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OndenNerp Codewijzigingsvoorstel LFS—tarief

Geachte heer Don,

Hierbij ontvangt u, namens de gezamenlijke netbeheerders, een voorstel tot wijziging van de
voorwaarden zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel a van de Gaswet. Het betreft de
Transportcode gas LNB.

Aanleiding tot het voorstel
Op 28 maart 2017 heeft de netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet Gasunie Transport Services
B.V. (GTS) een wijzigingsopdracht (kenmerk ACM/DE/2017/201906, dd. 28 maart 2017) van de
Autoriteit Consument en Markt ontvangen.

Jaarlijks evalueert de ACM het balanceringsregime, (artikel 4.1.7. Transportcode gas LNB) onder
andere op compliance met de Europese netwerkcode voor balancing. Met name de verhouding tussen
de binnen—de-dag balanceerkosten versus de einde-van-de-dag kosten als gevolg van het linepack
flexibility services (LFS) tarief is bepalend. In de netwerkcode staat dat een binnen-de—dag-verplichting
(mede) aan het volgende criterium moet voldoen: 'De voornaamste kosten die de netgebruikers moeten
maken met betrekking tot hun balanceringsverplichtingen houden verband met hun positie aan het einde
van de gasdag' (artikel 26, tweede lid, onder c Verordening 312/2014). Dit betekent dat de voornaamste
kosten voor erkende programmaverantwoordelijken aan het einde van de dag moeten optreden.

ACM ziet de balanceerkosten voor programmaverantwoordelijken per balanceeractie van GTS als het
totale volume vermenigvuldigd met het verschil tussen de neutrale gasprijs en de prijs van het
balanceergas volgend uit de biedladder (oude regime) of lCE ENDEX (nieuwe regime).

Drie jaar data levert het volgende overzicht op:

ABN-AMRO NL51 ABNA 0613 0010 36
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2014—2015 2015-2016 2015/2017
Balanceerkosten 2.355.668 1.082.703 1.079.468

BPL/beurs binnen—de—
dag (euro)
LFS kosten einde—van— 995.317 902.457 758-575
de-dag (euro)

De ACM constateert op basis van dit overzicht dat het LFS-tarief te Iaag is. In de periode 2014-2015
zou het LFS-tarief meer dan verdubbeld moeten worden‘. In de periode 2015-2016 waren de kosten
redelijk vergelijkbaar. In de periode 2016-2017 zou het tarief met een factor 1.4 verhoogd moeten
worden.

De netbeheerder heeft tijdens het GEN van 29 juni 2017 een voorstel gedaan om de LFS-factor met
een factor 2 te verhogen naar O,8% van de NGP. Naar aanleiding van het commentaar van
representatieve organisaties en individuele shippers op deze verhoging en de methode van het
vaststellen van deze verhoging heeft de netbeheerder een nieuw voorstel voorbereid.

Om het LFS-tarief niet onnodig hoog te maken en tegelijkertijd ook in veranderende
marktomstandigheden compliant te zijn met de netwerkcode BAL, stelt de netbeheerder voor om het
LFS-tariefjaarlijks vast te stellen op basis van historische gegevens. Uitgangspunt hierbij is om het LFS-
tarief zo Iaag mogelijk te maken. In plaats van bij elke tariefwijziging een codewijzigingsvoorsteI in te
dienen, stelt de netbeheerder voor om enkel de methode voor het bepalen van het LFS-tarief op te
nemen in de Transportcode.

Hoofdlijn van het voorstel
In de Transportcode wordt geen LFS-tarief meer vastgesteld, maar een methode waarmee het LFS-
tarief wordt berekend. De netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet stelt het LFS-tarief jaarlijks
vast en publiceert het LFS-tarief minimaal 6 weken ter informatie op haar website voordat het tarief in
werking treedt. De tariefwijziging wordt ook actief gecommuniceerd aan marktpartijen. Indien er een
sterke aanwijzing is dat het LFS-tarief gedurende hetjaar niet meer representatief is. kan het LFS-tarief
opnieuw berekend worden.

Het LFS-tarief is gelijk aan de LFS-factor * de Neutrale gasprijs. De formule voor de LFS-factor is
gebaseerd op de verhouding tussen de kosten balanceren binnen de dag en de kosten balanceren
einde dag, waarbij de hoeveelheid balanceerkosten binnen de dag berekend worden op de voIgende,
met ACM overeengekomen, manier:

1 Deze informatie heeft enige nuancering nodig. De maand maart 2015 kenmerkt zich door een aantaI
balanceeracties in de oranje zone waarbij erg hoge prijzen gereaIiseerd zijn op de Nexthour markt.
Maart is daardoor voor 43% verantwoordelijk voor de totaIe balanceerkosten in die periode van een
jaar.
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Als GTS balanceergas verkoopt dan zijn de kosten voor de shipper: Volume * (NGP — Afroepprijs)
Als GTS balanceergas koopt dan zijn de kosten voor de shipper: Volume * (Afroepprijs - NGP)

De formule hiervoor is:
Totale kosten balanceren binnen de dag voor periode J = 2L1 Vi * (NGPi — Pi)

waarin:
P1 t/m Px = Afroepprijs van balanceeractie in periode J.
NGP1 t/m NGPx = Neutrale Gasprijs op dag van balanceeractie in periode J.
V1 t/m Vx = Volumes van balanceeracties in periode J. Als GTS balanceergas verkoopt is het volume
positief. als GTS balanceergas koopt is het volume negatief.
x = aantal balanceeracties in periode J.
Periode J = historische periode van maximaal één jaar waarover de LFS—factor berekend wordt. Deze
periode wordt standaard berekend op basis van een gasjaar.

De balanceerkosten aan het einde van de dag kunnen worden berekend met de volgende formule:

Totale kosten balanceren einde dag voor Periode J = 227:1 |Voli| * LFS factor * NGPi

waarin:
NGP1 t/m NGPy = Neutrale Gasprijs op dag gebruik LFS in periode J.
Vol1 t/m Voly = Volumes gebruik van LFS in periode J.
y = aantal keer gebruik van LFS in periode J.
LFS-factor = LFS-tarief uitgedrukt als % van Neutrale gasprljs.

Om compliant te zijn aan de netwerkcode BAL moeten de kosten voor balanceren aan het einde van de
dag hoger liggen dan de kosten voor balanceren binnen de dag. De minimale LFS-factor om compliant
te zijn wordt berekend middels de onderstaande formule. De LFS-factor wordt naar boven afgerond op
één decimaal achter de komma.

LFS-factor = ———2‘§1”*(NFPi-Pf)2i=1IV01lI‘NCPl

Om 00k in veranderende marktomstandigheden compliant te zijn kan de berekening tussentijds opnieuw
uitgevoerd worden indien hier aanleiding toe is.

Daarnaast is de zin over de invoering van de invoering van de leidingbufferflexibiliteitsdienst verwijderd,
aangezien dit niet meer van toepassing is.

lnhoud van het voorstel
De codeteksten met de voorgestelde wijzigingen zijn opgenomen in bijlage 1 hi] deze brief. Toe te
voegen tekst is gekleurd. Te verwijderen tekst is gekleurd en doorgehaald. Verplaatste codetekst is
onderstreept. De verschillende gebruikte kleuren hebben daarbij de volgende betekenis:
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- zwarte tekst is vigerende codetekst;
- wijzigingen uit het onderhavige voorstel zijn rood gemarkeerd.

Consequenties voor aangeslotenen en andere belanghebbenden
Vanaf inwerkingtreden van het onderhavige codewijzigingsvoorstel betalen erkende
programmaverantwoordelijken het berekende percentage (%) van de neutrale gasprijs voor het
gebruikmaken van de leidingbufferflexibiliteitsdienst. Dit tarief is standaard een jaar geldig tenzij de
marktomstandigheden dusdanig veranderen waardoor dit tarief niet meer representatief is en het tarief
opnieuw vastgesteld dient te worden.

Gevolgde procedure
Het overleg met representatieve organisaties van partijen op de elektriciteits- en gasmarkt, zoals
bedoeld in artikel 12d van de Gaswet heeft plaatsgevonden in een bijeenkomst van het
Gebruikersplatform elektriciteits- en gasnetten (GEN) op 22 februari 2018. Het op de bespreking van dit
voorstel betrekking hebbende deel van het verslag van dit overleg is opgenomen in bijlage 2 hi] deze
brief. De naar aanleiding van dit overleg ontvangen commentaren op het voorstel zijn opgenomen in de
commentarenmatrix in bijlage 3 bij deze brief. Daarin is tevens aangegeven of het commentaar
aanleiding is geweest tot aanpassing van het voorstel of waarom het commentaar niet heeft geleid tot
aanpassing van het voorstel.

Planning van de besluitvorming en inwerkingtreding

Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid om dit voorstel nader toe te lichteni U kunt daartoe contact
opnemen met mevrouw — van Gasunie Transport Services B.V.

—
of de nee—van ons bureau (zie aanhef).

Met vriendelij e roet,

dré Jurju
directeur

Bijlagen:
1. Codeteksten met voorgestelde wijzigingen
2. Verslag GEN-vergadering
3. Commentarenmatrix
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Bijlage 1 Codeteksten met voorgestelde wijzigingen

Transportcode gas LNB

[01—04-201 1] besluit 102669_3/9
[03-06~2014] besluit 014/202167
[12-12-2015] besluit 015/207374
[18~1 2-201 5] besluit O1 5/207581

4.1.7 Einde dag verrekening

1. Conform hoofdstuk 5 van NC-BAL verrekent de netbeheerder van het Iandelijk
gastransportnet de positie (“dagelijkse onbalanshoeveelheid”) aan het einde van
de dag met de erkende programmaverantwoordelijken. Voor dit doel maakt de
netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet gebruik van de mogelijkheid in
hoofdstuk 9 van NC-BAL, zijnde een leidingbufferflexibiliteitsdienst. De
hoeveelheid leidingbuffer die de netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet
ter beschikking stelt aan de markt is gelijk aan de donkergroene zone conform
artikel 4.1.2.1. Hierdoor is de dagelijkse onbalanshoeveelheid waarvan sprake is
in artikel 21 van NC-BAL gelijk aan nul. De netbeheerder van het Iandelijk
gastransportnet brengt voor de leidingbufferflexibiliteitsdienst een tarief in
rekening conform de 'kleine aanpassing’ uit artikel 22 van de NC-BAL.

het Het tarief voor de
leidingbufferflexibiliteitsdienst (LFS-tarief) wordt jaarlijks door de netbeheerder
vastgesteld—epW berekend op basis van historische gegevens middels de
formuleIn lid 2.WW

2.
Het LFS-tarief is gelijk aan de LFS-factor * de Neutrale Gasprijs. De LFS-factor
wordt berekend als percentage (%) van de Neutrale Gasprijs als bedoeld in
4.1.6.4 middels de volgende formule:

LFS—factor: ———E{§,‘Vi‘wGPFPF)2i=1IVOIII#NGPl

waarin:
P1 t/m Px = Afroepprijs van balanceeracties in periode J.
NGP1 t/m NGPx = Neutrale Gasprijs 0p dag van balanceeractie in periode J.
V1 t/m Vx = Volumes van balanceeracties in periode J. Als GTS balanceergas
verkoopt is het volume positief, als GTS balanceergas koopt is het volume
negatief.
x = aantal balanceeracties in periode J.
NGP1 t/m NGPy = Neutrale Gasprijs op dag gebruik LFS in periode J.
Vo|1 t/m Voly = Volumes gebruik van LFS in periode J.
y = aantal keer gebruik van LFS in periode J.
LFS-factor: LFS-tarief uitgedrukt als % van Neutrale Gasprijs.
Periode J = historische periode van maximaal één jaar waarover de LFS-factor
berekend wordt. Deze periode wordt standaard berekend op basis van een
gasjaar. Hier kan van afgeweken worden indien er sprake is van de situatie als
bedoeld in lid 4 van dit artikel.

De LFS-factor wordt naar boven afgerond op 1 decimaal achter de komma.

3.
De netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet stelt het LFS-tariefjaarlijks
vast en publiceert het LFS-tarief minimaal zes weken ter informatie op haar
website voordat het tarief in werking treedt. De tariefwijziging wordt ook actief
gecommuniceerd aan marktpartijen. Het LFS-tarief treedt op 1 januari in werking,
tenzij er sprake is van de situatie als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
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Bijlage 1 Codeteksten met voorgestelde wijzigingen

4.
a. Indien aannemeiijk is dat het LFS-tarief niet langer representatief is, kan de
netbeheerder van het landelijk gastransportnet kan het tarief tussentijds
evalueren en indien deze evaluatie daartoe aanieidinggeefi naar aanleiding
daarvan een gewijzigd tarief ter goedkeuring voorleggen aan de Autoriteit
Consument en Markt. mdmdMeiditeLeen—wijziging—van—het—tafief—zai—hei
gewijzigde tarief gepubliceerd worden op de website vande—netbeheerder—van

D. De evaluatie waarvan sprake is in dit artikel kan op initiatief van de
netbeheerder van het landelijk gastransportnet en/of de Autoriteit Consument en
Markt uitgevoerd worden. De evaluatie neemi—in—ieder—gevai—de—veigende
aspeeteaegenseheuw—ziet tenminste op::
de mate waarin het LFS-tarief bijdraagt aan de ontwikkeling van de within day
market.
de mate waarin de balanceringskosten voor erkende
programmaverantwoordelijken veroorzaakt worden door het LFS-tarief.
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Bijlage 2 Verslag GEN-vergadering

Van GEN 22 februari 2018

Datum 22 februari 2018
Plaats NBNL, Den Haag

Voonitter JOS Blommaert

Secretaris George Rodenhuis

Aanwezig Namens de representatieve organisaties:
VMNED: Martin Hagen
E-NL Maroeska Boots, Guido Custers
VEMW: Frits van der Velde

Namens de gezamenlijke netbeheerders:
NBNL: Auke Jongbloed
TenneT: Johan Janssen, Thijs van Leeuwen
GTS: Maaike Waalkens, Hans Jonk

Afwezlg NEDU, COGEN, Consumentenbond, EFET, FME-CWN,
NOGEPA, NVDE, NWEA, UNETO-VNI, PAWEX, VA, VEDEK,

Vereniging Eigen Huis, VGGP, VGN, VMNED, VNCI, VNO-
NCW en VOEG

[...]

7. Concept codewijzigingsvoorstel LFS-tarief (D-2018-08880)
GTS geeft een toelichting.

E-NL stelt dat het huidige balanceersysteem goed werkt, maar heeft begrip voor het voldoen
aan compliancy-regels.
E-NL steunt het voorstel om een formule te introduceren als het tarief aangepast moet worden
en deelt het standpunt om de tarieven zo laag mogelijk te houden.

E-NL vraagt of het in artikel 4.1.7 genoemde jaar (default een jaar) een kalender— of een gasjaar
is. Dat verdient verduidelijking. Kan er ook voor een Iangere periode dan een jaar van worden
afgeweken?

GTS geeft aan dat het in principe om een kalenderjaar gaat. Er zal bij de jaarlijkse
tariefberekening worden aangesloten.
Bij het vaststellen van de tarieven wordt er twee kalenderjaren teruggekeken. Tot nu toe werden
de data van een gasjaar gebruikt om het tarief vast te stellen. De data zijn in oktober
beschikbaar. Een maand later worden de berekeningen zo afgestemd dat het voor een
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Bijlage 2 Verslag GEN-vergadering

kalenderjaar berekend kan worden. Het eerstejaar wordt daarvan afgeweken en gaat men uit
van de data van 2016 en 2017. GTS geeft aan deze systematiek te verduideiijken.

E-NL vindt het voornemen om het tarief en de factor minimaal vier weken voorafgaand aan de
ingang van het tarief op de website te melden te passief. Shippers willen graag proactief
ge'informeerd worden.

GTS meldt dat de shippers die zich hebben aangemeld al standaard een mail krijgen.

E-NL wil zich intern beraden over deze werkwijze.

VEMW onderschrijft de punten van E-NL. De zin op pag. 1 bij toelichting algemeen: ‘De
netwerkcode stelt dat de voornaamste (...) moeten optreden’ is onduidelijk. In de verordening
waarnaar verwezen wordt staat iets anders: ‘De voornaamste kosten die de netgebruikers
moeten maken met betrekking tot hun balanceringsverplichting houden verband met de positie
aan het einde van de gasdag’.
In de toelichting staat: ‘Het systeem is zodanig opgezet dat de netgebruikers een prikkel hebben
om zo veel mogelijk de eigen onbalans te verkleinen (...)’. VEMW verzoekt deze tekst te
verduidelijken.
Op pag. 2: ‘Hetjaarlijks vaststellen van het RFS-tarief (...)' ls hetjuist dat dit default een jaar is?
VEMW vindt de in bijlage 1, artikel 4.1.7 genoemde periode te kort. VEMW ziet liever een
periode van zes tot acht weken.

GTS zoekt dit uit.

De voorzitter concludeert dat de toelichting wordt verduideiijkt ten aanzien van periodes en
kennisgevingen aan de markt. Er zal worden overwogen de periode van de iaatste termijn aan
te passen.
De vergadering gaat er unaniem mee akkoord om, met de genoemde verduidelijkingen en
aanpassingen, het voorstel naar ACM te sturen.
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Bijlage 3 Commentarenmatrix

commentaar categorie representatieve o anisatie commentaar ontvangen reactie van NBNL of oonsequenties voor codetekst
betreft art. / Aontvangen van commentaar NEDU

Fnderdeel é

,_.
g= 2

E . a.E- . E '

§3 f Egg? a
E g g d: d; - g ,2 5
g E 3:; : E 8° 5 ‘3.c a: g 3 % a 3;

E*égoggQVEE§§§§§§§§§35> > 2 .aaggaaaggggéém = 3 3

[Honing over het voorstol ah seine!

lalgemeen
x x Energie- De Markt steunt het huidige Nedertandse balanoering systeem, dat volgend de laden van Energie-Nederland goed werkt.

Nederland
lalgemeen x x Energie- l begrijpen het streven dat het Nederlandse balancering systeem compliant is met de NC Balancing. Aan de andere kant is

Nederland 'oompliant om compliant" te n'jn volgens ons geen doel vooral als het huidige systeem goed werkt en marktpanijen er tevreden
over zijn.

algemeen x x Energie~ Daarom steunen en vragen we ACM om in Brussel naar voren te brengen dat het Nederlandse systeem op het punt van LFS
Nederland tarieven kan afwijken van de Europese Network Code.

algemeen x x Energie- Ais het LSF tarief dan tooh aangepast moet worden. dan steunen wij het voorstel om een formula te introduceren voor de
Vederiand Jaarlijkse berekening van de LFS factor. Ook steunen wij het uitgangspunt om de LFS factor 20 laag mogelijk te maken.

Anlkel gowljs
l

4.1.7 Einde dag x x Energie- Bij21Perbdeekt onduidelijkheid. Default is het één iaar. Gaat hef om een kalenderjaaf? Kan hiervan worden afgeweken, In de codetekst is dit nu eenduidig
venekenlng Nederland b'g‘rvoorbeeld door een langere periode te nemen? eformuleerd, zodat net duidelijk is met

Daamaastwordt niet duidetijrk met welke historische gegevens genekend wordt (bijvoorbeeid gegevens over 2016 voor elke gegevens gerekend wordt.
vaststelling van de 2018 factor?)
Energie—Nederland vraagt om belde zaken in de gewijzigde codetekst 20 la formuleren dat het niet voor meerdere uitleg
vatbaar is.

4.1.7 Einde dag x x Energle- Bi} 3: Energie-Nederland stelt voor shippers proactief te infomieren over het LFS tarief. Passieve publicatie op de website is Aan de codetekst is toegevoegd dat het
verrekening Nederland onvoldoende. ben'oht met de tariefwijziging ook acfjef

gecommunioeerd wordt aan marktpam'jen.
De landelijk netbeheerder stuurt een mall
met het bencht op de website naar

BR-2018-1384 Pagina 9/10 10 april 2018



netbeheer D nederland
energie in beweging

Bijlage 3 Commentarenmatrix
fittpam'jen (partijen kunnen zich hiervoor

anmelden) en infomieert de
epresentatieve organisaties via een berichi
an de leden van het GEN.

lManlng over hat voorstcl als eheel

Aigemeen x x x VEMW De formulering "De netwerkoode steit dat de voornaarnste moeten opheden' is onduideliik. In de verordening waamaar 0k. de begeieidende tekst is gewijzigd, dit
Pagina 1/8 ordt verwezen staat 'de voomaamste kosten die de netgebiuikers moeten maken met betrekking tot hun heeft geen impact voor de oodetekst.

lanoeringsverpliditingen houden verband met hun positie aan het einde van de gasdag.‘ Be! is niet hetzeifde.
et systeem is zodanig opgezet dat de netgebruikers een prikkel hebben om zoveel mogelijk hun eigen onbalans te verkieinen,
aarbij einde dag de netbeheerder de posities op nul zet. Door de prikkel dienen de kosten die de netbeheemer maakt zo kiein

mogeiijk te zijn. De voorondersteiling daarbij is dat de mantt doelmatiger uitkomsten geeft dan de netbeheerder die posities
moet vereffenen.

Pagina 2/8 X X X VEMW Hetjaariijks (tenzij er een sterke aanwijzing is dat ...) vaststeilen van het LFS-tarief vindt volgens het voorstel piaats op basis In de codetekst is dit nu eenduidig
van historische gegevens. Begn'jpen wij het goed dat de default ‘een (1) jaar is, en dat de historische gegevens de vorige gefonnuleerd, zodat het duideiijk is met

node betreffen, dus ook een (1)]aar. zijnde het vorige jaar en niet bijvoorbeeld een gemiddelde van de iaatste 3 jaren? meike gegevens gerekend wordt

Artikelsgewijs
Bijlage 1. am‘kel X X X VEMW
4.1.7 Ender

3. Stellen de gezamenlijke netbeheerders voor om het LFS-tan'ef minimal 4 weken ter informatie op de website van de
ndelijk netbeheerder gas te plaatsen. Twee opmerkingen:

1. Een periode van 4 weken is erg kon. VEMW zou graag een langere periode zien van 6-8 weken.
2. VEMW vindt dat naast het publioeren de publ‘mtie ook aan netgebtuikers kenbaar gemaakt moet warden. Dit past

niet alleen bi] regulen’ng, maar ook bij de rol van de LNB Gas als dienstverienerl

:1. De periode van vooraankondiging is

pewijzigd van 4 near 6 weken, dit is ook

gewiizigd in de codetekst.

2. Aan de codetekst is toegevoegd dat het

bericht met de tariefwiiziging ook actief

gecommuniceerd wordt aan marktpartijen.

De landeiijk netheheerder stuurt een mail

met het berieht op de website naar

marktpam'jen (parfiien kunnen zich

hiervoor aanmeiden) en informeert de

representatieve organisaties via een

bericht aan de ieden van het GEN.
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