverlening tot de terreinen die bij Bos in 
eigendom en beheer zijn, de toestemming om daar alle werkzaamheden te verrichten die 
nodig zijn en de toestemming om daar(in) de benodigde leidingen te leggen en te behouden.  
 
3  Motivering implementatie en controle toezegging 

 

Motivering implementatie 

 

Bos is met de individuele gebruikers in contact getreden en heeft hen op de hoogte gebracht 
van het voornemen om niet langer als netbeheerder op te treden. Hij tracht met ieder van hen 
tot een oplossing te komen.  
 
Sommige gebruikers zijn het er mee eens dat de gehele aansluiting verdwijnt omdat zij toch 
geen gas gebruiken, anderen zijn bereid mee te werken aan de afsluiting van het netwerk 
maar wensen een alternatieve energielevering. Voor sommige gebruikers zou een overgang 
op elektrisch aangewezen zijn, anderen willen een eigen gasaansluiting. Een enkeling heeft 
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reeds toegezegd zich te verweren tegen de afsluiting maar Bos hoopt niettemin ook met haar 
tot een oplossing te kunnen komen.  
 
Bos zal aan alle gebruikers een brief sturen in navolging op deze gesprekken. Deze brief 
wordt op 1 september 2022 aan hen verstuurd, eerst per mail en gewone post waarbij de 
aankondiging wordt gedaan dat zij deze brief ook aangetekend ontvangen. De aangetekende 
brief wordt uiterlijk 10 september verzonden.  
 
Bos zal de ACM een overzicht sturen van de mails en brieven die zijn verstuurd en de 
datum/data waarop dat is gebeurd. Ook van de aanvullende correspondentie met individuele 
gebruikers ontvangt u een afschrift. 
 
Het risico bestaat dat er vanuit één of meer gebruikers juridische stappen worden genomen 
waarin wordt gesteld dat Bos een verplichting heeft tot voortzetting van de huidige wijze 
van levering en wordt gevorderd dat Bos daartoe wordt veroordeeld. Bos zal u in dat geval 
daarvan eveneens op de hoogte stellen.   
 
Voor zover Bos heeft kunnen nagaan is het voor alle parken mogelijk om een individuele 
aansluiting aan te vragen en hij zal de gebruikers daaromtrent informeren mede door te 
verwijzen naar mijnaansluiting.nl. 
 
Bos zal vervolgens na één maand na 10 september 2022, dat wil zeggen 10 oktober 2022, 
opnieuw met ieder van hen contact opnemen teneinde van hen te vernemen welke voortgang 
zij hebben gemaakt bij de aanvraag van de eventueel gewenste vervangende aansluiting. 
 
Indien er vertraging ontstaat bij de aanleg van een vervangende aansluiting bij een gebruiker 
of bij gebruikers en het daardoor (nog) niet mogelijk is over te gaan tot algehele afsluiting 
van het huidige gasnet zal Bos de ACM daaromtrent informeren.   
 
Bos verwacht dat hij binnen drie weken nadien, dat wil zeggen 1 december 2022, met 
iedereen contact en overleg heeft gehad. Daarvan zal hij de ACM in kennis stellen waarbij 
van ieder van de gebruikers afzonderlijk het standpunt wordt aangegeven.  
 

Controle naleving toezegging 

 
Teneinde het voor de ACM mogelijk te maken te controleren of de gasnetten daadwerkelijk 
zijn afgesloten per 1 juni 2023 zal Bos de ACM op de hoogte stellen van de uiteindelijke 
afsluiting van de verschillende gasnetten. De afsluiting zal naar alle waarschijnlijkheid 
worden uitgevoerd door Liander en Bos zal de ACM te zijner tijd de correspondentie met 
Liander daaromtrent doen toekomen. Bos zal de ACM binnen een week na de definitieve 
datum van afsluiting van 1 juni 2023, dat wil zeggen uiterlijk 8 juni 2023, foto’s toesturen 
van de werkzaamheden per locatie en de situatie nadat de werkzaamheden zijn voltooid 
waaruit blijkt dat de gasleidingen worden/zijn verwijderd en waaruit blijkt dat de 
tussenmeters en de aansluitleidingen niet meer bestaan.  
 
4 Verzoek bindend verklaring  

 
Bos verzoekt u deze toezegging in de zin van artikel 12h Instellingswet ACM bindend te 
verklaren. Bos gaat daarbij akkoord met publicatie van dat besluit.   
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Hoogachtend,  
 
  
 
 
   
[vertrouwelijk] 


