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Geachte mevrouw Leijten, 
Hierbij ontvangt u een voorstel namens de gezamenlijke netbeheerders tot wijziging van de 
voorwaarden als bedoeld in artikel 12b, eerste lid van de Gaswet. Het voorstel betreft het toevoegen 
aan de Allocatiecode gas van een verplichting voor regionale netbeheerders tot het opleveren van een 
zogenaamde ‘kassabon’. Het voorstel is tot stand gekomen naar aanleiding van discussie binnen de 
vereniging Nederlandse Energiedata-uitwisseling (hierna: NEDU). Om die reden heeft NEDU het 
voorstel mede ondertekend. 
Aanleiding tot het voorstel 
Sinds 2019 leveren netbeheerders als onderdeel van het proces reconciliatie een zogenaamde 
‘kassabon’ op aan leveranciers. In deze kassabon zijn de détailgegevens opgenomen waar de 
reconciliatie op gebaseerd is. In de voorgeschreven gegevensuitwisseling van de reconciliatie 
(paragraaf 5.3 van de Allocatiecode gas) is de kassabon nog niet opgenomen. Dit voorstel neemt 
deze lacune weg. 
Hoofdlijn van het voorstel 
Het voorstel behelst het toevoegen aan de Allocatiecode gas van een plicht voor regionale 
netbeheerders tot het opleveren van de aan de reconciliatie ten grondslag liggende détailgegevens. 
Inhoud van het voorstel 
In bijlage 1 zijn de voorgestelde wijzigingen aan de codetekst opgenomen. De zijn door middel van 
kleur, doorhaling en onderstreping aangegeven. Zwarte tekst betreft vigerende codetekst. De 
voorgestelde wijzigingen zijn rood gemarkeerd. Daarbij is te verwijderen tekst doorgehaald en toe te 
voegen tekst is onderstreept. 
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Toelichting bij het voorstel 
Het doel van het uitwisselen van de aan de reconciliatie ten grondslag liggende détailgegevens is het 
verkrijgen van transparantie in hoe het in het RNINFO-bericht opgenomen definitieve inkoopvolume 
tot stand is gekomen. Met de détailgegevens kunnen leveranciers na gaan of de juiste gegevens zijn 
gebruikt in het reconciliatieproces en of het aan hen toegerekende inkoopvolume correct is. 
Het uitwisselen van deze gegevens bevordert het vertrouwen van leveranciers en 
programmaverantwoordelijken in de uitvoering door regionale netbeheerders van het proces 
reconciliatie. Ook het toevoegen van een plicht voor regionale netbeheerders tot het uitwisselen van 
deze gegevens aan de Allocatiecode gas komt dit vertrouwen ten goede. 
De gezamenlijke netbeheerders stellen daarom voor om deze plicht toe te voegen aan paragraaf 5.3 
van de Allocatiecode gas. 
Alternatieven voor (onderdelen van) het codewijzigingsvoorstel 
Een alternatief is om de code niet aan te passen. Uit oogpunt van volledigheid en consistentie met de 
praktijk (de kassabon wordt reeds uitgewisseld tussen netbeheerders en leveranciers) is daar niet 
voor gekozen. 
Samenhang met andere codewijzigingsdossiers 
Het voorstel heeft geen raakvlakken in codetekst met andere wijzigingsdossiers. 
Toetsing aan artikel 12f van de Gaswet 
Dit codewijzigingsvoorstel draagt bij aan de belangen genoemd in de onderdelen b (betrouwbaar en 
doelmatig functioneren van de gasvoorziening) en e (het belang van een goede kwaliteit van 
dienstverlening van netbeheerders) van artikel 12f van de Gaswet. 
Gevolgde procedure 
Het voorstel is vastgesteld als voorstel van de gezamenlijke netbeheerders, als bedoeld in artikel 12c 
van de Gaswet, door de Taakgroep Regulering van de vereniging Netbeheer Nederland 25 februari 
2021. 

Het overleg met representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt, als bedoeld in 
artikel 12d van de Gaswet, heeft plaatsgevonden in de bijeenkomst van het Gebruikersplatform 
elektriciteits- en gasnetten, gehouden op 25 maart 2021. Het op dit voorstel betrekking hebbende deel 
van het verslag van deze bijeenkomst is als bijlage 2 bijgevoegd. Het overleg heeft niet geleid tot 
aanpassingen aan het voorstel. 
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Besluitvorming en inwerkingtreding 
Voor de voorgestelde wijziging is geen specifieke inwerkingtredingsdatum vereist. 
Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting op het voorstel. U kunt daartoe 
contact opnemen met de heer  van ons bureau (gegevens zie briefhoofd) 

Met vriendelijke groet, 

directeur voorzitter NEDU 
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In de Allocatiecode gas wordt een artikel 5.3.3 toegevoegd aan paragraaf 5.2: 
[01-07-2006] besluit 101929/49 
[01-07-2006] besluit 101929/49 
[16-12-2009] besluit 102990/8 
[01-04-2011] besluit 102669_3/9 
[01-01-2015] besluit 103640/40 
[01-01-2015] AWB 13/645 
[01-01-2020] besl. ACM/UIT/508635 

[01-07-2006] besluit 101929/49 
[01-04-2011] besluit 102669_3/9 

[22-04-2021] BR-2021-1803 

5.3 Verstrekking van reconciliatiegegevens 
5.3.1 Door regionale netbeheerder aan de netbeheerder van het landelijk 

gastransport, betreffende erkende programmaverantwoordelijken en 
leveranciers: 
Voor elk netgebied: per kalendermaand per afnamecategorie voor elke 
voorkomende erkende programmaverantwoordelijke/leverancier 
combinatie de tijdens het lopende reconciliatieproces vastgestelde totale 
hoeveelheid gas (uitgedrukt in MJ), de totale hoeveelheid gas vóór de 
uitvoering van dit reconciliatieproces, alsmede het netverlies van de 
desbetreffende maand; hiervoor wordt het bericht 'RNINFO' gebruikt. 

5.3.2 Door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet aan de betreffende 
erkende programmaverantwoordelijken: 
Per kalendermaand de te reconciliëren hoeveelheid gas (verschil tussen de 
tijdens het lopende reconciliatieproces vastgestelde totale hoeveelheid gas 
en de totale hoeveelheid gas vóór de uitvoering van dit reconciliatieproces), 
uitgedrukt in MJ, en het bij deze hoeveelheid behorende factuurbedrag; 
hiervoor wordt het bericht 'RSINFO' gebruikt. 

5.3.3 Door de netbeheerder aan de leveranciers: 
 Per qereconcilieerde aansluiting per kalendermaand het toeaerekende 

volume, het verbruik dat aanleiding is geweest voor de toerekening van de 
volumes, de afnamecateoorie en het standaardiaarverbruik aas die ziin 
toeaepast in de toerekening aan de desbetreffende leverancier. 

BR-2021-1803 Pagina 4 van 5 



Bijlage 2 Verslag van het GEN-overleg 

\ 
Kenmerk Datum 
BR-2021-1803 22-04-2021 

4. Codewijzigingsvoorstel kassabon gas (D2021-11068) 
NBNL verduidelijkt dat dit een voorstel is van NEDU, die echter geen zeggenschap heeft over de Allocatiecode gas. Inhoudelijk behelst het voorstel een overzicht te geven van gegevens die hebben geleid tot reconciliatie. 
De voorzitter stelt vast dat de vergadering geen vragen heeft bij het voorstel en er unaniem mee instemt om het voorstel naar de ACM te sturen. 
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