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MEMORIE VAN TOELICHTING 
TRANSPONERINGSTABELLEN ELEKTRICITEITSWET 1998 EN GASWET 
  
 

Elektriciteitswet 1998 Onderwerp 
Wetsvoorstel 
Energiewet Opmerking 

1, eerste lid, onderdeel a Begripsbepalingen  1.1  
1, eerste lid, onderdeel b Onze Minister Onze Minister  
1, eerste lid, onderdeel c Aansluiting Aansluiting   
1, eerste lid Afnemer Aangeslotene  

1, eerste lid Verordening 714/2009 Vervallen   

1, eerste lid Autoriteit Consument en 
Markt 

Autoriteit Consument en 
Markt 

  

1, eerste lid Leverancier Leverancier   
1, eerste lid Producent Producent   
1, eerste lid Handelaar Grootafnemer   

1, eerste lid Net 

Transmissiesysteem voor 
elektriciteit 
Distributiesysteem voor 
elektriciteit 

 

1, eerste lid 
Landelijk 
hoogspanningsnet 

Transmissiesysteem voor 
elektriciteit 

 

1, eerste lid Netbeheerder 

Transmissiebeheerder 
voor elektriciteit 
Distributiesysteembeheer
der voor elektriciteit 

 

1, eerste lid Vergunninghouder Vergunninghouder  

1, eerste lid Richtlijn Vervallen   

1, eerste lid Notificatierichtlijn Vervallen    

1, eerste lid 
Programmaverantwoorde
lijkheid 2.40   

1, eerste lid Systeemdiensten Ondersteunende dienst 
voor elektriciteit   

 

1, eerste lid Verwant bedrijf Vervallen    
1, eerste lid Biomassa Biomassa   

1, eerste lid Hernieuwbare 
energiebronnen 

Hernieuwbare bronnen  

1, eerste lid Duurzame elektriciteit 
Elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen 

 

1, eerste lid Klimaatneutrale 
elektriciteit 

Vervallen    

1, eerste lid Warmtekrachtkoppeling Vervallen    

1, eerste lid 
Garantie van oorsprong 
voor duurzame 
elektriciteit 

Garantie van oorsprong  

1, eerste lid Rekening Rekening voor garanties 
van oorsprong 

 

1, eerste lid Garantiebeheerinstantie Vervallen    
1, eerste lid Economische eigendom Vervallen    

1, eerste lid 
Installatie voor 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling 

Installatie voor 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling 

  

1, eerste lid 

Garantie van oorsprong 
voor elektriciteit 
opgewekt in een 
installatie voor 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling 

Vervallen   

1, eerste lid Leveringszekerheid Vervallen    

E22011-TE
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1, eerste lid 
Operationele 
netwerkveiligheid Vervallen    

1, eerste lid Meetinrichting Meetinrichting   

1, eerste lid Meetbedrijf Meetverantwoordelijke 
partij  

 

1, eerste lid Productie-installatie Vervallen    
1, eerste lid Verordening 713/2009 Vervallen   

1, eerste lid Acer Acer  

1, eerste lid Producent van gas Vervallen   
1, eerste lid Leverancier van gas Vervallen   
1, eerste lid Handelaar in gas Grootafnemer   
1, eerste lid Directe lijn Directe lijn  

1, eerste lid 
Landsgrensoverschrijden
d net 

Interconnector voor 
elektriciteit 

 

1, eerste lid Interconnectorbeheerder Interconnectorbeheerder 
voor elektriciteit 

  

1, eerste lid Verordening 1227/2011 Verordening 1227/2011   
1, eerste lid Marktdeelnemer Marktdeelnemer   

1, eerste lid Autoriteit Financiële 
Markten 

Vervallen    

1, eerste lid Bindende gedragslijn Bindende gedragslijn   
1, eerste lid Zelfstandige last Zelfstandige last   
1, eerste lid Windpark Windpark   

1, eerste lid Net op zee 
Transmissiesysteem voor 
elektriciteit op zee   

1, eerste lid Certificaat van oorsprong Garantie van oorsprong  

1, tweede lid Multisites 1.3, derde lid  
1, derde lid  Vervoer per trein 1.3, eerste lid  
1, vierde lid Studentenwoningen  1.4, eerste lid  
1, vijfde lid EEZ 1.6  
1, zesde lid Cablepooling 1.4, tweede lid  
1, zevende lid Opknipverbod 1.4, derde lid  
2 t/m 4 Energierapport Vervallen   

4a, eerste lid 
Monitoring leverings- en 
voorzieningszekerheid 

5.12, eerste lid en vierde 
lid onderdeel a Deels gedelegeerd  

4a, tweede lid 
Monitoring leverings- en 
voorzieningszekerheid 

5.12, tweede lid en 
vierde lid, onderdeel b en 
c  

Deels gedelegeerd  

4a, derde lid 
Monitoring leverings- en 
voorzieningszekerheid 

5.21  

4a, vierde lid Monitoring leverings- en 
voorzieningszekerheid 

5.12, derde en vierde lid, 
onderdeel b  

 

4a, vijfde lid 
Monitoring leverings- en 
voorzieningszekerheid 

5.12, vierde lid, 
onderdeel b 

 

4b Aanwijzing Onze Minister 
bevoegde instantie 

 
5.6, derde lid 

 

5, eerste lid Taken ACM generiek 
5.1, eerste en tweede lid, 
onderdeel a, en 5.16   

5, tweede lid Regulerende instantie 5.1, eerste lid   
5, derde lid Wijze uitvoeren taken 5.1, vierde lid   

5, vierde lid Samenwerking ACM 
5.1, tweede lid, 
onderdeel a en b Gedelegeerd 

5, vijfde lid Gegevensuitwisseling  5.1, tweede lid, 
onderdeel a 

Gedelegeerd 

5, zesde lid Goedkeuring Europese 
congestie-procedures 

3.44, vijfde, 3.116, 
eerste lid jo 3.118, 
eerste en tweede lid 

  

5a Bindende gedragslijn 
ACM 

5.19, eerste lid   

5b 
Monitoring elektriciteit 
markt 

5.1, tweede lid, 
onderdeel a    
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5c Jaarverslag ACM 5.2   

7 
Gegevensverstrekking 
ACM - Acer 5.24   

7a Experimenten Vervallen   

9a 
Aanbesteding 
productiecapaciteit Vervallen  

9b RCR 6.1  
9c RCR Vervallen  
9d RCR Vervallen  
9e RCR 6.2  
9f RCR Vervallen  

9g, eerste en tweede lid 
Belemmeringenwet 
Privaatrecht Vervallen  

9h Directe lijn 3.9  Deels gedelegeerd 

10, eerste en tweede lid Aanwijzing LNB 

1.1 (transmissiesysteem 
voor elektriciteit), 3.2, 
eerste lid, onderdeel a, 
3.3, eerste lid 

  

10, derde lid Certificering LNB 3.4, eerste lid, 3.5, 
eerste lid 

  

10, vierde lid 
Certificering 
netbeheerders 

3.8, vierde lid, onderdeel 
d Gedelegeerd 

10, vijfde en zesde lid Verstrekken gegevens 
aan Europese Commissie 

5.25   

10, zevende lid 
Melding gewijzigde 
omstandigheden 3.4, vierde lid   

10, achtste lid Wijzigen of intrekken 
certificering 

3.5, eerste en tweede lid, 
en 3.8, derde lid, 
onderdeel a, en vierde 
lid, onderdeel c 

Deels gedelegeerd 

10, negende lid Aanwijzing RNB 
3.2, eerste lid, onderdeel 
e   

10, tiende lid Duur aanwijzing Vervallen  

10, elfde lid 
Eigenaar net handelt als 
beheerder 3.1, derde lid   

10Aa, eerste lid Aanwijzing 
interconnectorbeheerder 

3.2, eerste lid, onderdeel 
b, 3.3, eerste lid, 3.4, 
3.5, 3.8, vierde lid, 
onderdeel d, 5.25 

  

10Aa, tweede lid 
Aanwijzing vervangende 
interconnectorbeheerder 3.8, eerste lid Deels vervallen 

10Aa, derde lid Taken en verplichtingen 
interconnectorbeheerder 

3.89, eerste, tweede, 
vierde en vijfde lid 

  

10Aa, vierde lid 
Voorwaarden 
interconnectorbeheerder 

3.119, eerste lid, en 
3.120, eerste lid    

10Aa, vijfde lid LNB als 
interconnectorbeheerder 

1.1 (transmissiesysteem 
voor elektriciteit) 

 

10Aa, zesde lid 
Certificering 
interconnectorbeheerder 
derde landen 

3.4, tweede lid, 
onderdeel a 

  

10Aa, zevende lid 
Delegatiegrondslag 
certificering 
interconnectorbeheerder 

3.89, eerste lid, i.c.m. 
3.10, zevende lid 

  

10Aa, achtste lid 
Delegatiegrondslag 
interconnectoren met 
derde landen 

Vervallen  

10a, eerste lid 
Economische eigendom 
regionaal net 3.14, vijfde lid  

10a, tweede en derde lid Economische eigendom 
regionaal net 

Vervallen    

10a, vierde lid Eigendom landelijk net 3.14, vierde lid    
10b Groepsverbod 3.10   
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11, eerste lid 
Ontvlechting netbeheer - 
productie, handel, 
levering 

3.10, vierde lid   

11, tweede, derde en 
vierde lid 

Statuten RNB 3.10, vierde lid, en 3.12  

11a, eerste lid 
Artikelen BW van 
toepassing 3.11, eerste lid   

11a, tweede lid 

TSO-bestuurders hebben 
geen binding met 
productie, levering en 
handel 

3.10, vierde lid   

11a, derde en vierde lid 
Artikelen BW niet van 
toepassing 3.11, tweede en derde lid   

11b Reglement voorkomen 
discriminatie 

Vervallen   

12, eerste lid 
Plichten RNB bij 
aanwijzing Vervallen  

12, tweede lid 
Plichten RNB bij 
aanwijzing 

3.2, eerste lid, onderdeel 
e, en 3.3, eerste en 
tweede lid 

  

12, derde lid 
Plichten RNB bij 
aanwijzing 3.3, zevende lid   

13, eerste lid 
Aanwijzen netbeheerder 
door Onze Minister bij 
ontbreken aanwijzing 

5.9a, eerste lid  

13, tweede en derde lid 
Handelen bij niet voldoen 
netbeheerder 

5.8, eerste en tweede lid 
en 5.9 

  

13, vierde lid Handelen bij niet voldoen 
netbeheerder 

Vervallen  

13, vijfde lid 
Handelen bij niet voldoen 
netbeheerder 5.9   

13, zesde, zevende, 
achtste en negende lid 

Aanwijzen netbeheerder 
door Onze Minister 

5.9a, tweede t/m vijfde 
lid 

 

13, tiende lid 
Handelen bij niet voldoen 
netbeheerder 5.18, tweede lid  

13a, eerste, tweede en 
vijfde lid 

Onder curatelestelling 
netbeheerder 

5.9   

13a, derde en vierde lid 
Onder curatelestelling 
netbeheerder Vervallen   

14, eerste, derde en 
vierde lid 

Overgang netbeheerder Vervallen   

14, tweede lid 
Fusie, splitsing, 
faillissement 
netbeheerder 

3.8, eerste lid   

15, eerste lid Ontheffing GDS 3.6, onderdeel a, en 3.7, 
eerste lid 

 

15, tweede lid Beslistermijn ontheffing 
3.8, vierde lid, onderdeel 
d Gedelegeerd  

15, derde lid Intrekken ontheffing 3.8, derde lid, onderdeel 
a 

Gedelegeerd  

15, vierde, vijfde, en 
zesde lid 

Taken en verplichtingen 
beheerder GDS 

3.6, onderdeel a, 3.103 
en 3.104    

15, zevende lid  Nog aan te leggen GDS 3.7, tweede lid   
15, achtste lid GDS tarieven 3.113, tweede lid   
15, negende en tiende lid GDS tarieven 3.113, vierde lid  Gedelegeerd  
15a, eerste lid Net op zee 3.82  

15a, tweede lid Net op zee 3.85  

16, eerste lid, onderdelen 
a, b, c, d, j en q: 

Beheertaken 
netbeheerder 

3.25, eerste en vierde 
lid, en 3.18 Deels gedelegeerd   

16, eerste lid, onderdeel 
e 

Taken netbeheerder - 
aansluittaak 

3.36  
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16, eerste lid, onderdeel 
f 

Taken netbeheerder - 
transporttaak 3.43  

16, eerste lid, onderdeel 
g 

Taken netbeheerder – 
bevorderen veiligheid 
gebruik 
verbruikstoestellen en -
installaties 

Vervallen  

16, eerste lid, onderdeel 
h 

Taken netbeheerder - 
vaststelling installatie 
hernieuwbare 
energiebronnen of WKK 

3.63, onderdelen a en b  

16, eerste lid, onderdeel i 
Taken netbeheerder- 
meten 2.49  

16, eerste lid, onderdeel 
j 

Taken netbeheerder - 
koppelingen 

3.24, tweede, derde en 
vijfde lid  

 

16, eerste lid, onderdeel 
k 

Taken netbeheerder – 
publiceren gegevens 
inzake koppelingen 

3.24, tweede lid, 3.77, 
tweede lid 

 

16, eerste lid, onderdeel l 
Taken netbeheerder – 
gegevensverstrekking 
afnemers 

3.77, derde lid  

16, eerste lid, onderdeel 
m 

Taken netbeheerder – 
faillissement leverancier 3.79, onderdeel d Gedelegeerd 

16, eerste lid, onderdeel 
n en o 

Taken netbeheerder –
meetinrichting 
kleinverbruikers 

3.50, eerste en tweede 
lid  

16, tweede lid, 
onderdelen a, b en d 

Aanvullende beheertaken 
LNB 

3.25, eerste, tweede en 
vierde lid 

Deels gedelegeerd 
 

16, tweede lid, onderdeel 
c 

Aanvullende taken LNB – 
grensoverschrijdend 
transport 

3.43  

16, tweede lid, onderdeel 
f 

Aanvullende taken LNB – 
door Onze Minister 
opgedragen taken t.b.v. 
leverings- en 
voorzieningszekerheid 

5.12, derde lid, 3.62   

16, tweede lid, onderdeel 
g 

Aanvullende taken LNB – 
gegevensverstrekking 
netbeheerders 

3.77, tweede lid, 3.24, 
derde lid  

16, tweede lid, onderdeel 
h 

Aanvullende taken LNB – 
samenwerken 
buitenlandse instellingen 

3.23, eerste lid, 3.24, 
derde lid, 3.25, eerste lid 

 

16, tweede lid, onderdeel 
i 

Aanvullende taken LNB – 
Europese regionale 
samenwerking 

3.23, eerste lid, 3.24, 
derde lid  

16, tweede lid, onderdeel 
j 

Aanvullende taken LNB – 
innen congestielasten en 
betalingen 
grensoverschrijdende 
elektriciteitsstromen 

3.23, eerste lid  

16, tweede lid, onderdeel 
k 

Aanvullende taken LNB – 
openbaar maken 
informatie 

3.78, eerste en vierde lid Deels gedelegeerd 

16, tweede lid, onderdeel 
m 

Aanvullende taken LNB – 
samenwerking Acer 

3.23, eerste lid  

16, tweede lid, onderdeel 
n 

Aanvullende taken LNB – 
koppeling met net op zee 3.25, eerste lid  

16, derde lid Monopolie 2.66  

16, vierde en vijfde lid N-1 3.26  
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16, zesde lid Inkoop elektriciteit 

3.24, eerste lid, 3.34, 
eerste lid, 3.44, eerste 
lid, 3.47, tweede lid, 
3.116, eerste lid i.c.m. 
3.118, eerste lid 

  

16, zevende lid Publicatie Staatscourant Vervallen     

16, achtste lid 
Delegatiegrondslag 
faillissementen en 
leveringszekerheid 

2.25, 3.62, 3.79, 
onderdelen d en e, en 
5.12, derde en vierde lid 

  

16, negende lid Advies ACM en voorhang Vervallen   

16, tiende lid 
Nadere uitwerking 
tweede lid, onderdeel d Vervallen  

16, elfde lid 
Besluit aanleg 
interconnectoren 

3.25, eerste en vierde lid  Deels gedelegeerd  

16, twaalfde lid 
Rol ACM bij tweede lid, 
onderdeel d Vervallen  

16, dertiende lid Goedkeuring minister Vervallen  

16, veertiende lid 
Nalevingsprogramma 
gemeenschappelijke 
onderneming 

3.16   

16, vijftiende lid 

Taken LNB – 
congestiebeheersprocedu
res 
landsgrensoverstijgend 

3.44, vijfde lid, 3.116, 
eerste lid 

  

16, zestiende lid Net op zee 3.85    

16a, eerste lid 
Doorgeven 
meetgegevens aan 
afnemer en netbeheerder 

2.49, eerste lid, 
onderdeel c, en derde lid 

  

16a, tweede lid Doorgeven gegevens aan 
minister 

4.7, tweede lid, 
onderdeel g, 4.8, tweede 
lid, onderdeel f, 
4.9, eerste lid, onderdeel 
e 

  

16c Aansluiting via 
aanbesteding 

3.37   

16d Calamiteitenplan 
3.74, tweede lid, 
onderdeel b Gedelegeerd 

16da 
Aanwijzing i.v.m. 
bescherming invloed van 
buitenaf 

5.19, tweede lid, 
onderdeel b 

  

16e 
Ontwikkelkader net op 
zee 

3.83  

16f Schadevergoeding net op 
zee 

3.87   

17 
Netbeheerder verricht 
alleen taken 3.17   

17a Tijdelijke taken 
netbeheer 

3.73    

17b 
Geen bevoordeling 
netwerkbedrijf 

3.22, eerste en tweede 
lid 

 

17c Netwerkbedrijf 3.19 en 3.20, 6.4  

18 
Verbod uitvoering taken 
netbeheerder door 
anderen 

2.66   

18a Financieel beheer 
netbeheerder 

3.75, onderdeel a   

19 
Kwaliteitsborgingssystee
m 

3.74, eerste lid en 
tweede lid, onderdeel a Gedelegeerd 

19b 
Jaarlijkse overzichten 
(financieel, personeel, 
investeringen) aan ACM 

3.22, derde en vierde lid 
Deels vervallen en deels 
gedelegeerd 
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19c Overzicht eenmalige 
aansluitkosten 

3.110, derde lid, 3.111, 
derde lid, 3.116, vierde 
lid 

  

19d Klachtenprocedure 
netbeheerder 

3.79, aanhef en 
onderdeel b 

Gedelegeerd 

19e 
Meldingen 
onderbrekingen en 
afwijkingen kwaliteit 

3.79, aanhef en 
onderdeel a 

Gedelegeerd  

20, eerste lid Belemmeringenwet 
Privaatrecht 

Vervallen  

20, tweede lid 
AMvB grondslag - aanleg 
infrastructuur grote 
nieuwe bouwlocaties 

Vervallen   

20, derde lid 
AMvB grondslag – aanleg 
gastransportnet slechts 
na openbare procedure 

Vervallen   

20a RCR 6.1  

20b RCR Vervallen  

20c RCR Vervallen  

20ca RCR net op zee Vervallen   

20d, eerste lid 
Verrekening kosten van 
investeringen in tarieven 

3.31, tweede lid, 
onderdelen a en b, 3.32, 
vijfde lid, en 3.33, eerste 
lid, onderdeel a, i.c.m. 
3.105, eerste lid 

 

20d, tweede lid 
Verrekening kosten van 
investeringen in tarieven 

3.31, tweede lid, 
onderdelen a en b, 3.32, 
vijfde lid, en 3.33, eerste 
lid, onderdeel b, i.c.m. 
3.105, eerste lid 

 

20d, derde lid 
Verrekening kosten van 
investeringen in tarieven 

3.85 i.c.m. 3.31, tweede 
lid, 3.32, vijfde lid, en 
3.33, eerste lid, 
onderdeel c, i.c.m. 
3.115a, eerste lid 

  

21, eerste en tweede lid Investeringsplan 3.31  

21, derde t/m zevende 
lid 

Investeringsplan 3.32   

21, achtste en negende 
lid Investeringsplan Vervallen  

21, tiende lid Investeringsplan 3.33, tweede lid   
21, elfde lid Investeringsplan 3.33, derde lid  

21, twaalfde lid 
Investeringsplan, 
bindende gedragslijn 5.19, derde lid   

22, eerste en tweede lid 

Melding ACM aan Onze 
Minister - netbeheerder 
kan onvoldoende 
voorzien in 
transportdienst 

5.7, eerste lid   

22, tweede en derde lid 

Handelen Onze Minister 
na melding onvoldoende 
voorzien in 
transportdienst 

5.7, tweede lid, en 5.18, 
tweede lid 

  

22a 

Verplaatsen en 
verkabelen 
hoogspanningsverbinding
en 

3.27   

23, eerste lid Aansluittaak - aanbod 

3.36, eerste lid, 
onderdeel a, en 3.40, 
eerste lid, i.c.m. 3.105, 
eerste lid en 3.116, 
eerste lid 
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23, tweede lid Aansluittaak - aanbod 3.36, tweede lid   

23, derde lid 
Aansluittaak - 
discriminatieverbod 

3.24, eerste lid, 3.85 
(3.24), 3.89, eerste lid 
(3.24), en 3.103, eerste 
lid (3.24) 

 

23, vierde lid 
Aansluittaak – termijn 
aansluiting Vervallen  

24, eerste lid Transporttaak - aanbod 3.43 i.c.m. 3.105, eerste 
lid, en 3.116, eerste lid   

  

24, tweede lid Transporttaak - aanbod 3.43, derde en vierde lid   

24, derde lid 
Transporttaak - 
voorwaarden Vervallen (zie 3.24)   

24Aa, eerste lid 
Aansluiting 
vergunninghouder wind 
op zee 

3.86, eerste lid, 
onderdeel a, 3.115 en 
3.116, eerste lid 

 

24Aa, tweede lid 
Aanbod transport 
vergunninghouder wind 
op zee 

3.86, derde lid, 3.115 en 
3.116, eerste lid 

 

24Aa Congestiemanagement  - 
Artikel is niet in werking 
getreden 

24a 
Verplichtingen 
netbeheerder bij wisselen 
leverancier 

3.79, onderdeel c, 4.7, 
tweede lid, onderdelen a 
en b, 4.8, tweede lid, 
onderdelen a en b 

 

25 
Beschermingsmaatregele
n bij crisis op de 
energiemarkt 

Vervallen  

26, eerste lid Besluit ACM voorrang 
capaciteit interconnector 

Vervallen  

26, tweede lid 
Besluit ACM voorrang 
capaciteit interconnector Vervallen   

26, derde lid Besluit ACM voorrang 
capaciteit interconnector 

Vervallen   

26, vierde lid 
Besluit ACM voorrang 
capaciteit interconnector Vervallen  

26a Voorwaarden die 
netbeheerder hanteert 

3.122   

26aa 
Medewerkingsplicht 
installatie en beheer  
meetinrichting 

2.46, eerste lid  

26ab 

Slimme meters - 
verzamelen 
meetgegevens voor 
specifieke doelen 

3.59, 3.60, 4.7, tweede 
en derde lid,  

 

26ac, eerste lid Slimme meters - wijzigen 
besturingsprogramma’s 

3.55, onderdeel c Gedelegeerd 

26ac, tweede lid 
Slimme meters - niet op 
afstand uitlezen op 
verzoek 

3.52   

26ae, eerste lid Slimme meters - AMvB 
uitrol 

Vervallen  

26ae, tweede lid 
Slimme meter - situaties 
ter beschikking stellen 
meter 

3.50   

26ae, derde t/m tiende 
lid  

Slimme meters - uitrol  Vervallen   

26ae, elfde lid 
Slimme meters - 
weigeren 3.52, tweede lid   

26ae, twaalfde en 
dertiende lid 

Slimme meters - 
voortgang uitrol 

Vervallen   

26ae, veertiende lid 
Slimme meters – 
informatieplicht 3.51   
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26af 

Slimme meters - 
overgangsrecht 
meetinrichtingen 2005-
2012 

7.25  

26ag Artikel niet in werking 
getreden 

Vervallen  

26ah 

Bepaalde artikelen over 
meetgegevens niet van 
toepassing op gewone 
meter 

Vervallen   

26b, eerste lid 
Grondslag MR 
tariefstructuren en 
voorwaarden 

3.106, derde lid Grotendeels vervallen 

26b, tweede en derde lid Advies ACM en voorhang Vervallen   

27, eerste lid Tariefstructuren - 
voorstel netbeheerders 

3.117, eerste lid   

27, tweede lid, 
onderdelen a en d 

Tariefstructuren - 
aansluiten 

3.36, eerste lid, 
onderdeel a 

  

27, tweede lid, 
onderdelen b, c, e, f en g 

Tariefstructuren - 
aansluiten 

Vervallen   

27, derde lid 
Tariefstructuren - LNB 
balanceren 

3.106, eerste en tweede 
lid, 3.111, tweede lid  

28, eerste lid Tariefstructuren - 
aansluiten 

Vervallen   

28, tweede lid 
Tariefstructuren - 
aansluiten 3.105, eerste lid   

28, derde lid Tariefstructuren - 
aansluiten 

3.106, eerste en tweede 
lid, 3.111, tweede lid 

 

29 
Tariefstructuren - 
transport 

3.106 en 3.111, tweede 
lid Grotendeels vervallen 

30a Tariefstructuren - meten 3.106, tweede lid, en 
3.111, tweede lid 

Grotendeels vervallen 

30b Tarief experimenten Vervallen   
30c Tarief tijdelijke taak 3.73, eerste en vierde lid   

31, eerste lid 

Voorwaarden – voorstel 
netbeheerders; 
netbeheer aansluiten, 
transport, meten, 
kwaliteit, balanceren, 
gebiedsindeling, 
samenwerken 
netbeheerders, 
leveringszekerheid, 
systeemdiensten 

3.116, eerste lid, 3.117, 
eerste lid, 3.35, eerste 
lid, 3.36, zevende lid, 
3.43, zevende lid, 3.44, 
vijfde lid  

  

31, tweede lid 
Voorwaarden - 
programmaverantwoorde
lijkheid 

2.40 i.c.m. 3.116, eerste 
lid   

31, derde lid 
Voorwaarden – eisen 
aansluiting via 
aanbesteding 

3.37, eerste lid   

31, vierde en vijfde lid Voorwaarden - 
capaciteitstoewijzing 

3.116, eerste lid, 3.119, 
eerste lid 

  

31, zesde lid 
Voorwaarden – 
opbrengst veilen 
capaciteit 

Vervallen  

31, zevende lid 
Afzonderlijke 
boekhouding opbrengst 
veilen capaciteit 

3.75, onderdeel b Gedelegeerd  

31, achtste lid 
Voorwaarden - 
leveringszekerheid 3.116, eerste lid    
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31, negende lid, 
onderdelen a, b en e 

Voorwaarden - 
vaststelling installatie 
hernieuwbare 
energiebronnen, meten 

Vervallen     

31, negende lid, 
onderdelen c en d 

Voorwaarden – 
verstrekken 
meetgegevens en GVO’s 

4.7, tweede lid, en 
paragraaf 2.6.1  

31, tiende lid 
Voorwaarden – termijn 
vordering tot betaling 

Vervallen   

31, elfde lid 
Voorwaarden – 
operationele 
netwerkveiligheid 

Vervallen   

31, twaalfde lid 
Voorwaarden - 
storingsreserve 

3.116, eerste lid  

31, dertiende lid 
Voorwaarden – vervallen 
vijfde t/m zevende lid bij 
KB 

Vervallen  

31, veertiende lid Voorwaarden – eisen 
aansluiting GDS 

Vervallen  

31b 

Grondslag regels die 
netbeheerder in acht 
moet nemen jegens 
kleinverbruikers 

6.9  

31c Salderen 2.30  

32, eerste lid 
Wijziging tariefstructuren 
of voorwaarden 

3.117, eerste en vierde 
lid Deels gedelegeerd 

32, tweede lid 
Wijziging tariefstructuren 
of voorwaarden op 
initiatief ACM 

3.117, derde en vierde 
lid Deels gedelegeerd 

32, derde lid 
Wijziging tariefstructuren 
of voorwaarden Vervallen  

33 
Tariefstructuren en 
voorwaarden - 
overlegverplichting 

3.117, tweede en vierde 
lid Deels gedelegeerd 

34 
Wijziging tariefstructuren 
of voorwaarden 3.117, vierde lid Gedelegeerd 

36, eerste en tweede lid 
Vaststelling 
tariefstructuren en 
voorwaarden door ACM 

3.118, eerste lid  

36, derde lid 
Vaststelling 
tariefstructuren en 
voorwaarden door ACM 

3.118, derde lid, en 
3.117, vierde lid 

Deels gedelegeerd 

36, vierde lid 
Vaststelling 
tariefstructuren en 
voorwaarden door ACM 

3.117, derde lid, 
onderdeel b, en vierde 
lid, en 3.118, vierde lid 

Deels gedelegeerd 

37 
Termijn vaststellen 
tariefstructuren en 
voorwaarden 

3.117, vierde lid Gedelegeerd 

37a, eerste en derde t/m 
zesde  lid 

Ontheffing 
tariefstructuren en 
voorwaarden 

3.121  

37a, tweede lid 
Ontheffing 
tariefstructuren en 
voorwaarden 

Vervallen   

38, eerste lid 
Inwerkingtreding 
tariefstructuren en 
voorwaarden 

Vervallen  

38, tweede lid 
Bekendmaking 
tariefstructuren en 
voorwaarden 

3.118, vijfde lid   
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38, derde lid 
Terinzagelegging 
tariefstructuren en 
voorwaarden 

3.116, vierde lid  

38, vierde lid 

Gelijkstelling 
voorwaarden als 
minimumeisen 5 van 
richtlijn 2009/72 

Vervallen  

39 
Grondslag regels ter 
uitvoering van Europese 
rechtshandelingen 

6.9   

40 
Schakelbepaling 
nettarieven 3.105, eerste lid   

40a 
Schakelbepaling 
meettarieven 

3.105, eerste lid   

40b 
Schakelbepaling tarieven 
experimenten en 
tijdelijke taken 

Deels vervallen (tarieven 
experiment) 
3.105, derde lid, en 
3.112, eerste lid 
(tijdelijke taken) 

  

41, eerste en tweede lid 
Methode 
doelmatigheidskorting 3.107   

41, derde lid Methode 
doelmatigheidskorting 

3.107, tweede lid en 
derde lid, onderdeel b 

  

41, vierde lid Kwaliteitsterm 3.107, vierde lid   
41, vijfde lid Rekenvolumina Vervallen   

41, zesde lid Landspecifieke 
kenmerken 

Vervallen   

41a, eerste lid 

Vaststelling korting, 
kwaliteitsterm en 
rekenvolumina per 
netbeheerder voor 
periode methode 

3.108   

41a, tweede lid Correctie rekenvolumina 
3.109, tweede lid, 
onderdeel b, en vijfde lid, 
onderdeel a 

  

41a, derde lid 

Correcties n.a.v. 
onherroepelijke 
rechterlijke uitspraak of 
onherroepelijk besluit op 
bezwaar 

3.109, vierde lid, 
onderdeel b 

  

41b, eerste lid Tarievenvoorstel 
netbeheerders 

3.109   

41b, tweede en derde lid 
Toevoegen geschatte 
kosten aan totale 
inkomsten 

Vervallen   

41b, vierde en vijfde lid Voorstel tarieven vervallen   
41c, eerste lid Nettarieven RNB 3.109, eerste lid   
41c, tweede lid Nettarieven RNB 3.109, vierde en vijfde lid   
41c, derde lid Nettarieven RNB 3.109, zesde lid Gedelegeerd 
41c, vierde lid Nettarieven RNB Vervallen   

41c, vijfde lid Nettarieven RNB 
3.109, vierde lid, 
onderdeel b 

  

41c, zesde lid Nettarieven RNB Vervallen   

41c, zevende lid Nettarieven RNB 
3.109, derde lid, 
onderdelen b en c   

41c, achtste lid Nettarieven RNB 3.115a, vierde lid Deels gedelegeerd 
41d, eerste lid Nettarief LNB Vervallen   
41d, tweede lid Nettarief LNB Vervallen   

41e, eerste lid Voorstel tarieven 
experimenten 

Vervallen   

41e, tweede lid Tarieven tijdelijke taken 
3.112, eerste en tweede 
lid   



Memorie van Toelichting wetsvoorstel Energiewet versie UHT (transponeringstabellen) (17 november 2021) 
 
 

12 
 

41e, derde lid 
Vaststelling tarieven 
experimenten en 
tijdelijke taken 

3.112, eerste lid Deels vervallen 
Deels gedelegeerd 

41e, vierde lid Niet tijdig indienen 
voorstel 

3.112, derde lid, 
onderdelen a en b 

  

41e, vijfde lid Toetsingsgronden ACM 3.112, tweede lid   

41e, zesde lid 
Nacalculatiebevoegdheid 
ACM 

3.112, tweede lid   

42 Inwerkingtreding en 
publicatie tarieven 

3.110   

42a, eerste lid Nettarieven NOZ 3.115, eerste lid   
42a, tweede lid Nettarieven NOZ 3.115, tweede lid   
42a, derde lid Nettarieven NOZ 3.115a, vierde lid   

42b Nettarieven NOZ 
3.115a, eerste en tweede 
lid   

42c, eerste lid Nettarieven NOZ 3.115a, tweede lid    
42c, tweede lid Nettarieven NOZ 3.115a, tweede lid   
42d, eerste lid Inkomsten NOZ 3.115a, tweede lid  
42d, tweede lid Inkomsten NOZ 3.115a, derde lid   
42d, derde lid Inkomsten NOZ Vervallen   
42e Inkomstenbesluit NOZ 3.115a, tweede lid   
43 Boekhoudplicht LNB/RNB 3.75, tweede lid Gedelegeerd 
51, eerste, tweede, 
vierde en vijfde lid Geschilbeslechting ACM 5.3   

51, derde lid 
Geschilbeslechting ACM - 
personele scheiding 

Vervallen   

52 Geschilbeslechting 
landsgrensoverschrijdend 

5.5   

53 
Grondslag MR 
informatiecode Vervallen  

54 t/m 59 Informatiecode Vervallen  

68 
Bevorderen doelmatig en 
milieuhygiënisch gebruik 
elektriciteit  

Vervallen  

73 GvO 2.57  
74 GvO 2.57, vijfde lid    
75 GvO 2.56, derde lid   
76 GvO 2.59   
77 GvO 2.60  
77a  GvO 2.58  
77g, eerste t/m derde lid Subsidie NOZ 5.13 Deels gedelegeerd 
77g, vierde lid Subsidie NOZ Vervallen   
77h Dwangsom ACM 5.18, eerste lid   

77i, eerste lid, onderdeel 
a Bestuurlijke boete 

5.20, eerste lid, 
onderdelen a en b, en 
tweede lid 

  

77i, eerste lid, onderdeel 
b 

Bestuurlijke boete 
5.20, eerste lid, 
onderdelen c d en e, en 
derde lid 

 

77i, tweede lid Bestuurlijke boete 5.20, vierde lid   

78 
Informatieverstrekking 
i.v.m. monitoring 5.21 en 5.23   

79, eerste lid Data - geheimhouding 

3.77, eerste lid, en 3.78, 
tweede lid, onderdeel a 
en b, (TSB en DSB) 
3.94, eerste lid (LNG-
beheerder) 
3.100, eerste lid 
(gasopslagbeheerder) 
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79, tweede lid 
Data – verstrekking data 
die commercieel voordeel 
kunnen opleveren 

3.24, eerste lid (TSB en 
DSB) 
3.94, vierde lid (LNG-
beheerder) 
3.100, vijfde lid 
(gasopslagbeheerder) 

Deels gedelegeerd  

79, derde lid 
Data – actieve 
openbaarmaking 

3.78, eerste lid (TSB en 
DSB) 
3.94, derde lid, 
onderdeel b (LNG-
beheerder) 
3.100, derde lid, 
onderdeel b 
(gasopslagbeheerder) 

Deels gedelegeerd 

81 Voorhang  6.4  

82 

Representatieve 
organisatie van 
netgebruikers 
belanghebbende 

6.7  

83 
Uitzondering 
verordeningsbevoegdheid 
PS en GR 

6.8   

84 

Tarieven en voorwaarden 
interconnector en 
veiligheid i.v.m. 
uitvoeringsbesluiten EU 

Vervallen   

85, eerste lid Retributies 5.26, eerste en tweede 
lid 

 

85, tweede lid Retributies 5.26, derde en vierde lid   
86 eerste, tweede en 
derde lid 

Boekhouding/administrati
e 

Vervallen  

86 vierde en vijfde lid 
Bewaarplicht 
boekhouding  Vervallen  

86a eerste t/m vierde lid Toepasselijkheid NL recht 2.12 en 2.35   
86a vijfde lid Toepasselijkheid NL recht Vervallen  

86b 
Klimaatneutrale 
elektriciteit Vervallen   

86c, eerste lid Ontheffing 3.124  

86c, tweede lid Ontheffing Vervallen  

86ca Verhouding ACM - Acer Vervallen   

86d 
Grondslag regels 
transparante en liquide 
markt 

Vervallen   

86e eerste, tweede, 
vierde en vijfde lid  Elektriciteitsbeurs Vervallen   

86e, derde lid Faciliteren beurzen 3.116, eerste lid  

86f eerste lid 
Meldplicht productie-
installatie 6.3, tweede lid   

86g, eerste lid 
Keuzevrijheid 
leveranciers voor 
producent en verbruiker 

2.1    

86g, tweede lid 
Keuzevrijheid 
toekomstige  verbruikers Vervallen   

86h  Marktdeelnemers 
registratie Acer door ACM 

Vervallen   

86i  
Verbod marktmisbruik 
(Remit) 2.65  

91 Tarief aansluiting 
overgangsrecht 

Vervallen   

93, eerste lid 
Geen bedenkingen Onze 
Minister tegen wijziging 
aandelen 

Vervallen   
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93, tweede lid Eigendom net 3.14, vierde en vijfde lid  

93, derde lid Aandelen netbeheerder 
3.14, eerste en tweede 
lid  

93, vierde lid Indirect berusten van 
eigendom of aandelen 

3.14, derde en zesde lid  

93a Privatiseringsverbod LNB 3.14   
94, eerste lid Kruisparticipaties  3.15   
95a, eerste lid Vergunningplicht 2.19, eerste lid  

95a, tweede lid 
Uitzondering 
vergunningplicht 2.19, tweede lid  

95b, eerste lid Eisen vergunning 2.6, eerste en tweede lid, 
2.7, 2.13 en 2.24 

 

95b, tweede t/m zesde 
lid Eisen vergunning Vervallen  

95b, zevende lid Afsluitbeleid 2.26, 3.40, derde lid Deels gedelegeerd 

95b, achtste lid Afsluitbeleid 2.26, tweede en derde 
lid, 3.40, derde lid 

Deels gedelegeerd 

95b, negende lid Afsluitbeleid 2.26, derde lid Gedelegeerd 
95b, tiende lid Afsluitbeleid Vervallen  
95b, elfde lid Beperken levering 2.26, derde lid Gedelegeerd 
95b, twaalfde lid Aanbevelingen ACM Vervallen  

95c, eerste lid Leveringsovereenkomste
n duurzame energie 

2.4, eerste lid, onderdeel 
a 

 

95c, tweede lid 
Leveringsovereenkomste
n duurzame energie 2.30, eerste lid  

95ca, eerste lid Meettaken leverancier bij 
kleinverbruiker 

2.47, eerste lid  

95ca, tweede lid Meettaken multisites Vervallen   

95ca, derde lid 
Facturering o.b.v. 
meetgegevens Vervallen  

95ca, vierde lid Verstrekken 
meetgegevens 

Vervallen  
 

95cb Leveranciersmodel 2.27  
95d, eerste lid Vergunningverlening 2.20, eerste en derde lid  
95d, tweede lid Vergunningverlening 2.20, vijfde lid Gedelegeerd 

95e, eerste lid 
Voorschriften en 
beperkingen vergunning  2.20, vierde lid  

95e, tweede lid Wijzigen voorschriften en 
beperkingen 

2.21, eerste lid  

95e, derde lid Overdragen vergunning 2.23, eerste lid  
95e, vierde lid Duurzame energie 2.23, tweede lid Gedelegeerd 
95f, eerste lid Intrekken vergunning 2.21, eerste lid  
95f, tweede lid Intrekken vergunning 2.21, tweede lid  
95j Stroometikettering 2.8  
95k, eerste lid Informatie leverancier 2.8  

95k, tweede lid 
Informatie producent of 
handelaar 4.10  

95k, derde lid Betrouwbaarheid 2.56, eerste, tweede en 
vierde lid, 2.58  

  

95k, vierde lid Groep  4.10  

95k, vijfde lid 
Ministeriële regeling 
opwekkingsgegevens  

2.8, 2.56, 4.10, tweede 
lid,    

95k, zesde lid Afwijkingsregels Vervallen    

95k, zevende lid 
Informatie 
geschilbeslechting 2.7, zevende lid   Gedelegeerd   

95l, eerste lid Energiebronnen en 
gevolgen milieu 

Vervallen    

95l, tweede t/m zesde lid 
Energiebronnen en 
gevolgen milieu Vervallen   

95l, zevende lid 
Energiebronnen en 
gevolgen milieu 

Vervallen    
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95l, achtste lid 
Energiebronnen en 
gevolgen milieu Vervallen   

95l, negende lid 
Energiebronnen en 
gevolgen milieu 

Vervallen  

95la, eerste en tweede 
lid 

Eisen meetinrichting 2.45, 3.53   

95la, derde lid Eisen meetinrichting 2.52, 3.55   
95la, vierde lid Eisen meetinrichting Vervallen   

95lb 
Informatie facturen 
levering en verbruiks- en 
meetgegeven 

2.8, eerste en tweede lid, 
4.7, tweede, derde en 
vierde lid, 4.8, tweede, 
derde en vierde lid, en 
4.9, i.c.m. 4.16, en 4.19, 
vierde lid, 

 

95lc 

Informatie 
overeenkomsten, 
rekeningen of 
ontvangstbewijzen 
netbeheerders, 
leveranciers, handelaren 

2.7, derde, vierde en 
zevende lid, 2.15, 2.34, 
2.36 (leveranciers) 
3.24, 3.116, eerste lid, 
i.c.m. 3.118, eerste lid, 
3.122 en 3.123 (TSB en 
DSB) 

 

95m, eerste lid 
Transparantie-eisen 
contract  afnemer 

2.6, eerste lid, 2.7, derde 
lid   

95m, tweede lid Transparantie-eisen 
contract  afnemer 

2.6, eerste lid, 2.7, derde 
en zevende lid 

Deels gedelegeerd  

95m, derde lid Transparantie-eisen 
contract  afnemer 

Afdeling 3a van titel 3 
van Boek 6 van het 
Burgerlijk Wetboek  

  

95m, vierde lid Transparantie-eisen 
contract  afnemer 

2.11   

95m, vijfde en zesde lid 
Transparantie-eisen 
contract  afnemer Vervallen   

95m, zevende lid Transparantie-eisen 
contract  afnemer 

2.16 Deels gedelegeerd 

95m, achtste lid 
Transparantie-eisen 
contract  afnemer 2.17, eerste lid   

95m, negende lid Transparantie-eisen 
contract  afnemer 

2.7, zevende lid, 2.17, 
tweede lid 

 

95m, tiende lid 
Transparantie-eisen 
contract  afnemer 2.7, vierde lid  

95n Multisites 2.19, tweede lid, 
onderdeel c 

  

95na Modelcontract Vervallen   

95o, eerste lid 
Klachtenbehandeling 
leverancier 

2.9, eerste lid  

95o, tweede lid Klachtenbehandeling 
leverancier 

2.9, tweede lid Gedelegeerd 

95o, derde lid 
Klachtenbehandeling 
leverancier 

2.29   

96 AMvB elektrisch vervoer Vervallen  

104 Inwerkingtreding Vervallen    
105 Slotbepaling Vervallen   

 
 
 

Gaswet Onderwerp 
Wetsvoorstel 
Energiewet 

Opmerking 

1, eerste lid Begripsbepalingen 1.1  
1, eerste lid, onderdeel 
a Onze Minister Onze Minister  

1, eerste lid, onderdeelb Gas Gas   
1, eerste lid, onderdeel c Gasproductienet Gasproductienet  
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1, eerste lid, onderdeel 
d Gastransportnet 

Transmissiesysteem 
voor gas 
Distributiesysteem voor 
gas 

 

1, eerste lid, onderdeel 
e 

Netbeheerder 

Transmissiesysteembeh
eerder voor gas 
Distributiesysteembehee
rder voor gas 

 

1, eerste lid, onderdeel f Gasopslaginstallatie Gasopslagsysteem   
1, eerste lid, onderdeel 
g 

Gasopslagbedrijf  Beheerder van een 
gasopslagsysteem 

 

1, eerste lid, onderdeel 
h LNG-installatie LNG-systeem  

1, eerste lid, onderdeel i LNG-bedrijf LNG-beheerder  
1, eerste lid, onderdeel j Gasbedrijf Gasopslagbeheerder   
1, eerste lid, onderdeel 
k 

Verwant bedrijf Vervallen    

1, eerste lid, onderdeel l Netgebruiker Vervallen   
1, eerste lid, onderdeel 
m Aansluiting Aansluiting   

1, eerste lid, onderdeel 
n 

Landelijk 
gastransportnet 

Transmissiesysteem 
voor gas 

 

1, eerste lid, onderdeel 
o Afnemer  Aangeslotene   

1, eerste lid, onderdeel 
p 

Vergunninghouder  Vergunninghouder   

1, eerste lid, onderdeel 
q Richtlijn Richtlijn 2009/73  

1, eerste lid, onderdeel r Autoriteit Consument en 
Markt 

Autoriteit Consument en 
Markt 

  

1, eerste lid, onderdeel t 
Ondersteunende 
diensten 

Ondersteunende 
diensten voor gas  

1, eerste lid, onderdeel 
u 

Economische eigendom Vervallen    

1, eerste lid, onderdeel 
w 

Programmaverantwoord
elijkheid 

2.41   

1, eerste lid, onderdeel 
x 

Programmaverantwoord
elijke 

Balanceringsverantwoor
delijke voor gas 

 

1, eerste lid, onderdeel 
y 

Continentaal plat Vervallen    

1, eerste lis, onderdeel z Interconnector Interconnector voor gas  
1, eerste lid, onderdeel 
ab 

Meetinrichting Meetinrichting   

1, eerste lid, onderdeel 
ac Meetbedrijf 

Meetverantwoordelijke 
partij  

1, eerste lid, onderdeel 
ad 

Verordening 715/2009 Verordening 715/2009  

1, eerste lid, onderdeel 
ae Verordening 2019/942 Verordening 2019/942    

1, eerste lid, onderdeel 
af 

Acer Acer  

1, eerste lid, onderdeel 
ag Producent  Producent   

1, eerste lid, onderdeel 
ah 

Leverancier  Leverancier   

1, eerste lid, onderdeel 
ai 

Handelaar  Grootafnemer    

1, eerste lid, onderdeel 
aj 

Producent van 
elektriciteit 

vervallen     

1, eerste lid, onderdeel 
ak 

Leverancier van 
elektriciteit 

Vervallen    
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1, eerste lid, onderdeel 
al Handelaar in elektriciteit Vervallen   

1, eerste lid, onderdeel 
am 

Gesloten 
distributiesysteem 

Gesloten systeem  

1, eerste lid, onderdeel 
an 

Directe lijn Directe lijn   

1, eerste lid, onderdeel 
ao 

Hernieuwbare 
energiebronnen 

Hernieuwbare bronnen  

1, eerste lid, onderdeel 
ap 

Verordening 1227/2011 Verordening 1227/2011   

1, eerste lid, onderdeel 
aq Marktdeelnemer  Marktdeelnemer  

1, eerste lid, onderdeel 
ar 

Autoriteit Financiële 
Markten 

Vervallen    

1, eerste lid, onderdeel 
as 

Gas uit hernieuwbare 
energiebronnen 

Gas uit hernieuwbare 
bronnen  

1, eerste lid, onderdeel 
at 

Garantie van oorsprong 
voor gas uit 
hernieuwbare 
energiebronnen 

Garantie van oorsprong  

1, eerste lid, onderdeel 
au 

Productiemeetgegevens  Vervallen    

1, eerste lid, onderdeel 
av Bindende gedragslijn Bindende gedragslijn   

1, eerste lid, onderdeel 
aw 

Zelfstandige last Zelfstandige last   

1, eerste lid, onderdeel 
bb 

Verordening 2017/1938 Verordening 2017/1938   

1, eerste lid, onderdeel 
bc Gasjaar  Gasjaar    

1, eerste lid, onderdeel 
bd 

Interconnectiepunt Vervallen   

1, eerste lid, onderdeel 
be Connectiepunt  Connectiepunt   

1, eerste lid, onderdeel 
bf 

Eerste 
interconnectiepunt 

Vervallen   

1, eerste lid, onderdeel 
bg Eerste connectiepunt Vervallen   

1, eerste lid, onderdeel  
bh 

Omschakelen Omschakelen  

1, tweede lid Gasvormige stoffen 1.2  
1, derde lid EEZ 1.6   
1, vierde lid Studentenwoningen 1.4, eerste lid  

1a, eerste lid Taken ACM generiek 
5.1, eerste en tweede 
lid, onderdeel a, en 5.16   

1a, tweede lid Regulerende instantie 5.1, eerste lid   
1a, derde lid Wijze uitvoeren taken 5.1, vierde lid   

1a, vierde lid Samenwerking ACM 
5.1, tweede lid, 
onderdeel a  Gedelegeerd 

1a, vijfde lid Gegevensuitwisseling  5.1, tweede lid, 
onderdeel a 

Gedelegeerd 

1a, zesde lid 
Goedkeuring Europese 
congestie-procedures 

3.44, vijfde lid, en 
3.116, eerste lid jo 
3.118, eerste en tweede 
lid 

  

1a, zevende lid 
Samenwerking ACM 
m.b.t. interconnectoren 
derde landen 

5.1, tweede lid, 
onderdeel b 

Gedelegeerd 

1a, achtste lid 

Samenwerking ACM 
m.b.t. 
gasproductienetten 
derde landen 

5.1, tweede lid, 
onderdeel b 

Gedelegeerd 
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1b 
Bindende gedragslijn 
ACM 5.19, eerste lid  

1c, eerste en derde lid 
Toezicht op de naleving 
Onze Minister (Sodm) 

5.17, eerste en tweede 
lid 

 

1c, tweede lid Delegatiegrondslag 
inzake kwaliteit 

Vervallen   

1c, vierde lid 
Bindende gedragslijn 
Onze Minister 

5.19, tweede lid   

1c, vijfde lid 
Last onder 
bestuursdwang Onze 
Minister 

5.18, tweede lid   

1d Monitoring gasmarkt 
5.1, tweede lid, 
onderdeel a 

  

1e Jaarverslag ACM 5.2   

1g 
Gegevensverstrekking 
ACM - Acer 5.24   

1h, eerste en tweede lid Gegevensverstrekking 
aan Minister 

5.21, eerste lid   

1h, derde t/m vijfde lid 
Gegevensverstrekking 
en -gebruik door Onze 
minister 

5.23, eerste t/m derde 
lid 

  

1h, zesde lid Gegevensverstrekking 
en -gebruik door LNB 

5.23, vierde lid   

1i Experimenten Vervallen  

2, eerste lid Aanwijzing LNB 
3.2, eerste lid, 
onderdeel c, 3.3, eerste 
lid 

  

2, tweede lid Certificering LNB 3.4, eerste lid   

2, derde lid Procedure certificering 3.8, vierde lid, 
onderdeel d 

Gedelegeerd  

2, vierde en vijfde lid 
Verstrekken gegevens 
aan Europese 
Commissie 

5.25   

2, zesde lid Melding gewijzigde 
omstandigheden 

3.4, vierde lid   

2, zevende lid 
Wijzigen of intrekken 
certificering  

3.5, eerste en tweede 
lid, en 3.8, derde lid, 
onderdeel a, en vierde 
lid, onderdeel c 

Deels gedelegeerd 

2, achtste lid Aanwijzing RNB 3.2, eerste lid, 
onderdeel f 

  

2, negende lid Duur aanwijzing Vervallen  

2, tiende lid Eigenaar net handelt als 
beheerder 

3.1, derde lid   

2a, eerste lid Ontheffing GDS 
3.6, onderdeel b, en 
3.7, eerste lid  

2a, tweede lid Beslistermijn ontheffing 3.8, vierde lid, 
onderdeel d 

Gedelegeerd 

2a, derde lid Intrekken ontheffing 
3.8, derde lid, onderdeel 
a Gedelegeerd 

2a, vierde, vijfde en 
zesde lid 

Taken en verplichtingen 
beheerder GDS 

3.6, onderdeel b, 3.103 
en 3.104 

  

2a, zevende lid Nog aan te leggen GDS 3.7, tweede lid   
2a, achtste lid GDS tarieven 3.113, tweede lid  
2a, negende en tiende 
lid 

GDS tarieven 3.113, vierde lid Gedelegeerd 

2b, eerste lid 
Aanwijzing 
interconnectorbeheerder 

3.2, eerste lid, 
onderdeel d, 3.3, eerste 
lid, 3.4, 3.5, 3.8, vierde 
lid, onderdeel d 

  

2b, tweede lid Aanwijzing vervangende 
interconnectorbeheerder 

3.8, eerste lid Deels vervallen 
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2b, derde lid 
Taken en verplichtingen 
interconnectorbeheerder 

3.89, eerste, derde en 
vierde lid   

2b, vierde lid 
LNB als 
interconnectorbeheerder 

1.1 (transmissiesysteem 
voor gas) 

  

2b, vijfde lid 
Certificering 
interconnector derde 
landen 

3.4, tweede lid, 
onderdeel b 

  

2b, zesde lid 
Delegatiegrondslag 
certificering 
interconnectorbeheerder 

3.89, eerste lid i.c.m. 
3.10, zevende lid   

2b, zevende lid 
Delegatiegrondslag 
interconnectoren met 
derde landen 

Vervallen   

2c Groepsverbod 3.10   

3, eerste lid 
Ontvlechting netbeheer 
- productie, handel, 
levering 

3.10, vierde lid   

3, tweede, derde en 
vierde lid 

Statuten netbeheerder 3.10, vierde lid, en 3.12   

3, vijfde lid 
Transport 
ondersteunende dienst Vervallen  

3a, eerste, tweede en 
derde lid 

Statuten LNB 3.10, vierde lid, en 3.11    

3a, vierde lid 
Activiteit noodzakelijk 
voor uitvoering van 
wettelijke taken 

3.44, eerste lid  

3b, eerste lid 
Economische eigendom 
regionaal 
gastransportnet 

3.14, vijfde lid   

3b, tweede en derde lid 
Economische eigendom 
regionaal 
gastransportnet 

Vervallen   

3b, vierde lid 
Eigendom landelijk 
transportnet 3.14, vierde lid   

3c 
Reglement voorkomen 
discriminatie 

Vervallen   

4, eerste lid Plichten RNB bij 
aanwijzing 

Vervallen   

4, tweede lid Plichten RNB bij 
aanwijzing 

3.2, eerste lid, 
onderdeel f, 3.3, eerste, 
tweede lid 

  

4, derde lid 
Plichten RNB bij 
aanwijzing 3.3, zevende lid   

5, eerste lid 
Aanwijzen netbeheerder 
door Onze Minister bij 
ontbreken aanwijzing 

5.9a, eerste lid   

5, tweede, derde en 
vierde lid 

Handelen Onze Minister 
bij niet voldoen 
netbeheerder 

5.8, eerste en tweede lid  

5, vijfde lid 
Handelen Onze Minister 
bij niet voldoen 
netbeheerder 

Vervallen   

5, zesde t/m negende lid 
Aanwijzen netbeheerder 
door Onze Minister 

5.9a, tweede t/m vijfde 
lid  

5, tiende lid 
Handelen Onze Minister 
bij niet voldoen 
netbeheerder 

5.18, tweede lid   

5a, eerste, tweede en 
vijfde lid 

Onder curatelestelling 
netbeheerder 

5.9   

5a, derde en vierde lid Onder curatelestelling 
netbeheerder 

Vervallen   
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6, eerste, derde en 
vierde lid Overgang netbeheerder Vervallen   

6, tweede lid 
Fusie, splitsing, 
faillissement 
netbeheerder 

3.8, eerste lid   

7 
Geen bemoeienis taken 
netbeheerder 2.66, 3.10, 3.17  

7a, eerste lid Investeringsplan 3.31   
7a, tweede t/m zesde lid Investeringsplan 3.32   
7a, zevende en achtste 
lid Investeringsplan Vervallen    

7a, negende lid Investeringsplan 3.33, tweede lid   
7a, tiende lid Investeringsplan 3.33, derde lid   
7a, elfde lid Investeringsplan 5.19, derde lid  

8 Kwaliteitsborgingssystee
m 

3.74, eerste lid en 
tweede lid, onderdeel a 

Gedelegeerd 

8a Voorvallen 
3.74, eerste lid en 
tweede lid, onderdeel b  Gedelegeerd 

8b 
Aanwijzing i.v.m. 
bescherming invloed van 
buitenaf 

5.19, tweede lid, 
onderdeel b  

9, eerste lid 

Melding ACM aan Onze 
Minister – netbeheerder 
kan onvoldoende 
voorzien in 
transportdienst 

5.7, eerste lid   

9, tweede en derde lid 

Handelen Onze Minister 
na melding onvoldoende 
voorzien in 
transportdienst 

5.7, tweede lid, en 5.18, 
tweede lid   

9a, eerste lid 
Aanwijzing beheerder 
LNG- of gasopslag-
installatie 

3.2, eerste lid, 
onderdelen h en i 

  

9a, tweede lid 
Aanwijzing beheerder 
LNG- of gasopslag-
installatie 

Vervallen   

9b 
Onafhankelijkheid 
gasopslagbedrijf 3.102   

10, eerste lid 

Beheertaken 
netbeheerder, 
gasopslagbedrijf of LNG-
bedrijf 

3.25, eerste en vierde 
lid 3.92 en 3.98  

  

10, tweede lid 
Beheertaken - 
informatieverstrekking 

3.24, tweede en vijfde 
lid, 3.77, tweede en 
derde lid,  
3.94 en 3.100 

  

10, derde lid, onderdeel 
a 
 

Aanvullende 
beheertaken 
netbeheerder - 
koppelingen 

3.24, tweede lid, en 
3.25, eerste lid  

10, derde lid, onderdeel 
b 

Aanvullende 
beheertaken 
netbeheerder - 
publiceren gegevens 
inzake koppelingen 

3.24, tweede lid, 3.77, 
tweede lid 

 

10, derde lid, onderdeel 
c 

Aanvullende 
beheertaken 
netbeheerder - 
faillissement leverancier 

3.79, onderdeel d Gedelegeerd 
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10, derde lid, onderdeel 
d 

Aanvullende 
beheertaken 
netbeheerder - weren 
gas dat niet voldoet aan 
invoedspecificaties 

3.46, eerste lid, 
onderdeel b 

 

10, derde lid, onderdeel 
e 

Aanvullende 
beheertaken 
netbeheerder - inkopen 
netverliezen 

3.47, eerste en tweede 
lid  

10, vierde lid Discriminatieverbod 
gasbedrijven 

3.24, eerste lid, 3.89, 
eerste lid (3.24), 3.91, 
3.97 en 3.103, eerste lid 
(3.24) 

  

10, vijfde lid, 
onderdelen a en b 

Aanvullende taken 
netbeheerder – 
meetinrichting 
kleinverbruikers 

3.50, eerste en tweede 
lid 

  

10, vijfde lid, onderdeel 
c 

Aanvullende taken 
netbeheerder - 
vaststelling installatie 
hernieuwbare 
energiebronnen of WKK 

3.63, onderdelen a en b  

10, vijfde lid, onderdeel 
d 

Aanvullende taken 
netbeheerder - meten 
gas uit hernieuwbare 
bronnen 

Vervallen    

10, zesde lid, onderdeel 
a 

Taken netbeheerder - 
aansluittaak  

3.38, eerste lid, 
onderdeel a 

 

10, zesde lid, onderdeel 
b 

Taken netbeheerder - 
aansluittaak 

3.38, eerste lid, 
onderdeel a, en tweede 
lid, onderdeel c 

 

10, zesde lid, onderdeel 
c  

Taken netbeheerder - 
aansluittaak 3.40, eerste lid   

10, zesde lid, onderdeel 
d 

Taken netbeheerder - 
aansluittaak 

3.38, eerste lid, 
onderdeel b, en 3.40, 
tweede lid 

Deels gedelegeerd 

10, zevende lid, 
onderdeel a 

Taken netbeheerder - 
afwijken aansluittaak 

3.38, zevende lid, 
onderdeel a Gedelegeerd  

10, zevende lid, 
onderdeel b 

Taken netbeheerder - 
afwijken aansluittaak 

3.39, eerste lid  

10, achtste lid Melding B&W aan ACM 3.39, tweede lid   
10, negende lid Register ACM 3.39, derde lid   

10, tiende lid 

Aanvullende taken LNB, 
gasopslagbedrijf en 
LNG-bedrijf - openbaar 
maken informatie 

3.78, eerste en vierde 
lid, 3.94, eerste lid, 
onderdeel c, en 3.100, 
eerste lid, onderdeel c 

Deels gedelegeerd 

10, elfde lid 
Taken netbeheerder - 
net beschermen tegen 
invloed van buitenaf 

3.18, 3.25, eerste en 
vierde lid Deels gedelegeerd 

10, twaalfde lid 
Productiemeetgegevens 
gas uit hernieuwbare 
bronnen 

4.6 vijfde en zesde lid, 
4.9  

  

10, dertiende lid 
Productiemeetgegevens 
gas uit hernieuwbare 
bronnen 

4.7, tweede en derde 
lid, en 4.9   

10Aa 
Netbeheerder verricht 
alleen taken 3.17   

10a, eerste lid, 
onderdeel a 

Taken LNB - 
leveringszekerheid 

3.62, 3.79, onderdeel d Deels gedelegeerd 

10a, eerste lid, 
onderdeel b Taken LNB - balanceren 3.49  
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10a, eerste lid, 
onderdeel c 

Taken LNB - 
kwaliteitsconversie 3.65  

10a, eerste lid, 
onderdeel e Taken LNB - balanceren 

3.49, eerste lid, 
onderdeel b, en vierde 
lid 

 

10a, eerste lid, 
onderdeel f Taken LNB 5.12, derde lid  

10a, eerste lid, 
onderdeel g 

Taken LNB - 
transportzekerheid 

3.25, eerste lid  

10a, eerste lid, 
onderdeel h 

Taken LNB – 
risicoparaatheid 3.62  

10a, eerste lid, 
onderdeel i 

Taken LNB - verordening 
2009/715 

3.23, tweede lid, 3.24, 
derde lid, 3.25, eerste 
lid 

 

10a, eerste lid, 
onderdeel j 

Taken LNB – Europese 
regionale samenwerking 

3.23, tweede lid, 3.24, 
derde lid  

10a, eerste lid, 
onderdeel k 

Taken LNB - 
interconnectiecapaciteit 

3.25, eerste en 
eventueel vierde lid 

 

10a, eerste lid, 
onderdeel l 

Taken LNB - verordening 
2009/715 3.23, tweede lid  

10a, eerste lid, 
onderdeel m 

Taken LNB - 
samenwerken Acer 

3.23, tweede lid  

10a, eerste lid, 
onderdelen n, o en p 

Taken LNB - bewerken, 
behandelen, mengen en 
weren van gas 

3.46, eerste lid, 
onderdeel c, tweede, 
derde en vierde lid 

 

10a, eerste lid, 
onderdeel q 

Taken LNB - raming 
Groningengas 

3.66, eerste lid  

10a, eerste lid, 
onderdeel r 

Taken LNB - 
overeenkomsten derde 
landen 

3.81  

10a, tweede lid Taken LNB - inkoop gas 

3.24, eerste lid, 3.47, 
tweede lid, 3.116, 
eerste lid i.c.m. 3.118, 
eerste lid 

 

10a, derde lid Aanbod gas aan LNB 5.15, tweede lid   

10a, vierde lid 
Delegatiegrondslag 
leveringszekerheid en 
faillissementen 

2.25, 3.62, 3.79, 
onderdelen d en e, en 
5.12, derde en vierde lid 

 

10a, vijfde lid Advies ACM en voorhang Vervallen    
10a, zesde lid Publicatie Staatscourant Vervallen    

10a, zevende lid 
Nalevingsprogramma 
gemeenschappelijke 
onderneming 

3.16 Deels gedelegeerd 

10a, achtste lid 

Taken LNB – 
congestiebeheersproced
ures landsgrens 
overstijgend 

3.44, vijfde lid, 3.116, 
eerste lid 

  

10a, negende, tiende, 
twaalfde en dertiende lid  

Taken LNB - raming 
Groningenveld 

3.66, derde lid Gedelegeerd 

10a, elfde lid Taken LNB - raming 
Groningenveld 

3.66, vierde lid   

10a, veertiende lid 
Taken LNB - raming 
Groningenveld 3.66, tweede lid   

10b Tijdelijke taken 3.73   

10c 
Geen bevoordeling 
netwerkbedrijf 

3.22, eerste en tweede 
lid   

10d, eerste lid Algemene regel 
netwerkbedrijf 

3.19, eerste lid   

10d, tweede lid 
Toegestane handelingen 
of activiteiten 
netwerkbedrijf 

3.19, tweede lid  
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10d, derde en vierde lid 
Tijdelijke handelingen of 
activiteiten 
netwerkbedrijf 

3.20   

10d, vijfde lid 

Voorhangbepaling 
tijdelijke handelingen of 
activiteiten 
netwerkbedrijf  

6.4   

10Ee 
Verbod uitvoering taken 
netbeheerder door 
anderen 

2.66    

10e 
Financieel beheer 
netbeheerder 3.75, onderdeel a   

10f 
Maximaal verbruik 
laagcalorisch gas 

2.61  

10g Verbod onttrekken 
laagcalorisch gas  

2.62   

10h 
Uitzondering 
verbodsbepaling 
laagcalorisch gas 

1.1 (aansluiting), 2.61, 
vierde lid en 2.62, derde 
lid 

 

10i Omschakeltaak LNB 3.70  
10j Planning afsluiten 2.63   

10k Planning en proces 
omschakelen 

3.71   

10l 
Ontheffing 
verbodsbepaling 
laagcalorisch gas 

2.64  

10m Nadeelcompensatie 5.14   
10n Rapportageplicht 3.72  

11, eerste lid Technische eisen 
transport gas 

3.46, eerste lid, 
onderdelen a en c, en 
vijfde lid 

  

11, tweede lid 
Uitwerking regeling 
gaskwaliteit Vervallen  

12, eerste lid 
Grondslag MR 
tariefstructuren en 
voorwaarden 

3.106, derde lid  
 Grotendeels vervallen 

12, tweede en derde lid Advies ACM en voorhang Vervallen   

12a, aanhef 
Tariefstructuren - 
voorstel netbeheerders 

3.117, eerste lid  

12a 
Tariefstructuren - 
aansluiten, transport, 
WQA LNB en meten 

3.116, eerste lid   

12b, eerste lid, 
onderdelen a t/m e 

Voorwaarden netbeheer, 
aansluiten, transport, 
meten, kwaliteit, 
aanvullende taken LNB, 
samenwerking 
netbeheerders 

3.116, eerste lid, en 
3.117, eerste lid, 3.38, 
achtste lid, 3.45, zesde 
lid 

  

12b, eerste lid, 
onderdeel f 

Gebiedsindeling 3.35, eerste, derde en 
vierde lid 

 

12b, tweede lid 
Voorwaarden netbeheer, 
aansluiten, transport en 
capaciteitstoewijzing 

3.116, eerste en tweede 
lid 

  

12b, lid 2a 
Voorwaarden netbeheer, 
aansluiten en transport 
LNB 

Vervallen   

12b, derde lid 
Voorwaarden 
kwaliteitscriteria Vervallen   

12b, vierde lid 
Voorwaarden - 
programmaverantwoord
elijkheid 

2.41 i.c.m. 3.116, 
eerste lid   
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12b, vijfde lid 
Voorwaarden – eisen 
aansluiting GDS Vervallen   

12c, eerste lid 
Wijziging 
tariefstructuren of 
voorwaarden 

3.117, eerste en vierde 
lid Deels gedelegeerd 

12c, tweede lid 

Wijziging 
tariefstructuren of 
voorwaarden op initiatief 
ACM 

3.117, derde en vierde 
lid Deels gedelegeerd 

12c, derde lid 
Wijziging 
tariefstructuren of 
voorwaarden 

Vervallen  

12d 
Tariefstructuren en 
voorwaarden - 
overlegverplichting 

3.117, tweede en vierde 
lid Deels gedelegeerd 

12e, eerste lid 
Tariefstructuren en 
voorwaarden – eerste 
maal indienen voorstel 

Vervallen   

12e, tweede en derde lid 

Wijziging 
tariefstructuren of 
voorwaarden – termijn 
en zienswijzen 

3.117, vierde lid Gedelegeerd 

12f, eerste en tweede lid 
Vaststelling 
tariefstructuren en 
voorwaarden door ACM 

3.118, eerste lid   

12f, derde lid 
Vaststelling 
tariefstructuren en 
voorwaarden door ACM 

3.118, derde lid, en 
3.117, vierde lid 

Deels gedelegeerd 

12f, vierde lid 
Vaststelling 
tariefstructuren en 
voorwaarden door ACM 

3.117, derde lid, 
onderdeel b, en vierde 
lid, en 3.118, vierde lid 

Deels gedelegeerd 

12g 
Vaststelling 
tariefstructuren en 
voorwaarden door ACM 

3.117, vierde lid Gedelegeerd 

12h, eerste en derde 
t/m zesde lid 

Ontheffing 
tariefstructuren en 
voorwaarden 

3.121   

12h, tweede lid 
Ontheffing 
tariefstructuren en 
voorwaarden 

Vervallen   

12i, eerste lid 
Inwerkingtreding 
tariefstructuren en 
voorwaarden 

Vervallen  

12i, tweede lid 
Bekendmaking 
tariefstructuren en 
voorwaarden 

3.118, vijfde lid   

12i, derde lid 
Terinzagelegging 
tariefstructuren en 
voorwaarden 

3.116, vierde lid   

12i, vierde lid 

Tariefstructuren en 
voorwaarden - 
technische 
minimumeisen aansluitin
g 

3.116, tweede lid   

13 
Tarieven en 
voorwaarden toegang 
LNG-installaties 

3.93, 3.114, 3.119 Deels gedelegeerd 

13a 
Medewerkingsplicht 
installatie en beheer 
meetinrichting 

2.46, eerste lid  
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13b, eerste lid 

Slimme meters - 
verzamelen 
meetgegevens voor 
specifieke doelen 

3.59, 3.60, 4.7, tweede 
en derde lid  

13b, tweede t/m vijfde 
lid 

Slimme meters - 
toegang tot 
meetgegevens 
(leverancier) 

4.7, tweede, derde en 
vierde lid 

  

13c, eerste lid Slimme meters - 
besturingsprogramma's 

3.55, onderdeel c Gedelegeerd 

13c, tweede lid 
Slimme meters - niet op 
afstand uitlezen op 
verzoek 

3.52   

13e, eerste lid  Slimme meters - AMvB 
uitrol 

Vervallen  

13e, tweede lid 
Slimme meters - 
situaties ter 
beschikkingstellen meter 

3.50   

13e, derde t/m tiende 
lid 

Slimme meters - uitrol Vervallen   

13e, elfde lid 
Slimme meters - 
weigeren 

3.52, tweede lid 
   

13e, twaalfde en 
dertiende lid 

Slimme meters - 
voortgang uitrol 

Vervallen   

13e, veertiende lid 
Slimme meters - 
informatieplicht 3.51   

13f 

Slimme meters - 
overgangsrecht 
meetinrichtingen 2005-
2012 

7.25  

13h 
Slimme meters - 
reikwijdte bepalingen Vervallen  

14, eerste lid Transporttaak - aanbod 
3.45, eerste lid i.c.m. 
3.105, eerste lid en 
3.116, eerste lid 

  

14, derde lid 
Transporttaak - 
voorwaarden 

3.24, eerste lid, 3.118, 
eerste lid, en 3.122, 
eerste lid 

  

14, vierde t/m zevende 
lid 

Transporttaak - 
voorwaarden 3.122, tweede lid   

14a, eerste en tweede 
lid 

LNG aanbod en 
voorwaarden 

3.93, eerste lid, 3.119, 
tweede lid, en 3.122, 
eerste lid 

  

14a, derde lid 

LNG aanbod - 
(on)redelijke 
voorwaarden 
kleinverbruikers 

Vervallen  

15 
Weigeren aanbod 
netbeheerder en LNG 

3.45, derde en vierde 
lid, en 3.93, tweede en 
derde lid 

 

16, eerste lid 
Tijdelijke ontheffing 
gastransport LNB 

3.45, vierde lid   

16, tweede t/m zevende 
lid 

Vereisten aanvraag en 
procedure ontheffing 

3.45, vijfde lid, 
onderdeel d Gedelegeerd 

17, eerste en tweede lid 

Mededingingswet van 
toepassing t.a.v. 
transport  op 
continentaal plat 

6.6   

17a 
Verplichtingen 
netbeheerder bij 
wisselen leverancier 

3.79, onderdeel c, 4.7, 
tweede lid, onderdelen a 
en b, 4.8, tweede lid, 
onderdelen a en b 

Deels gedelegeerd 
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17b, eerste en tweede 
lid 

Programmaverantwoord
elijk-heid en TTF 2.41, eerste lid, en 2.42  

17b, derde lid 
Afwijking van 
programma 

Vervallen    

17b, vierde lid 
Programmaverantwoord
elijk-heid 
kleinverbruikers 

2.41, tweede lid   

17b, vijfde lid 
Overdragen 
programmaverantwoord
elijk-heid 

2.41, eerste lid   

17b, zesde en zevende 
lid 

Instructies LNB over 
programma 

3.49, vierde lid i.c.m. 
3.116, eerste lid  Deels vervallen   

18g, eerste lid Onderhandelde toegang 
gasopslag 

3.99, eerste lid   

18g, tweede lid 

Technische of 
economische 
noodzakelijkheid 
efficiënte toegang voor 
levering aan 
netgebruikers 

3.99, vijfde lid, 
onderdeel a 

  

18g, derde lid 

Toepasselijke 
verplichtingen 
onderhandelde toegang 
gasopslag 

Vervallen  

18g, vierde lid Tarieven en 
voorwaarden gasopslag 

3.97   

18g, vijfde lid 
Publicatie indicatie 
tarieven en voorwaarden 
gasopslag 

3.99, vierde lid   

18g, zesde lid 
Totstandkoming tarieven 
en voorwaarden 
gasopslag 

3.99, vijfde lid, 
onderdeel b 

Gedelegeerd 

18ga Weigering gasopslag 3.99, tweede en derde 
lid 

  

18h 

Ontheffing nieuwe 
infrastructuur 
(interconnectoren, LNG-
installaties en 
gasopslag) 

3.125, 3.126 en 3.127 Deels gedelegeerd 

18i 
Verhouding ACM - Acer, 
bevoegdheden Vo 
942/2019 

Vervallen   

19, eerste lid Geschilbeslechting ACM 5.3, eerste lid   
19, tweede lid Geschilbeslechting ACM 5.3, tweede lid   
19, derde lid Geschilbeslechting ACM Vervallen   
19, vierde lid Geschilbeslechting ACM 5.3, derde lid   
19, vijfde lid Geschilbeslechting ACM 5.3, vierde lid   

20 
Geschilbeslechting 
landsgrensoverschrijden
d  

5.5   

21 Grondslag MR 
informatiecode 

Vervallen   

22 t/m 27 Informatiecode  Vervallen  
32, eerste t/m elfde lid Boekhouding 3.75, 3.95, 3.101 Gedelegeerd 
32, twaalfde en 
dertiende lid 

Boekhouding leverancier 2.31 Deels vervallen 

35a 
Grondslag regels ter 
uitvoering van Europese 
rechtshandelingen 

6.9   

35b 
Jaarlijkse overzichten 
(financieel, personeel, 
investeringen) aan ACM 

3.22, derde en vierde lid Gedelegeerd 
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35c Overzicht eenmalige 
kosten aansluiting  

3.110, derde lid, 3.111, 
derde lid, 3.116, vierde 
lid 

 

35d Klachtenprocedure 
netbeheerder 

3.79, aanhef en 
onderdeel b 

 

35e 
Meldingen 
onderbrekingen en 
afwijkingen kwaliteit 

3.79, aanhef en 
onderdeel a 

 

37, eerste lid Data - geheimhouding  

3.77, eerste lid, en 3.78, 
tweede lid, onderdeel a 
en b, (TSB en DSB) 
3.94, eerste lid (LNG-
beheerder) 
3.100, eerste lid 
(gasopslagbeheerder) 

  

37, tweede lid 

Data – verstrekking data 
die commercieel 
voordeel kunnen 
opleveren 

3.24, eerste lid (TSB en 
DSB) 
3.94, vierde lid (LNG-
beheerder) 
3.100, vijfde lid 
(gasopslagbeheerder) 

  

37, derde lid 
Data – misbruik 
commercieel gevoelige 
gegevens 

3.22, eerste lid, 3.24, 
eerste lid, 3.77, eerste 
lid, 4.7, eerste lid 

 

37, vierde lid 
Data – actieve openbaar 
making 

3.78, eerste lid (TSB en 
DSB) 
3.94, derde lid, 
onderdeel b (LNG-
beheerder) 
3.100, derde lid, 
onderdeel b 
(gasopslagbeheerder) 

 

38 
Actieplan LNB 
publicatieverplichtingen 
verordening 715/2009 

Vervallen  

38b 
Verstrekking informatie 
aan EC door Onze 
Minister en ACM 

5.1, eerste lid, 5.23, 
tweede lid, 7, derde lid, 
onderdeel b, 
Instellingswet ACM 

 

39, eerste lid 
AMvB-grondslag aanleg 
infrastructuur grote 
nieuwe bouwlocaties 

Vervallen  

39, tweede lid 

AMvB-grondslag – 
aanleg gastransportnet 
slechts na openbare 
procedure 

Vervallen  

39a 

Belemmeringenwet 
Verordeningen en 
Belemmeringenwet 
Privaatrecht 

Vervallen  

39b RCR 6.1  
39c RCR Vervallen  
39d RCR Vervallen  

39e 
Kosten investeringen 
RCR in tarieven 

3.31, tweede lid, 
onderdelen a en b, 3.32, 
vijfde lid, en 3.33, 
eerste lid, onderdeel a, 
i.c.m. 3.105, eerste lid 

 

39h Directe  3.9 Deels gedelegeerd 
39b RCR 6.1  
39c RCR Vervallen  
39d RCR Vervallen  
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39e Kosten investeringen 
RCR in tarieven 

3.31, tweede lid, 
onderdelen a en b, 3.32, 
vijfde lid, en 3.33, 
eerste lid, onderdeel a, 
i.c.m. 3.105, eerste lid 

 

40 
Bevorderen doelmatig 
en milieuhygiënisch 
gebruik gas 

Vervallen  

42 
Bevorderen veiligheid 
gebruik gastoestellen en 
gasinstallaties 

Vervallen  

42a, eerste en tweede 
lid Eisen meetinrichting 

2.45 
3.53, 3.57 en 3.58   

42a, derde lid Eisen installatie 
meetinrichting 

2.52 
3.55 

  

42a, vierde lid 
Eisen meetinrichting 
(voorhang) Vervallen   

42b 
Informatie facturen 
levering en verbruiks- 
en meetgegeven 

2.8, eerste en tweede 
lid, 
4.7, tweede, derde en 
vierde lid, 4.8, tweede, 
derde en vierde lid, en 
4.9, i.c.m. 4.16, en 
4.19, vierde lid, 

  

42c 

Informatie 
overeenkomsten, 
rekeningen of 
ontvangstbewijzen 
netbeheerders, 
leveranciers, handelaren 

2.7, derde, vierde en 
zevende lid, 2.15, 2.34, 
2.36 (leveranciers) 
3.24, 3.116, eerste lid, 
i.c.m. 3.118, eerste lid, 
3.122 en 3.123 (TSB en 
DSB) 

  

43, eerste lid Vergunningplicht 2.19, eerste lid   

43, tweede lid 
Uitzondering 
vergunningplicht 2.19, tweede lid   

44, eerste lid Eisen vergunning 2.6, eerste en derde lid, 
2.7, 2.1 3en 2.24 

 

44, tweede t/m zesde lid Eisen vergunning Vervallen   
44, zevende lid Afsluitbeleid 2.26, eerste lid   

44, achtste lid Afsluitbeleid 
2.26, tweede en derde 
lid, 3.40, derde lid, en 
3.79 

 

44, negende lid Afsluitbeleid 2.26, derde lid Gedelegeerd 
44, tiende lid Afsluitbeleid Vervallen   
44, elfde lid Beperken levering 2.26, derde lid  

44a, eerste lid 
Meettaken leverancier 
bij kleinverbruiker 

2.47, eerste lid  

44a, tweede lid Meten bij multisites Vervallen 
 

 

44a, derde lid 
Facturering o.b.v. 
meetgegevens Vervallen  

44a, vierde lid 
Verstrekken 
meetgegevens 
kleinverbruikers 

Vervallen  

44b Leveranciersmodel 2.27   
45, eerste lid Vergunningverlening 2.20, eerste en derde lid   

45, tweede lid Vergunningverlening 
2.20, tweede lid, en 
vijfde lid  

46, eerste lid Voorschriften en 
beperkingen vergunning 

2.20, vierde lid   

46, tweede lid 
Wijzigen voorschriften 
en beperkingen 2.21, eerste lid   

46, derde lid Overdragen vergunning 2.23, eerste lid   
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46, vierde lid Duurzame energie 2.23, tweede lid   
47, eerste lid Intrekken vergunning 2.21, eerste lid  
47, tweede lid Intrekken vergunning 2.21, tweede lid  

50 
Toepasselijkheid NL 
recht 2.12  

51 Calamiteitenplan 
3.74, tweede lid, 
onderdeel b 

  

52 Energierapport Vervallen   

52a, eerste lid 
Inlichtingen en 
gegevens leverings- en 
voorzieningszekerheid 

5.12, eerste lid en 
vierde lid, onderdeel a 

Deels gedelegeerd 

52a, tweede lid 

Publicatie verslag en 
maatregelen m.b.t. 
leverings-e en 
voorzienszekerheid 

5.12, tweede lid en 
vierde lid onderdeel b en 
c 

Deels gedelegeerd 

52a, derde lid Monitoring leverings- en 
voorzieningszekerheid 

5.21   

52ab 
Aanwijzing MEZK 
bevoegde instantie  5.6, eerste en tweede lid  

52b, eerste lid 
Transparantie eisen 
contract afnemer 

2.6, eerste lid, en 2.7, 
derde lid 

  

52b, tweede lid 
Transparantie eisen 
contract afnemer 

2.6, eerste lid, en 2.7, 
derde en zevende lid Deels gedelegeerd 

52b, derde lid 
Transparantie eisen 
contract afnemer  

Afdeling 3a van titel 3 
van Boek 6 van het 
Burgerlijk Wetboek 

  

52b, vierde lid 
Transparantie eisen 
contract afnemer 2.11   

52b, vijfde en zesde lid Transparantie eisen 
contract afnemer 

Vervallen   

52b, zevende lid 
Transparantie eisen 
contract afnemer 2.16 Deels gedelegeerd 

52b, achtste lid 
Transparantie eisen 
contract afnemer 

2.17, eerste lid   

52b, negende lid Transparantie eisen 
contract afnemer 

2.7, zevende lid, 2.17, 
tweede lid 

 

52b, tiende lid 
Transparantie eisen 
contract afnemer 

2.7, vierde lid Gedelegeerd 

52c Mulitsite 2.19, tweede lid, 
onderdeel c 

 

52ca Modelcontracten Vervallen   

52d, eerste lid Klachtenbehandeling 
leverancier 

2.9, eerste lid   

52d, tweede lid 
Klachtenbehandeling 
leverancier 2.9, tweede lid Gedelegeerd 

52d, derde lid Klachtenbehandeling 
leverancier 

2.29   

53 Gasterra 5.15   
54 Gasterra Vervallen   
54a, eerste t/m derde 
lid 

Inname en transport gas 
uit kleine velden 

3.67, eerste t/m derde 
lid 

 

54a, vierde lid 

Inname en transport gas 
uit kleine velden - 
verrekening kosten 
investeringen in tarieven 

3.31 en 3.32, vijfde lid, 
i.c.m. 3.105, eerste lid  

54a, vijfde lid 
Inname en transport gas 
uit kleine velden - 
overzicht ramingen 

3.67, vierde lid   

54b 
Voorwaarden inname 
gas uit NL 
gasvoorkomens 

3.68  
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56, eerste lid 
Inlichtingenplicht 
Gasterra Vervallen   

56, tweede lid 
Inlichtingenplicht LNB 
investeringen t.b.v. taak 
artikel 54a 

3.69  

60ac 
Last onder 
bestuursdwang ACM 5.18, eerste lid  

60ad, eerste lid, 
onderdeel a Bestuurlijke boete 

5.20, eerste lid, 
onderdelen a en b, en 
tweede lid 

  

60ad, eerste lid, 
onderdeel b 

Bestuurlijke boete 
5.20, eerste lid, 
onderdelen c d en e, en 
derde lid 

 

60ad, tweede lid Bestuurlijke boete  5.20, vierde lid   

61 

Representatieve 
organisatie van 
netgebruikers 
belanghebbende 

6.7   

62 
Uitzondering 
verordeningsbevoegdhei
d PS en GR 

6.8   

63 

AMvB-grondslag 
voorwaarden veiligheid 
en doelmatigheid 
levering of aansluiten 
gastoestellen en 
gastinstallaties 

Vervallen   

64, eerste lid Retributies 5.26, eerste en tweede 
lid 

  

64, tweede lid Retributies 5.26, derde en vierde lid   

66a 
Grondslag regels 
transparante en liquide 
markt  

Vervallen  

66b, eerste, tweede, 
vierde en vijfde lid Gasbeurs Vervallen  

66b, derde lid Faciliteren beurzen 3.116, eerste lid  

66c 

Grondslag MR 
voorwaarden levering 
gas aan 
vergunninghouders 

Vervallen   

66d 
Overeenkomst kopen 
gas 

Vervallen   

66e 
Melding wijziging 
zeggenschap LNG-
installatie of LNG-bedrijf 

6.3, eerste lid  

66f, eerste lid 
Keuzevrijheid 
leveranciers voor 
producent en verbruiker 

2.1  

66f, tweede lid 
Keuzevrijheid 
toekomstige  
verbruikers 

Vervallen   

66g Marktdeelnemersregistra
tie Acer door ACM   

Vervallen  

66h 
Verbod marktmisbruik 
(Remit) 2.65  

66i GVO 2.57   
66j GVO 2.57, vijfde lid   
66k GVO 2.56, derde lid   
66l GVO 2.60   

72 
Melden 
grensoverschrijdende 
leveringen 

Vervallen  
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73 
Toestemming 
grensoverschrijdende 
transporten 

Vervallen  

80 
Schakelbepaling 
tarieven aansluiten en 
transport 

3.105, eerste lid  

80a 
Schakelbepaling 
meettarieven 3.105, eerste lid    

80b 
Schakelbepaling 
tarieven experimenten 
en tijdelijke taken 

Deels vervallen 
(tarieven experiment); 
3.105, derde lid, en 
3.112, eerste lid 
(tijdelijke taken) 

  

81, eerste lid Methode 
doelmatigheidskorting 

3.107   

81, tweede lid 

Rendement en 
bevordering 
gelijkwaardigheid 
netbeheerders in 
doelmatigheid 

3.107, tweede lid en 
derde lid, onderdeel b 

 

81, derde lid Kwaliteitsterm 3.107, vierde lid   
81, vierde lid Rekenvolumina Vervallen   

81a, eerste lid 

Vaststelling korting, 
kwaliteitsterm en 
rekenvolumina per 
netbeheerder voor 
periode methode 

3.108   

81a, tweede lid Correctie rekenvolumina 
3.109, tweede lid, 
onderdeel b, en vijfde 
lid, onderdeel a 

  

81a, derde lid 

Correcties n.a.v. 
onherroepelijke 
rechterlijke uitspraak of 
onherroepelijk besluit op 
bezwaar 

3.109, vierde lid, 
onderdeel b 

  

81b, eerste lid 
Tarievenvoorstel 
netbeheerders 3.109  

81b, tweede en derde lid 
Beleidsregel ACM 
beoordeling 
doelmatigheid 

Vervallen   

81c, eerste lid Tariefvaststelling ACM 

3.109, eerste lid, en 
tweede lid, onderdeel c, 
i.c.m. 3.105, eerste en 
vierde lid, en 3.106 

  

81c, tweede lid Nacalculatiebevoegdheid 
ACM 

3.109, vierde en vijfde 
lid 

  

81c, derde lid 
Vaststelling tarieven bij 
ontbreken voorstel 
netbeheerder 

3.109, zesde lid Gedelegeerd 

81c, vierde lid 
Eenmalige bijstelling 
totale toegestane 
inkomsten netbeheerder 

Vervallen  

81c, vijfde lid Nacalculatieplicht ACM 3.109, vierde lid, 
onderdeel b 

  

81d 
Inwerkintreding en 
publicatie tarieven 3.110   

81e, eerste lid Meettarieven 3.105, eerste lid 
3.78, derde lid 

 

81e, tweede lid Meettarieven 
3.105, eerste lid (i.c.m. 
paragraaf 3.3.5)   

82, eerste lid Tarieven LNB 3.105, eerste lid   
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82, tweede lid Idem 
3.105, eerste lid, en 
derde lid, onderdeel a, 
en 3.107 

  

82, derde lid Idem 
3.109, eerste lid, en 
tweede lid, onderdeel b 
3.112, eerste lid 

  

82, vierde lid Idem 3.107   

82, vijfde lid Idem 3.109, eerste lid en 
tweede lid, onderdeel c 

  

82, zesde lid Idem 3.109, zesde lid Gedelegeerd 

82, zevende lid Idem 
3.110, eerste en tweede 
lid   

82, achtste lid Idem 3.109, vierde en vijfde 
lid 

  

82, negende lid Idem 3.110, derde lid   
82, tiende lid Idem Vervallen   

82, elfde lid Idem 3.105, derde lid, 
onderdeel b 

 

82, twaalfde lid Idem 
3.105, derde lid, 
onderdeel b, en 3.106, 
tweede lid 

  

82, dertiende lid Idem Vervallen  
82a Tarieven experimenten Vervallen   

82b, eerste lid Tarieven tijdelijke taken 3.73, eerste en vierde 
lid 

  

82b, tweede lid Tarieven tijdelijke taken Vervallen   

82c, eerste lid 
Voorstel tarieven 
experimenten 

Vervallen   

82c, tweede lid Voorstel tarieven 
tijdelijke taken 

3.112, eerste en tweede 
lid 

  

82c, derde lid 
Vaststelling tarieven 
experimenten en 
tijdelijke taken 

3.112, eerste lid Deels vervallen 
Deels gedelegeerd 

82c, vierde lid 
Niet tijdig indienen 
voorstel 

3.112, derde lid, 
onderdelen a en b Gedelegeerd 

82c, vijfde lid Toetsingsgronden ACM 3.112, tweede lid   

82c, zesde lid Nacalculatiebevoegdheid 
ACM 

3.112, tweede lid  

83 
Rapportage naleving 
kwaliteitscriteria Vervallen  

85, eerste lid 
Geen bedenkingen Onze 
Minister tegen wijziging 
aandelen 

Vervallen  

85, tweede lid 
Eigendom 
gastransportnet 3.14, vierde en vijfde lid   

85, derde lid Privatiseringsverbod 
netbeheerder 

3.14, eerste en tweede 
lid 

  

85, vierde lid 
Indirect berusten van 
eigendom of aandelen 3.14, derde en zesde lid   

85a Aandelen LNB 3.14, eerste lid   
85b Kruisparticipaties 3.15   

88 
Inwerkingtredingsbepali
ng Vervallen  

89 Citeertitel Vervallen   
 
 
 


