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Onderwerp
Codewijzigingsvoorstel diversion voor VIP's

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
Als gevolg van voorschriften uit de Europese netwerkcode capaciteitstoewijzing1 dient de
netbeheerder van het landelijk gastransportnet (Gasunie Transport Services B.V., hierna GTS) virtuele
interconnectiepunten (hierna VIP’s) in te voeren. Om de invoering van VIP’s ordentelijk te laten
verlopen, heeft GTS via een marktconsultatie voorstellen aan marktpartijen (en ACM) gedaan waarin
de voorgenomen wijzigingen in de dienstverlening toegelicht zijn.
In artikel 2.1.7 van de Transportcode gas - LNB staat de dienst diversion beschreven. In artikel 2.1.7.1
staat het volgende: “Diversion betreft het recht van een erkende programmaverantwoordelijke om
gecontracteerde entrycapaciteit of exitcapaciteit te verplaatsen naar een ander op dezelfde locatie
gelegen entrypunt respectievelijk exitpunt onder de voorwaarde dat er geen extra beslag op
transportcapaciteit wordt gelegd.’'.
Aangezien een VIP geen formele locatie heeft - een VIP kan ontstaan zijn uit netwerkpunten op
verschillende fysieke locaties - is het gevolg van de huidige codetekst dat een diversion tussen VIP’s
en van VIP’s naar andere netwerkpunten niet mogelijk is.
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VERORDENING (EU) 2017/459 VAN DE COMMISSIE van 16 maart 2017 tot vaststelling van een

netcode betreffende capaciteitstoewijzingsmechanismen in gastransmissiesystemen
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Diverse marktpartijen hebben aangegeven dat zij het verdwijnen van deze combinaties beoordelen als
een inperking van hun mogelijkheden om hun portfolio te optimaliseren.
GTS is het daarmee eens en is daarom van mening dat de code aangepast moet worden teneinde de
huidige mogelijkheden in stand te houden. Daarnaast wil GTS ook voorkomen dat er als gevolg van
invoering VIP’s ongebreideld gebruik kan worden gemaakt van diversion waarbij een VIP is betrokken.
Ter referentie wordt venwezen naar de nadere randvoorwaarden die bij Verlegging zijn opgenomen in
het NC TAR besluit (zie randnr40, 157-159 uit het NC TAR besluit). Om de mogelijkheden van
diversion niet te verruimen ten opzichte van de huidige situatie, moet een VIP ten minste een fysieke
locatie delen met het andere punt om in aanmerking te komen voor een diversion. De condities uit
artikel 2.1.7.1 zijn verder onverkort van toepassing.
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Concreet betekent het dat onderstaande, rood gemerkte, huidige combinaties diversion zouden
vervallen:
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Inhoud van het voorstel
In artikel 2.1.7.1 van de Transportcode gas - LNB wordt de tekst dusdanig aangepast dat een diversion
naar of van een VIP mogelijk wordt indien er een gemeenschappelijke fysieke locatie gedeeld.
In artikel 2.1.7.2 van de Transportcode gas - LNB wordt, ter verduidelijking, toegevoegd dat GTS een
aanvraag zal weigeren indien de diversion ten koste gaat van de aan te bieden capaciteit op het naarpunt.
Artikel 2.1.7.3 van de Transportcode gas - LNB wordt dusdanig aangepast dat bij een diversion naar
een veilingpunt altijd eerst de capaciteit verworven moet worden op een veilingpunt waarna de diversion
pas ingevoerd kan worden, waarbij ook de mogelijkheid voor een VIP opgenomen wordt.
Nadere toelichting n.a.v. GEN-overleg: In het voorstel voor artikel 2.1.7.3 van de Transportcode gas LNB is sprake van een van-punt en een naar-punt. Met het van-punt wordt het entry- of exit punt bedoeld
waar de shipper in een eerder stadium capaciteit heeft geboekt en waar hij vanafwil. Het naar-punt is
dan respectievelijk het entry- of exitpunt waar de capaciteit naar toe verlegd gaat worden.
De codetekst met de voorgestelde wijzigingen is opgenomen in bijlage 1 bij deze brief. Toe te voegen
tekst is rood gekleurd. Te verwijderen tekst is blauw en doorgehaald.

Consequenties voor aangeslotenen en andere belanghebbenden
De huidige mogelijkheden blijven in stand en worden met de genoemde randvoorwaarden niet
uitgebreid. Voor direct aangeslotenen is er daarom ten opzichte van de huidige situatie geen effect van
deze codewijziging. De consequentie voor shippers op de netwerkpunten met - vooral - Duitsland is dat
het gewraakte effect van een mogelijke inperking van bestaande mogelijkheden wordt voorkomen.
In bijlage 3 is een weergave gegeven van de nieuwe lijst met mogelijke combinaties

Gevolgde procedure en alternatieven
GTS heeft twee alternatieven onderzocht en beoordeeld: handhaven van de bestaande tekst en het
mogelijk maken van diversion van en naar VIP’s.
Handhaven van de huidige tekst wordt door marktpartijen als ongewenst gezien. GTS meent met de
voorgestelde codewijziging in staat te zijn om het huidige dienstverleningsniveau op peil te houden,
ook na invoering van VIPen. De essentie van de wijziging is dat beide punten die betrokken worden in
de diversion - ook als één van de punten een VIP betreft - een gemeenschappelijke fysieke locatie
moeten delen. Een combinatie van punten waarbij dit niet zo is, komt dus niet in aanmerking voor een
diversion.
Het voorstel is vastgesteld als een voorstel namens de gezamenlijke netbeheerders in een vergadering
van de Taakgroep Regulering, d.d. 20 december 2019. 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 24
januari 2019. Het op de bespreking van dit voorstel betrekking hebbende deel van het verslag van dit
overleg is opgenomen in bijlage 2 bij deze brief. Naar aanleiding van de vragen in de vergadering is in
dit voorstel onder “Inhoud van het voorstel" hierboven nog een nadere toelichting toegevoegd. Er zijn
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na de vergadering geen commentaren meer ontvangen, en daarom is de bij codewijzigingsvoorstellen
gebruikelijke commentarenmatrix niet toegevoegd.

Planning van de besluitvorming en inwerkingtreding
De codewijziging kan in werking treden voordat VIP’s feitelijk in operatie zijn. GTS stelt daarom voor om
de codewijziging direct na besluitvorming in werking te laten treden. De huidige planning is dat VIP’s in
het eerste kwartaal van 2020 ingevoerd worden. Indien op dat moment de codewijziging nog niet in
werking is, worden shippers beperkt in hun optimalisatiemogelijkheden, GTS vindt het daarom van
belang dat besluitvorming voor die datum plaats vindt.
Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid om dit voorstel nader toe te lichten. U kunt daartoe contact
van Gasunie Transport Services B V. (

opnemen met
heer

van ons bureau (zie aanhef).

Bijlagen:
1. Codeteksten met voorgestelde wijzigingen
2. Verslag GEN-vergadering
3. Overzicht van de diversion combinaties na invoering VIPs
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Bijlage 1 Voorgestelde codetekst
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Transportcode gas LNB
2.1.7. Diversion
2.1.7.1
1. Diversion betreft het recht van een erkende programmaverantwoordelijke om gecontracteerde
entrycapaciteit of exitcapaciteit te verplaatsen naar een ander op dezelfde locatie gelegen
entrypunt respectievelijk exitpunt onder de voorwaarde dat er geen extra beslag op
transportcapaciteit wordt gelegd.
2. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet biedtdDiversion tevens aan tussen twee virtuele
interconnectiepunten en tussen een virtueel interconnectiepunt en een binnenlands entry- of
exitpunt. In het eerste geval moeten beide virtuele interconnectiepunten een netwerkpunt bevatten
op dezelfde locatie. In het tweede geval moet minimaal één van de netwerkpunten die bijdragen
aan het virtuele interconnectiepunt op dezelfde locatie zijn gelegen als het betreffende
binnenlandse entry- of exitpunt. In alle voorkomende situaties geldt de voorwaarde dat er geen
extra beslag op transportcapaciteit wordt gelegd.
2.1.7.2
Diversion dient te worden aangevraagd via een formulier dat de netbeheerder van het landelijk
gastransportnet op zijn website publiceert. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet weigert
de aanvraag indien de aangevraagde diversion extra beslag op transportcapaciteit legt. De
netbeheerder van het landelijk gastransportnet publiceert op zijn website voor welke combinatie van
entry- en exitpunten diversion wordt aangeboden.
2.1.7.3
Diversion van een binnenlands entry- of exitpunt of van een (virtueel) interconnectiepunt (het vanpunt) naar een ander (virtueel) interconnectiepunt (het naar-punt) wordt gecontracteerd en aan
erkende programmaverantwoordelijken toegewezen via een veiling op het naar-punt. Bovenop de
reserveringsprijs zal, indien zich dat in de veiling voordoet, een veilingtoeslag in rekening gebracht
worden. Voor de duur, de omvang en de prijs waarvoor de erkende programmaverantwoordelijke
diversion heeft aangevraagd en in de veiling entry- of exitcapaciteit ten behoeve van diversion heeft
gecontracteerd, wordt hij van zijn betalingsverplichting op het entry- en exitpunt, waarop het first come
first served principe van toepassing is van-punt ontslagen. Als de reserveringsprijs lager is dan de te
betalen prijs op het binnenlandse entry- of exitpunt van-punt, wordt de erkende
programmaverantwoordelijke enkel van zijn betalingsverplichting ontslagen voor zover de te betalen
prijs op het interconneotiepunt naar-punt dekkend is. Diversion kan voor een jaar-, kwartaal- of een
maandcapaciteitsproduct worden gecontracteerd.
Ter verduidelijking de complete nieuwe tekst van 2.1.7.3:
Diversion van een binnenlands entry- of exitpunt of van een (virtueel) interconnectiepunt (het vanpunt) naar een ander (virtueel) interconnectiepunt (het naar-punt) wordt gecontracteerd en aan
erkende programmaverantwoordelijken toegewezen via een veiling op het naar-punt. Bovenop de
reserveringsprijs zal, indien zich dat in de veiling voordoet, een veilingtoeslag in rekening gebracht
worden. Voor de duur, de omvang en de prijs waarvoor de erkende programmaverantwoordelijke
diversion heeft aangevraagd en in de veiling entry- of exitcapaciteit ten behoeve van diversion heeft
gecontracteerd, wordt hij van zijn betalingsverplichting op het van-punt ontslagen. Als de
reserveringsprijs lager is dan de te betalen prijs op het van-punt, wordt de erkende
programmaverantwoordelijke enkel van zijn betalingsverplichting ontslagen voor zover de te betalen
prijs op het naar-punt dekkend is. Diversion kan voor een jaar-, kwartaal- of een
maandcapaciteitsproduct worden gecontracteerd.
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Bijlage 2

Verslag GEN-Vergadering d.d. 24 januari 2019
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Van

Gebruikersplatform Elektriciteits- en
Gastransportnetten

Datum

24 januari 2019

Plaats

NBNL, Den Haag

Voorzitter
Secretaris
Aanwezig

Namens de representatieve organisaties:
VMNED:
VEMW:
PAWEX:
NOGEPA:
E-NL
Namens een representatief deei van de partijen dat
zich bezighoudt met leveren, transporteren en meten
van energie:
NEDU:
Namens de gezamenlijke netbeheerders:
GTS
NBNL:
Enexis
Stedin:

Afwezig

GOGEN, Consumentenbond, EFET, FME-CWN,
NWEA, PAWEX, TenneT, UNETO-VNI, VA, VEDEK,
Vereniging Eigen Huis, VGGP, VGN, VMNED, VNCI,
VNO-NCW en VOEG

[■■■■]
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Verslag GEN-Vergadering d.d. 24 januari 2019
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4.

Concept codewijzigingsvoorstel diversion VIPs (D-2018-09483)

GTS geeft een toelichting.
NOGEPA verzoekt toe te lichten hoe het is geregeld dat er op een fysieke locatie ook
in de toekomst geen diversion is.
GTS antwoordt dat het VIPs moeten zijn met een gemeenschappelijk punt. Een
diversion is bedoeld om te verleggen over een afstand nul; het is een virtuele
verlegging. Het transportnetwerk wordt niet extra belast. Een VIP moet een
gemeenschappelijke locatie hebben met een andere VIP. Met op een VIP geboekte
capaciteit kan er gewisseld worden van leverancier. Het moet wel gas van dezelfde
kwaliteit zijn. Bij diversion kan er van VIP gewisseld worden. Eén van de betrokken
VIPs moet dan wel een fysieke, gemeenschappelijke locatie hebben. Het mag
immers geen beslag leggen op de oorspronkelijke transportcapaciteit.
NOGEPA vraagt of het in het buitenland op dezelfde wijze is geregeld.
GTS antwoordt dat het in essentie ongewijzigd blijft.
VEMW vraagt of er materiële effecten voor de markt zijn.
GTS antwoordt dat het een kwestie is van de afgesloten contracten. De capaciteit
wordt, zoals gebruikelijk, op een veiling aangeboden.
VEMW vraagt naar de essentie van artikel 2.1.7.2.
GTS geeft aan dat het artikel vooral ter verduidelijking is opgenomen.
VEMW vraagt uitleg bij de begrippen ‘van en naar punten’ in artikel 2.1.7.3. Het is
immers gebruikelijk om de wettelijke begrippen entry en exit te hanteren.
GTS legt uit dat het gaat om het verleggen van capaciteit van een punt naar een
ander punt. In de toelichting zal dit worden verduidelijkt.
VA laat weten akkoord te gaan met het voorstel.
De voorzitter concludeert dat de vergadering er unaniem mee akkoord gaat om het
voorstel naar ACM te sturen. In de toelichting wordt het van en naar punt
verduidelijkt.
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Bijlage 3

Overzicht van de diversioncombinaties na invoering VIPen
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