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onderwerp : Zienswijze op het ontwerp “Codebesluit Faciliteren marktprocessen voor
afnemers op gesloten distributiesystemen” (Zaaknummer ACM/17/022723)
Geachte heer, mevrouw,
Hierbij ontvangt u de zienswijze van VEMW op het ontwerp ‘Codebesluit Faciliteren marktprocessen voor
afnemers op gesloten distributiesystemen’ (Zaaknummer ACM/17/022723), gepubliceerd op 27 maart
2019 (hierna: het ontwerpbesluit). De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) stelt belanghebbenden
in de gelegenheid te reageren op de voorstellen. Van de geboden gelegenheid tot het geven van een
zienswijze maakt VEMW graag gebruik.
Doel
Het onderhavige ontwerpbesluit heeft als doelstelling om vrije leverancierskeuze te faciliteren voor
afnemers met een aansluiting op een gesloten distributiesysteem (GDS) voor gas. Dit betreft uitsluitend
GDS-en die zijn aangesloten op een regionaal gastransportnet.
Positie VEMW
VEMW behartigt de belangen van de zakelijke energie- en watergebruikers in Nederland. Om optimaal
gebruik te kunnen maken van de energiemarkten, waaronder de gasmarkt, is een eigenstandig recht om
(een) leverancier(s) te contracteren naar hun eigen keuze van groot belang (‘vrije leverancierskeuze’). Een
belang dat ook erkend is en vastgelegd in de Europese regulering en de Nederlandse wet (artikel 15
Elektriciteitswet en Artikel 2a Gaswet). Derdentoegang betekent dat energieleveranciers vrij toegang
hebben tot de netten die dienen voor het transport van elektriciteit en gas. Hierdoor kunnen afnemers van
energie, waaronder bedrijven en consumenten, gebruik maken van de mogelijkheid om over te stappen
van energieleverancier. Naast de mogelijkheden van derdentoegang door suballocatie en het realiseren
van een rechtstreekse aansluiting op het “openbare” gas distributienet biedt het ontwerpbesluit een derde
mogelijkheid, door aansluiting op het centraal allocatiesysteem via het zgn. elektronisch berichtenverkeer.
Deze derde mogelijkheid biedt een vergroting van de uitvoerbaarheid van het genoemde eigenstandige
recht op vrije leverancierskeuze.
Algemene opmerking
Het ontwerpbesluit leidt tot een wijziging van de technische codes. Een GDS-beheerder beschikt over een
ontheffing aanwijzing netbeheerder van de toezichthouder ACM. In die ontheffing zijn voorwaarden
opgenomen. Wanneer de technische codes worden gewijzigd zou dit consequenties kunnen hebben voor
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die voorwaarden, die zijn opgenomen in lagere regelgeving. VEMW ziet in het ontwerpbesluit niet terug in
hoeverre ACM hier rekening mee houdt en hoe ACM denkt hiermee om te gaan. VEMW verzoekt ACM
alsnog naar deze aspecten te kijken en mogelijke consequenties mee te nemen in het besluit.
Artikelsgewijze opmerkingen
Begrijpen wij goed dat in Artikel 2.0.7a Allocatiecode Gas de allocatie van meetgegevens per erkende PV
per netgebied per afnemercategorie, voor GGV en GIS op het GDS plaatsvindt, dus met de PV-partij van
de derde-aangeslotene en niet het GDS?
In Artikel 2.2.2 Allocatiecode Gas is in lid 1 en lid 2 sprake van ‘het aansluitingenregister’. In lid 4
daarentegen is sprake van ‘zijn aansluitingenregister’. VEMW verzoekt dit lid te wijzigen en ‘zijn’ te
veranderen in ‘het’ aansluitingenregister. Daarbij moet door aanpassing uit de formulering van lid 4
duidelijk worden dat er een koppeling is tussen ‘een’ verbruiker en ‘zijn’ gegevens.
Volgens Artikel 2.4.5a Aansluit- en Transportcode Gas zijn alle aansluitingen achter het GDS en het
koppelpunt tussen GDS en RNB voorzien van een op afstand uitleesbare meetinrichting.
Met de telemetrieberichten van de derde-aangeslotenen op het GDS en het GDS-RNB koppelpunt, is het
mogelijk om de juiste transportkostenkosten per PV-partij op het GOS-RNB punt vast te stellen en in
rekening te brengen. De PV partij van de GDS-eigenaar en de PV partijen van de derde-aangeslotenen
krijgen via deze methode de door hen veroorzaakte transportkosten in rekening gebracht. Eventuele
meetverschillen worden aan de PV-partij van de GDS-eigenaar gealloceerd. Er is dan een één op één
relatie tussen de overeenkomst van de afnemer en afrekening met zijn PV/Leverancier. Deze methode en
oplossingsrichting is in de praktijk uitvoerbaar en werkend gebleken. Echter, er kunnen zich situaties
voordoen bij derde-aangesloten op een GDS die van invloed zijn op de contractering en afrekening van de
– landelijke - transportkosten. Denk aan productie-uitbreidingen, geplande en ongeplande stops, sloop,
aanpassingen van installaties, faillissement, nieuwe aansluitingen, etc. In de voorgestelde werkwijze loopt
de GDS-eigenaar de - financiële - risico's, terwijl hij die risico’s niet - of niet direct - kan beïnvloeden, onder
meer omdat hij geen positie heeft in de rechtsrelatie tussen de derde-aangeslotenen op het GDS en hun
PV-partijen/leveranciers die de transportkosten in rekening brengen. VEMW verzoekt ACM in het besluit
rekening te houden met deze ongewenste effecten.
Wij vertrouwen erop dat u onze opmerkingen op het ontwerpbesluit meeneemt bij het vaststellen van een
definitief besluit. Vanzelfsprekend zijn wij desgewenst beschikbaar voor het verschaffen van een nadere
(mondelinge) toelichting.
Hoogachtend,
w.g.
Hans Grünfeld
Algemeen directeur
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