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Wijziging van de besluiten van de Autoriteit Consument en Markt tot 

vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige 

bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume van elke 

tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld voor de regionale 

netbeheerders gas voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 

31 december 2016

Zaaknummers: 14.0731.52, 14.0733.52, 14.0735.52, 14.0737.52, 14.0739.52, 14.0741.52, 
14.0743.52, 14.0745.52 en 14.0746.52 

1. Ingevolge artikel 81a, eerste lid, van de Gaswet stelt de Autoriteit Consument en Markt (hierna: 
ACM) de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en het 
rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld vast voor iedere 
regionale netbeheerder gas afzonderlijk voor een periode van ten minste drie en ten hoogste vijf 
jaar (hierna: x-factorbesluit). Deze regionale netbeheerders gas zijn Cogas Infra & Beheer B.V., 
DELTA Netwerkbedrijf B.V., Endinet B.V., Enexis B.V., Liander N.V., N.V. RENDO, Stedin Netbeheer 
B.V., Westland Infra Netbeheer B.V. en Zebra Gasnetwerk B.V.

2. ACM heeft op 30 september 2013 de x-factorbesluiten voor de regionale netbeheerders gas 
vastgesteld. Deze x-factorbesluiten hebben betrekking op de periode van 1 januari 2014 tot en met 
31 december 2016.

3. Op 11 september 2014 heeft ACM haar x-factorbesluiten van 30 september 2013 gewijzigd 
vastgesteld en deze bekend gemaakt door toezending aan de regionale netbeheerders gas. 
Aanleiding voor deze wijzigingsbesluiten was de constatering dat bij de eerdere vaststelling van de 
x-factorbesluiten van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan.

4. De gevolgde procedure bij het wijzigen van de x-factorbesluiten betreft niet de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen 
deze besluiten staat derhalve zowel bezwaar als beroep open.

5. Tegen deze besluiten 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 
de Autoriteit Consument en Markt, t.a.v. 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 wet bestuursrecht ACM verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij het 
College van Beroep voor het bedrijfsleven.

6. De gewijzigde x-factorbesluiten en de bijbehorende bijlagen worden gepubliceerd op de internet-
pagina van ACM (www.acm.nl).
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