
 

 

 

 

BR-12-718 

Vereniging van  

Energienetbeheerders 

in Nederland 

Utrechtseweg 310 

6812 AR Arnhem 

Postbus 1156 

6801 BD Arnhem 

Telefoon 026-356 95 00 

Fax 026-442 83 20 

secretariaat@netbeheernederland.nl 

www.netbeheernederland.nl

ABN-AMRO 61.30.01.036 

KvK Arnhem 09175117

Raad van Bestuur van de NMa 

de heer mr. C.A. Fonteijn  

Postbus 16326 

2500 BH  DEN HAAG 

  

Ons kenmerk BR-12-718 

Behandeld door Johan Janssen 

Telefoon 026 - 356 94 73 

E-mail jjanssen@netbeheernederland.nl 

Datum 9 juli 2012 

  

Onderwerp codewijzigingsvoorstel faciliteren grensveilingen 

 

Geachte heer Fonteijn, 

 

Hierbij ontvangt u namens de gezamenlijke netbeheerders een voorstel tot wijziging van de tariefstruc-

turen en voorwaarden zoals bedoeld in artikel 12a en 12b, eerste lid, van de Gaswet. Het voorstel be-

vat uitsluitend wijzigingen in delen van de gascodes die betrekking hebben op het landelijk gastrans-

portnet, te weten hoofdstuk 3 van de Tarievencode Gas en artikel 2.1.2 van de Transportvoorwaarden 

Gas – LNB.  

 

Aanleiding tot dit codewijzigingsvoorstel 

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Europese regelgeving als opgenomen in het document 

‘Capacity Allocation Mechanisms’ wil Gas Transport Services B.V. (GTS) per 1 april 2013 op alle 

grenspunten overgaan op het alloceren van capaciteit door middel van het veilen van beschikbare 

capaciteit. Hiervoor is een aantal beperkte wijzigingen noodzakelijk in de door de Raad van Bestuur 

van de Nederlandse Mededingingsautoriteit vastgestelde Transportvoorwaarden Gas - LNB en Tarie-

vencode Gas. 

 

Toelichting op het codewijzigingsvoorstel 

De toelichting op de voorgestelde wijzigingen is opgenomen in bijlage 1 bij deze brief. 

 

Inhoud van het codewijzigingsvoorstel 

De codeteksten met de voorgestelde wijzigingen zijn opgenomen in bijlage 2 bij deze brief. Toe te 

voegen tekst is gekleurd en onderstreept. Te verwijderen tekst is gekleurd en doorgehaald. De ver-

schillende gebruikte kleuren hebben daarbij de volgende betekenis: 

• zwarte tekst is vigerende codetekst;  

• wijzigingen uit het onderhavige voorstel BR-12-718 zijn rood en onderstreept gemarkeerd. 
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Gevolgde procedure 

Het voorstel is vastgesteld als voorstel van de gezamenlijke netbeheerders zoals bedoeld in artikel 

12c van de Gaswet in een vergadering van de Taakgroep Marktfacilitering en Regulering van de vere-

niging Netbeheer Nederland op 16 mei 2012. 

 

Het overleg met de representatieve organisaties van partijen op de gasmarkt zoals bedoeld in artikel 

12d van de Gaswet heeft plaatsgevonden in een vergadering van het GEN op 14 juni 2012. Het rele-

vante deel van het verslag van de GEN-vergadering treft u aan als bijlage 3 bij deze brief.  

 

De in en naar aanleiding van de genoemde GEN-vergadering ontvangen commentaren zijn in de 

commentarenmatrix in bijlage 4 op een rij gezet en voorzien van een reactie per commentaar. Uit die 

reactie blijkt of het desbetreffende commentaar is verwerkt of waarom het desbetreffende commentaar 

niet is verwerkt. 

 

Datum inwerkingtreding 

De ingediende wijzigingen kunnen zo spoedig mogelijk nadat de Raad het besluit aangaande het on-

derhavige codewijzigingsvoorstel heeft gepubliceerd in werking treden. Gezien de bedoeling van GTS 

om per 1 april 2013 beschikbare grenscapaciteit te veilen, is een uiterste inwerkingtreding per die da-

tum ten zeerste gewenst. 

 

Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting op het voorstel. U kunt daartoe 

contact opnemen met de heer Johan Janssen van ons bureau (gegevens zie briefhoofd) of met de 

heer Jan Geertsema van Gas Transport Services (jan.geertsema@gastransport.nl of 06 – 3103 7294).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

L. Knegt 

directeur  

 

 

bijlagen: 

1. Toelichting op de voorgestelde wijzigingen 

2. Voorgestelde wijzigingen in de verschillende delen van de gascodes 

3. Verslag GEN-vergadering 

4. Commentarenmatrix 
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Wijzigingen in de Tarievencode Gas 

 

Artikel 3.4.4 

In artikel 3.4.2 is vastgelegd dat de transporttarieven en de transport gerelateerde tarieven worden 

gebaseerd op de mate waarin zij de kosten genoemd in artikel 3.4.1 veroorzaken. Dit wordt het kos-

tenveroorzakingsprincipe genoemd. Bij het toepassen van een veiling mechanisme wordt het tarief 

bepaald door het door de Raad vastgestelde tarief op het betreffende entry- of exitpunt (het minimum 

veiling tarief) te vermeerderen met een veiling premie. De hoogte van deze premie zal mede worden 

bepaald door de eventuele schaarste aan capaciteit op een bepaald grenspunt. Hierdoor is het aan de 

netgebruiker in rekening gebrachte tarief niet meer uitsluitend gebaseerd op het kostenveroorzakings-

principe. Daarom wordt voorgesteld om een nieuw artikel 3.4.4 toe te voegen aan de TarievenCode 

Gas, waarin een afwijking van het kostenveroorzakingspricipe wordt toegestaan voor entry- en exit-

punten waar het veilingmechanisme wordt toegepast 

 

Wijzigingen Transportvoorwaarden Gas - LNB 

 

Artikel 2.1.2 

In dit artikel is vastgelegd dat entry- en exitcapaciteit wordt gecontracteerd en toegewezen volgens het 

first come first served principe. Dit betekent dat het contracteren en toewijzen van capaciteit door mid-

del van een veiling niet is toegestaan. Voorgesteld wordt om voor grenspunten niet alleen first come 

first served maar ook veilingen als allocatie mechanisme toe te staan. 

 

Omdat op dit moment nog niet duidelijk is of er per 1 april 2013 voor alle grenspunten kan worden 

overgeschakeld op het veiling mechanisme zal GTS op zijn website een lijst publiceren van grenspun-

ten waar het veiling mechanisme wordt toegepast. De door GTS in samenwerking met de aangren-

zende TSO’s georganiseerde veilingen zullen worden gebaseerd op de Europese regelgeving als op-

genomen in het document ‘Capacity Allocations Mechanisms’. 

 

 

 

  



 

 

 

Bijlage 2 Voorgestelde wijzigingen in de verschillende delen van de gascodes 

BR-12-718   Pagina 4/8   9 juli 2012 

Tarievencode Gas: 
 (……) 

Voorstel BR-12-718: 09-07-2012 3.4.4 In afwijking van artikel 3.4.2 kunnen op entry- of exitpunten waar entry- of exitcapaciteit wordt 
gecontracteerd en toegewezen door middel van een veiling de tarieven worden gebaseerd op de uit-
komst van het gebruikte veilingmechanisme. 

 (……) 

 

Transportvoorwaarden Gas – LNB: 
 (……) 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006 
Besluit 102411/31; in werking: 22-02-2008 
Besluit 102960_1/10; in werking: 01-10-2009  
Besluit 102960_1/40; in werking: 01-10-2009  
Besluit 102990/8; in werking: 16-12-2009   
Besluit 103147/25; in werking: 13-11-2010  
Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011 
Voorstel BR-12-718: 09-07-2012 

2.1.2 Entry- en exitcapaciteit 
 
Omschrijving van de dienst 
De dienst entrycapaciteit geeft het recht om op een entrypunt een hoeveelheid gas per uur in het 
landelijk gastransportnet te voeden. De dienst exitcapaciteit geeft het recht om op een exitpunt 
een hoeveelheid gas per uur aan het landelijk gastransportnet te onttrekken. 
 
Contractering en toewijzing 
Entry- en exitcapaciteit worden gecontracteerd en aan erkende programmaverantwoordelijken 
toegewezen volgens het first come first served principe. 
 
Voor entry- en exitpunten waarop het gas de Nederlandse landsgrens overschrijdt, kan entry- en 
exitcapaciteit tevens worden gecontracteerd en aan erkende programmaverantwoordelijken wor-
den toegewezen door middel van een veiling. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet 
zal een lijst van entry- en exitpunten, waarop het veilen van entry- of exitcapaciteit wordt toege-
past, publiceren op zijn website. 
 
Afschakelbare dienst 
De dienst afschakelbare entrycapaciteit respectievelijk afschakelbare exitcapaciteit geeft het 
voorwaardelijke recht op entrycapaciteit respectievelijk exitcapaciteit en wordt aangeboden indien 
niet afschakelbare entrycapaciteit respectievelijk niet afschakelbare exitcapaciteit niet meer be-
schikbaar is. De voorwaarde is dat uitsluitend van het recht op de dienst afschakelbare entrycapaci-
teit respectievelijk afschakelbare exitcapaciteit gebruik gemaakt kan worden indien de netgebrui-
kers van het landelijk gastransportnet die op het desbetreffende entrypunt respectievelijk exitpunt
beschikken over niet afschakelbare entrycapaciteit respectievelijk niet afschakelbare exitcapaci-
teit dan wel eerder gecontracteerde afschakelbare entrycapaciteit respectievelijk afschakelbare 
exitcapaciteit niet (volledig) van hun entrycapaciteit respectievelijk exitcapaciteit gebruik maken. 
Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan kan de netgebruiker op het desbetreffende entry- of 
exitpunt (deels) worden afgeschakeld. 
De netbeheerder van het landelijk gastransportnet kan afschakelbare entry- en exitcapaciteit in 
verschillende tranches aanbieden, onderscheiden naar waarschijnlijkheid van afschakelen. Afscha-
kelbare entrycapaciteit respectievelijk afschakelbare exitcapaciteit in een tranche met een hogere 
waarschijnlijkheid van afschakelen wordt pas aangeboden indien de afschakelbare entrycapaciteit 
respectievelijk afschakelbare exitcapaciteit van een tranche met een lagere waarschijnlijkheid van 
afschakelen uitverkocht is. 
 
Overige voorwaarden 
De netbeheerder van het landelijk gastransportnet zal onverwijld, met inachtneming van 2.1.12, 
naar mate er bestaande niet afschakelbare entrycapaciteit respectievelijk bestaande niet afscha-
kelbare exitcapaciteit of bestaande afschakelbare entrycapaciteit respectievelijk bestaande af-
schakelbare exitcapaciteit in een tranche met een lagere waarschijnlijkheid van afschakelen be-
schikbaar komt, de gecontracteerde afschakelbare entrycapaciteit respectievelijk afschakelbare 
exitcapaciteit in een tranche met een lagere waarschijnlijkheid van afschakelen opwaarderen naar 
niet afschakelbare entrycapaciteit respectievelijk niet afschakelbare exitcapaciteit dan wel de ge-
contracteerde afschakelbare entrycapaciteit respectievelijk afschakelbare exitcapaciteit in een 
tranche met een hogere waarschijnlijkheid van afschakelen opwaarderen naar afschakelbare entry-
capaciteit respectievelijk afschakelbare exitcapaciteit in een tranche met een lagere waarschijnlijk-
heid van afschakelen. Het opwaarderen zal worden uitgevoerd in de volgorde van de volgens 5.1.6 
vastgelegde tijdstempels. 

 (……) 
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Aanwezig Namens representatieve organisaties: 

Cogen: ir. C. den Blanken msc; 

Energie Nederland: G. Frans en mr. N.R. Geerts-Zandveld; 

FME-CWM: S. de Bont; 

VA: M. Sanders; 

VEMW: ir. J.J.M. van de Worp; 

VGGP: ir. M.C. Bouwer en ir. J. Brugging; 

VGN: I. Anemaet en ir. H. Halsema; 

VMNed: M.J. Hagen en H.M. Jonkman. 

 

Namens de gezamenlijke netbeheerders: 

GTS:  dr. W.T.A. Borghols (vanaf ca. 10.30 uur); 

Liander: P. Beumers (vanaf circa 11.10 uur); 

Netbeheer Nederland: ir. J. Janssen. 

 

Voorzitter: drs. J.L.T. Blommaert; 

Secretaris: mr. W.H. van Oorspronk. 

 

Afwezig EFET, LTO-Glaskracht, NOGEPA, PAWEX, TenneT, VNCI, VNG, VNO-

NCW, VOEG en ZLTO.   

 

(……) 

 

7. Voorstel tot wijziging van de Tarievencode Gas en de Transportvoorwaarden Gas-LNB 

in verband met grensveilingen. 

 

Vanuit de gezamenlijke netbeheerders wordt toegelicht  dat dit voorstel een gevolg is van Europese 

regelgeving. Dit is een eerste stap om over een jaar te komen tot een andere methode om capaciteit 

te (her)verdelen. Er loopt momenteel ter zake een proef. Daarvoor heeft de NMa ontheffing verleend, 

onder voorbehoud dat ter zake een codewijzigingsvoorstel volgt.  

VEMW is blij met de betreffende proef. VEMW concludeert dat wanneer de CAM-code van toepassing 

wordt, het veilingprincipe voor alle grenspunten geldt. Daarop vooruitlopend gaat GTS het principe 

toepassen. VEMW vraagt de gezamenlijke netbeheerders aan te geven wanneer welk systeem (first 

come first service respectievelijk veiling) toegepast gaat worden en hoe dat geborgd is? Wie maakt de 

keuze en op grond van welke criteria wordt de keuze gemaakt? Energie Nederland sluit zich bij deze 

laatste vragen aan. VMNed vraagt of het voorstel ook gevolgen heeft voor de infrastructuur. 

Of er geveild wordt, hangt er volgens de gezamenlijke netbeheerders primair van af of er capaciteit is 

om te veilen. In veel gevallen zijn er namelijk ter zake langlopende contracten en het onderhavige 

voorstel wil bestaande contracten respecteren. Op het moment dat er capaciteit vrijkomt, is het de be-

doeling dat deze ten minste voor een deel wordt gereserveerd voor veiling. Het is niet de bedoeling 

dat de capaciteit op grond van het onderhavige voorstel wordt uitgebreid. Het voorstel kan met de hui-

dige infrastructuur uitgevoerd worden.  
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VEMW schetst vervolgens de situatie dat er nu capaciteit beschikbaar is op een bepaald grenspunt en 

een pv het onderhavige voorstel kent, maar nog wil contracteren op basis van het principe first come 

first serve. Hoe gaat GTS daarop dan reageren? Volgens VEMW eist de Europese regelgeving slechts 

dat er 10% van de capaciteit gereserveerd wordt voor veiling van korte-termijn-capaciteit.  

De VGN vraagt aandacht voor de gevolgen van het onderhavige voorstel voor de veilingprijs, waarop 

VEMW informeert naar het risico van gaming. Energie Nederland verzoekt om nadere informatie over 

het tarief voor deze dienst (veiling) en vraagt of dit tarief wordt gereguleerd? 

De voorzitter concludeert dat op deze vragen ter plekke geen antwoord kan worden gegeven en deze 

vragen worden meegenomen. Hij concludeert dat er geen verdere algemene opmerkingen of vragen 

over het voorstel zijn.  

 

Alleen VEMW blijkt verder nog een opmerking te hebben over het voor de Tarievencode Gas voorge-

stelde artikel 3.4.4. VEMW informeert of “het veilingmechanisme” in dit artikel niet moet zijn “een vei-

lingmechanisme”. Zo neen, dan behoeft “het veilingmechanisme” volgens VEMW een defini-

tie/toelichting met betrekking tot de karakteristieken van dat mechanisme. 

Volgens de gezamenlijke netbeheerders is hier “het gebruikte veilingmechanisme” bedoeld.  

 

Afgesproken wordt vervolgens dat de gezamenlijke netbeheerders bij het verslag zullen reageren op 

de onbeantwoorde vragen en aangeven of en hoe zij het voorstel ter zake aanpassen. Mocht een re-

presentatieve organisatie ter zake bezwaar hebben, dan zal deze dit desgewenst te zijner tijd bij de 

NMa kenbaar maken.   

 

(……) 
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Van wie Commentaar Reactie gezamenlijke netbeheerders 

VEMW Wanneer gaat welk sys-

teem (FCFS resp. veiling) 

toegepast worden? 

Als aangegeven in het voorstel wil GTS per 1 april 2013 

op alle grenspunten de veiling als allocatiemechanisme 

invoeren. Op dat moment is de Europese regelgeving 

met betrekking tot veilen (CAM: Network Code on Capa-

city Allocation Mechanisms) echter nog niet van kracht; 

dit wordt verwacht rond 1 oktober 2013. GTS dient dus 

overeenstemming te bereiken met de TSO aan de ande-

re zijde van de grens (NNO) over het veilen van gebun-

delde beschikbare capaciteit. Indien een van de NNO’s 

hiertoe (nog) niet bereid is, of indien dit om andere re-

denen nog niet mogelijk is, zal GTS de beschikbare ca-

paciteit aan de GTS zijde van de grens ongebundeld 

aanbieden middels de veiling. 

Samengevat: 

 tot 1 april 2013 hanteert GTS FCFS als mechanisme 

voor de allocatie van capaciteit op grenspunten; 

 van 1 april 2013 tot de inwerkingtreding van CAM 

zal GTS capaciteit op grenspunten veilen, gebun-

deld als de NNO hierin mee gaat en anders onge-

bundeld; 

 vanaf de inwerkingtreding van CAM wordt de capa-

citeit op grenspunten geveild volgens de regels in 

CAM. 

VEMW Hoe is bovenstaande ge-

borgd? 

Tot 1 april 2013 geldt het huidige allocatie mechanisme 

FCFS dat vastligt in de voorwaarden. Zolang de voor-

waarden op dit punt niet worden aangepast, is FCFS het 

enige toegestane allocatiemechanisme. 

Dit voorstel beoogt het veilen vanaf 1 april 2013 mogelijk 

te maken. 

Vanaf de inwerkingtreding van CAM zijn de regels aan-

gaande allocatie van grenscapaciteit op Europees ni-

veau vastgelegd. 

VEMW, 

Energie NL 

Wie maakt de keuze tus-

sen FCFS en veiling, en 

op grond van welke crite-

ria wordt deze gemaakt? 

De keuze voor het veilen van grenscapaciteit is gemaakt 

op Europees niveau. Na de inwerkingtreding van CAM 

zal alle grenscapaciteit in Europa worden geveild. 

Op basis daarvan heeft GTS aangegeven dat zij zo 

spoedig mogelijk de veilingen in wil voeren om zodoen-

de een voortrekkersrol in Europa te kunnen vervullen. 

GTS is van mening dat deze vervroegde implementatie 

een positief effect zal hebben op de Nederlandse gas-

markt. De vervroegde implementatie is besproken met 

NMa en EL&I en beide partijen staan achter deze keuze. 

Bovendien overlegt GTS op regelmatige basis met beide 

partijen over de implementatie van zowel de CAM als de 

CMP maatregelen. 
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VMNed Heeft het voorstel ook 

gevolgen voor de infra-

structuur? 

Nee. 

VEMW Hoe zal GTS reageren op 

een aanvraag voor capa-

citeit (vlak) voor de inwer-

kingtreding van de veiling 

op een bepaald grenspunt 

(als FCFS dus nog van 

toepassing is)?  

Tot het moment van invoeren van de veilingen (1 april 

2013) geldt het huidige allocatiemechanisme FCFS. Het 

is binnen het huidige regime niet toegestaan capaciteit 

te reserveren voor de korte termijn. GTS zal dus tot het 

invoeren van veilingen alle aanvragen voor capaciteit 

toewijzen op basis van het FCFS mechanisme. 

VGN Wat zijn de gevolgen van 

het voorstel voor de vei-

lingprijs? 

De veilingprijs (de prijs als resultaat van de veiling) be-

staat uit de som van de volgende delen: 

 het minimum veiling tarief 

Dit is een door NMa vastgesteld tarief. Voorlopig 

wordt hiervoor het gereguleerde tarief gehanteerd. 

 de veiling premie. 

Dit is de premie die de netgebruiker biedt in de vei-

ling. 

VEMW Wat is het risico van ga-

ming? 

GTS zal vanaf 1 april 2013 de veilingregels hanteren die 

beschreven worden in CAM. Het risico op gaming is 

hierin geminimaliseerd. 

Energie NL Energie Nederland ver-

zoekt om nadere informa-

tie over het tarief voor 

deze dienst (veiling) en 

vraagt of dit tarief wordt 

gereguleerd. 

Zie het antwoord hierboven op de vraag van VGN. 

De veilingdienst op zich kent geen tarief, wel de dienst 

die geveild wordt (transport). 

VEMW In artikel 3.4.4 Tarieven-

code Gas is sprake van 

“het veilingmechanisme”. 

Wordt hier wellicht “een 

veilingmechanisme” be-

doeld? Zo niet, dan be-

hoeft het veilingmecha-

nisme een defini-

tie/toelichting. 

Er wordt bedoeld dat de tarieven worden gebaseerd op 

de uitkomsten van het gebruikte veilingmechanisme. De 

gezamenlijke netbeheerders hebben deze wijziging in 

het voorstel aangebracht. 

 


