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Geachte heer Don
Hierbij ontvangt u een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders tot wijziging van de voorwaarden
zoals bedoeld in anikel 12b, eerste lid van de Gaswet. Het voorstel betrefl de correctie van diverse
omissies, verschrijvingen en foute vewvijzingen in de Transportcode gas LNB, de Meetcode gas RNB,
de Allocatiecode gas en de Begrippencode gas.
Voor zover het voorstel betrekking heeft op de artikelen 2.3.3, 4.3.4.5, 4.3.4.6, 5.2.1 en 5.3.1 van de
Meetcode gas RNB zijn de teksten afgestemd met het representatieve deel van de partijen die zich
bezighouden met levering. transport of meting van elektriciteit en gas, vertegenwoordigd in de
vereniging Nederlandse Energiedatauitwisseling (NEDU).
Aanleiding tot het voorstelIn de loop derjaren zijn bij diverse codewijzigingsvoorstellen en de daarop volgende besluiten fouten
in de in de eerste alinea genoemde gascodes geslopen. Deze fouten variéren van schrijffouten tot het
ontbreken van een aantal bepalingen. De directe aanleiding tot het voorstel is de constaten’ng dat in
het voorstel dat geleid heeft tot besluit ACM/DE/2016l2075981 een aantal van de in de Vereniging
Nederlandse Data Uitwisseling (hierna: NEDU) afgesproken bepalingen ontbraken. Middels
onderhavig voorstel worden deze omissies hersteld en wordt tevens de gelegenheid te baat genomen
andere geconstateerde fouten te herstellen.
Inhoud van het voorstel
De codeteksten met de voorgestelde wijzigingen zijn opgenomen in bijlage 1 hi] deze brief. Toe te
voegen tekst is daarin rood gekleurd en onderstreept. Te verwijderen tekst is rood gekleurd en
doorgehaald. De vigerende codelekst is zwart.

1 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 22 december 2016, kenmerk ACM/DE/2016l207598 totwijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikeien 12b van de Gaswet betreffende het afschaffen van dedagallocatie en het vemogen van de meetfrequentie van G2C-aansluitingen van jaariijks naar maandelijks,Staatscourant nr. 3700, 20 januari 2017
IBAN NL51 ABNA 0613001036
BTW-nummer NL8185.25.101,BO1
KvK-nummer 09175117
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Toelichting op het voorstel
In het vervolg van deze brief wordt per te wijzigen gascode de toelichting gegeven. Daarbij wordt de
volgorde gehanteerd waarin de Gaswet de desbetreffende voorwaarden opsomt.
Transportcode gas LNBIn het aangepaste codewijzigingsvoorstel voor het aanpassen van de landelijk netbeheerder gas2 is in
de voorgestelde wijziging van artikel 4.1.6.3 de frase “van de maand” weggevallen in de zinsnede“correcties van de offline allocaties van de overige entry- en exitpunten in de maand na afloop--waarop de gegevens betrekking hebben”. Deze omissie is in het desbetreffende besluit3
overgenomen. We stellen voor een beter begrip van de bepaling voor om de weggevallen frase alsnog
toe te voegen.
4.1.6.3 De correctie van de offline allocaties van de exitpunten waar het landelijk gastransportnet is verbonden met hetregionaal gastransportnet in de vierde maand na afloop van de maand waarop de gegevens betrekking hebben encorrecties van de offline allocaties van de overige entry— en exitpunten in de maand na afloop mmwaaropde gegevens betrekking hebben, worden ook verrekend tegen de neutrale gasprijs zoais bedoeld in 4.1.6.4.

Meetcode gas RNB
In mei 2016 hebben Netbeheer Nederiand en NEDU gezamenlijk een voorstel ingediend bij de
Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) tot wijziging van de codes“. Het voorstel behelsde de
afschaffing van de zogenaamde dagallocatie en het verplichten tot een maandelijkse
opnamefrequentie van gasmeters bij aansiuitingen die zijn ingedeeld in de afnamecategorie 62C.
Aangezien de dagallocatie met dat voorstel werd afgeschafl is het ook niet meer nodig om dagelijkse
uitlezing verplicht te stellen. Die aanpassing werd in het voorstel wel doorgevoerd in artikel 2.3.2 van
de Meetcode gas RNB. maar niet in artikel 2.3.3. Die omissie wordt in onderhavig voorstel alsnog
rechtgezet. We stellen derhalve voor om artikel 2.3.3 te Iaten Iuiden:
2.3.3 Een aansluiting, waarop de aangeslotene conform 4.3.1.7 van de Allocatiecode gas de afnamecategorie GZCtoegekend heef‘t gekregen, dient een profielgrootverbruikmeetinrichting zoals beschreven in 4.3.3, een dageiijksminimaal—maandelijks uitleesbare of een uurlijks uitleesbare telemetriegrootverbruikmeetinrichting. zoals beschrevenin 4.3.4 te hebben.

In het vedengde van het afschaffen van de dagailocatie was in de NEDU tevens afgesproken dat
meetgegevens van telemetriegrootverbruikers nog slechts maandelijks aangeleverd hoeven te worden
bij de regionale netbeheerder. De intentie was om ook de verplichte afleesfrequentie voor de
meetverantwoordelijke terug te brengen van dagelijks naar minimaal maandelijks. Artikei 5.3.1 van de
Meetcode gas RNB was echter niet ter wijziging in het voorstel opgenomen en Iuidt nog steeds:
5.3.1 De meetverantwoordelijke verzamelt op elektronische wijze de in 4.3.4.1 sub 3 genoemde meetgegevens op eenzodanige wijze dat de resolutie van de meetgegevens niet wordt bei'nvloed en slaat deze meetgegevens op in mm-vluchtige databuffers. De in 4.3.4.1 sub b genoemde gegevens worden per gasmaand verzameld. Bij dagelijksuitleesbare meetinrichtingen gebeurt dit dagelijks, bij uurlijks uitleesbare meetinrichtingen gebeurt dit uurlijks.

De Iaatste zin van deze bepaling is niet in Iijn met de intentie en dient alsnog aangepast te worden. De
in dit voorstel opgenomen aanpassing is iets uitgebreider dan het eenvoudig aanpassen van
“dagelijks” in “minimaal maandelijks”. Bij beschouwing van de tekst van artikel 5.3.1 is niet geheel
2 Brief met kenmerk BR-17-1341, d.d. 23 oktober 20173 Besluit met kenmerk ACMI16/022675, Staatscourant nr. 29383, 25 mei 20184 Brief met kernmer BR-15—1126. d.d. 11 mei 2016
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duidelijk waar “gebeun dit” in de voorlaatste zin naar vemijst. Het kan gelezen worden als
terugvemijzend naar heel artikel 4.3.4.1, onderdeel a, maar ook als alleen terugvewvijzend naar artikel
4.3.4.1, onderdeel b. Terwijl het vermoedelijk de bedoeling is dat het alleen terugslaat op anikel
4.3.4.1, onderdeel a. Daamaast stelt artike12.3.2 van de Meetcode gas RNB dat een aanslu'rting die
zijn ingedeeld in de afnamecategorie GXX of GIN dienen te beschikken over “een minimaal
maandelijks uitleesbare of uurlijks uitleesbare temeletriegrootverbruikmeetinrichting, zoals beschreven
in 4.3.4". Paragraaf 4.3.4 bevat echter geen beschn'jving van wat met minimaal maandelijks
uitleesbaar of uunijks uitleesbaar bedoeld wordt. Dat lijkt nu enigszins verkapt in artikel 5.3.1 te staan.
Voorgesteld wordt daarom een dergelijke beschrijving alsnog op te nemen in paragraaf 4.3.4. middels
twee nieuwe anikelen:

5.3.1 MW

Verder bevatte het voorstel van Netbeheer Nederland en NEDU abusievelijk een versie van anikel
5.2.1 waarin het afgesproken opnamevenster was weggevallen. Ook dat willen we rechttrekken
middels onderhavig voorstel. Artikel 5.2.1 komt dan ook te Iuiden:
5.2.1 Tenminste eenmaal per maand,WWWhepaalt demeetverantwoordelijke bij profielgrootverbruikmeetinrichtingen op profielgrootverbruikaansluitingen de in 4.3.3.1bedoelde meetgegevens en slaat deze op in niet-vluchtige databuffers.

In het besluit met kenmerk ACM/DE/2016/207598 is in anikel 5.2.1a een schrijffout geslopen
(“meetingn'chting" in plaats van “meetinn’chting”), die we middels dit voorstel willen rectificeren:
5.2.1a Onverminderd 5.2.1 bepaalt de meetverantwoordelijke bij meetingrichting op profielgrootverbruikaansluitingen diemy niet maandelijks uit— of afgelezen kunnen worden tenminste eenmaal perjaar. in de zes weken voorafgaande aande maand die op grand van 2.1.2. onderdeel c, van de lnformatiecode elektriciteit en gas is opgenomen in hetaansluitingenregister, de in 4.3.3.1 bedoelde meetgegevens en slaat deze op in niet-vluchtige databuffers.

Tot slot zijn in het besluit met kenmerk ACM/DE/2016/207598 een schrijffout en een vemijzingsfout
geslopen in artikel 6.3.3a. Daze twee fouten willen we eveneens middels dit voorstel rectificeren:
6.3.3a In afwijking van 4.3.3.21 geldt voor een profielgrootverbruikecaansluiting die in gebmik is genomen voor de eerstevan de dag in februari 2017 dat tot uiteflijk drie jaar na deze datum de profielgrootverbruikmeetinrichting nietmaandelijks uit- of afleesbaar hoeft te zijn.
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In het besluit tot vaststelling van de voonrvaarden voor invoeding op regionale gastransportnetten5 zijn
de voetnoten die oorspronkelijk onder de tabel van artikel 5a.2.5 stonden geherformuleerd naar de
voonuaarden zoals die nu staan in de onderdelen a tot en met e van dat artikel. In de desbetreffende
tabel zijn de verwijzingen naar de voetnoten echter blijven staan. Omwille van de leesbaarheid van het
desbetreffende artikel stellen wij voor om het als volgt te wijzigen:
53.2.5 Met een halfjaarlijks interval wordt een monstername van het gas gedaan. Hierop wordt een laboratoriumanalyseconform onderstaande tabel uirgevoerd. Daarbij geldt dat:

voor de componenten THT, CO en Siloxa nen de gaschromatografische bepalingsmethode moet worden toegepastof apparatuur met gelijkwaardige eigenschappen;
voor de THT-bepaling de invoeder in gelegenheid wordt gesteld om door middel van het monsternamepunt zoalsomschreven in 2.5.1a.2 van de Aansluit— en transponcode Gas — RNB een monster te nemen;
in de opstartfase van de invoeding de netbeheerder in overleg met de invoeder een aMeflamhalflaaflflkflmma]afwijkende—frequenfiekan vaststellen;
voor de componenten CH4, C02, N2 en 02 de totale onnauwkeurigheid van het gasmengsel moet voldoen aande Wobbe— en calorische waarde specificaties. zoals vermeld in 53.2.1; en
in de rapportage van de laboratoriumtest voor micro-organismen wordt aangegeven wat de wijze vanmonsterneming, de wijze van analyse en het criterium voor een positieve test is.

Periodieke d.m.v. Onzekerheid
ISO 6974
ISOISO 6326

mg/m3(n)
koolwaterstoffen mol% ISO 6974 of

mol%

Siloxanen
Micro-organismen: aanwezigheid van Lablesl 5)pathogene, methaanoxiderende.sulfaatreducerende en ijzeroxiderendebacterién

In de bijlagen bij de Meetcode gas RNB staan in twee artikelen verwijzingsfouten, die we middels
onderhavig voorstel willen corn'geren. In Bijlage B1 betreft artikel 81.1.1:
81.1.1 Indien wordt voldaan aan de eisen die in deze bijlage zijn opgenomen, wordt voldaan aan de eisen met betrekking totnauwkeurigheid zoals geformuleerd in 3—5.2-en—3—S—3 4.1.3.2 en 4,1,3}.

En in Bijlage 3 betrefl dat artikel 83.1.2.5:
33.1.2 5 Een persoon komt voor erkenning als meterplaatser in aanmerking indien:
5 Beslui‘t ACME/2016003228. Staatscourant nr. 36037, 8 juli 2016
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[...]c hij voor de onder 34.3.4124n genoemde werkzaamheden in het bezit is van een geldig ISO 9001 —
certificaat, afgegeven door een certificeringsinstelling die daarvoor is geaccrediteerd door de Nederiandse Raadvoor de Accreditatie of door een gelijkwaardige buitenlandse accreditatie-instelling;[...]

Allocatiecode gasIn Bijlage B5 staat in artikel 85.2.4 een verwijzing naar de Meetcode gas RNB die al sinds enige jaren
achterhaald is. De desbetreffende paragraaf is met de inwerkingtreding van het nieuwe marktmodel in
augustus 2013 overgeheveld naar de Informatieoode elektriciteit en gas. Hoewel deze venuijzingsfout
al meer dan 5 jaar geen problemen veroorzaakt, willen we deze middels onderhavig voorstel toch
corrigeren. We stellen daarom voor artikel 35.4.2 te laten luiden:
85.2.4 lndien de door de koppeling stromende hoeveelheid gas opjaarbasis meer bedraagt dan 1.000.000 m3(n;35,17) of10% van het berrokken netgebied waarover de laagste hoeveelheid stroomt.- vindt het in 85.2.3 beschreven proces plaats op dagbasis- wordt de meting op uurbasis verstrekt aan het Centraal Systeem Stuursignaal overeenkomstig de werkwijze alsomschreven inMMparagraaf 6.4.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas:

Begrippencode gasDe begrippencode gas kent wel een definitie voor “meetverantwoordelijke” maar geen definitie voor
“meetverantwoordelijkheid”. We stellen daarom voor om, naar analogie van de Begrippencode gas,
een definitie voor "meetverantwoordelijkheid" toe te voegen aan de Begrippencode gas:

Daamaast is paragraaf 1.2 dubbel ten opzichte van het Meeteenhedenbesluit 2006. In de
Begrippencode kan geen andere inhoud aan gebruikte natuurkundige eenheden een voorvoegsels
gegeven worden dan in het Meeteenhedenbesluit 2006 en de herhaling in paragraaf 1.2 is overbodig.
We stellen daarom voor om paragraaf 1.2 uit de Meetcode gas te schrappen.
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Alternatieven voor (onderdelen van) het codewijzigingsvoorstel
Onderhavig voorstel beoogt fouten en omissies in de thans vigerende gascodes te verbeteren
respectievelijk aan te vullen. Het alternatief om de geconstateerde fouten en omissies ongemoeid te
laten is niet serieus overwogen.
Consequenties van het voorstel voor aangeslotenen en eventuele andere betrokkenen
De voorgestelde verbeteringen beogen de bestaande codeteksten te verduidelijken, lnhoudelijk
worden er geen wijzigingen voorgesteld die consequenties hebben voor aangeslotenen en andere
betrokken.
Samenhang met andere codewijzigingsdossiersOnderhavig voorstel heeft geen reIatie met andere codewijzigingsdossiers.
Toetsing aan artikel 12f van de Gaswet
Onderhavig voorstel beoogt geen inhoudeiijke wijzigingen aan te brengen aan de tariefstructuren en
voonNaarden zoals bedoeld in anikel 12cvan de Gaswet. De voorgestelde wijzigingen beogen wel de
leesbaarheid en duidelijkheid van tariefstructuren en voorwaarden te verhogen. Het voorstel draagt
daarmee bij aan het belang van een goede kwaliteit van de dienstveriening van netbeheerders en het
belang van het doelmatig handelen van netgebruikers.
Gevolgde procedure
Het voorstel tot codewijziging is op 25 oktober 2018 door de Taakgroep Regulering van Netbeheer
Nederland vastgesteld als voorstel van de gezamenlijke netbeheerders zoals bedoeld in artikel 32, lid
1 van de Elektriciteitswet 1998.
Het overleg met de representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt. zoals bedoeld in
artikel 33 van de Elektriciteitswet 1998 en anikel 12d van de Gaswet heeft plaatsgevonden in een
vergadering van het Gebruikersplatform elektriciteits- en gasnetten, gehouden op 29 november. Het
op dit voorstel betrekking hebbende deel van het verslag van deze bijeenkomst is opgenomen in
bijlage 2 bij deze brief.
Naar aanleiding van de bespreking in het Gen is het voorstel inhoudelijk niet gewijzigd.
Besluitvorming en inwerkingtreding
Gezien de inhoud van het voorstel is niet een specifieke inwerkingstredingsdatum vereist. Wel dringen
we aan op spoedige behandeling van en besluitvorming over onderhavig voorstel.
Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting op het voorstel. U kunt daanoecontact opnemen met de heer—van ons bureau (gegevens zie briefhoofd).
Met vriendeli‘
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In de Transportcode gas LNB wordt artikel 4.1.6.3 aangepast als volgt:
[OI-074%] mm 101929149

31107-200610.“ 102144133[0107-2008] W 10211131[01012011] new 102669_319[26052018] 119111111 161022675[17-12-2018] Vans-1 312—2011115139

Transportcode gas LNB
[....]
4.1.6.3 De correctie van de offline allocaties van de exitpunten waar het Iande‘ijk gas‘ransportnflis verbonden met het regionaal gastransportnet in de vierde maand na afloop van demaand waarop de gegevens betrekking hebben en correcties van de offline allocaties vande oven'ge entry- en exitpunten in de maand na afloop Wand waarop de gegevensbetrekking hebben, worden 00k verrekend tegen de neutrale gasprijs zoais bedoeld in

4.1.6.4.

In de Meetcode RNB worden de volgende aanpassingen doorgevoerd:
[2311-2006]!»611'1 10192950“20520161136111 2019202160

[16002012] beau 103897113[12052016100661 20161202160[17422018] Vousu 312120101539

[100020121m10309111e

[EH-20061119511111 1019mmvan 3.3 has 4.3.4[16002012109001 103897118

[1740417422018] Voovaai 93-201815392018] Vootsbl Bil-201811539

[16-00-2012lbodui1 103N7/18

[1643-2012] bomil 103397110
[164102012] W1103997l16[12-05-2016] ”61112016002160[0102-2017] b06111! 20160075Q[17712-201q 3120101539
[01-02-2017] W12016IZO75$[1742-2018] Voaml 33-20184“

Meetcode gas RNB
[--~-l
2.3.3

4.3
[....]
4.3.4

5.2
5.2.1

5.2.1a

Een aansluiting, waarop de aangeslotene conform 4.3.1.7 van de Allocatiecode gas deafnamecategorie 62C toegekend heef! gekregen, client eenprofielgrootverbruikmeetinrichting zoals beschre'ven in 4.3.3, een dageujks mjnjmaa]maandgliiks uitleesbare of een uurfijks uitleesbare telemelriegrootverbruikmeetinrichting,zoals beschreven in 4.3.4 te hebben.

Eisen can gmtverbruikmeetinrichfingen
Eisen an telemetriegrootverbruikmeotinrkhtingcn

Meetgegevensverzameling
Meetgegevensverzameling bij profielgrootvcrbrulkmeeflnrlchtlngen
Tenminste eenmaal per maand,WWWmaandmssgfing. bepaalt de meetverantwoordelijke bijprofielgrootverbmikmeetinrichtingen op profielgrootverbruikaansluitingen de in 433.1bedoelde meetgegevens en slaat deze op in niet-vluchtige databuffers.
Onverminderd 5.2.1 bepaalt de meetverantwoordelijke bij meetingrichting opprofielgrootverbruikaansluitingen die nog niet maandelijks uit- of afgelezen kunnenwarden tenminste eenmaal perjaar, in de zes weken voorafgaande aan de maand die opgrond van 2.1.2, onderdeel 1:, van de Informatiecode elektriciteit en gas is opgenomen inhet aansluitingenregister, de in 4.3.3.1 bedoelde meetgegevens en slaat deze op in ma-vluchtige databuffers.
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[2311-20061bedun10192950 was:va'l 4.1 new 5.3[16432012] bask“ 10fl7/18
[2311v21l16166duil 10192960[01072009] hadn't 1029738mamas! vm 4.1.1.1m 5.3.1[1WZO12] 606111103397/18(1742-20131 Voorslul III-20161539

[27-07-2016] ham! 2019203228

[2707»20161beal'l 2018203228[17424018] Vonmd BR-201815‘B

Datum
17 december 2018

5.3 Meetgegevensverzameling bij telemetriegrootverbruikmeetinrichfingen

(....]
50.2 De gaskwaliteitsmeetinrichting
[....]
5a.2.5 Met een halfiaarlijks interval wordt een monstername van het gas gedaan. Hierop wordteen laboratoriumanalyse conform onderstaande tabel uitgevoerd. Daarbij geldt dat:

a. voor de componenten THT, C0 en Siloxanen de gaschromatografischebepa|ingsmethode moet worden toegepast of apparatuur met gelijkwaardigeeigenschappen;
b. voor de THT—bepaling de invoeder in gelegenheid word‘ gesteld om door middel vanhet monsternamepunt zoals omschreven in 2.5.13.2 van de Aansluit- en transportcodeGas — RNB een monster te nemen;
c. in de opstartfase van de invoeding de netbeheerder in overieg met de invoeder eenandgflanjalfiaaflfikflmema] aMijkendefiequenta'ekan vaststellen:
d. voor de componenten CH4, C02. N2 en 02 de totale onnauwkeurigheid van hetgasmengsel moet voldoen aan de Wobbe- en calorische waarde specificaties, zoalsvermeld in 5a,2.1: en
e. in de rapportage van de Iaboratoriumtest voor micro-organismen wordt aangegevenwat de wijze van monsterneming, de wijze van analyse en het criIerium voor een

positieve test is.
Periodieke
CH4 ISO 6974,

ISO 6974
ISO 6974
ISO 6974
ISO 6326

rug/1113(0) als S ISO 6326
rug/man)
mol% ISO 6974 of 6975
mol% of
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Gaschromatografische
Pvaarde labtest

labtest
Gaschromatografische

Micro-organismen: Labtest 5)van
methaanoxiderende,

ijzeroxiderendebacteriénKoolwaterstofdauwpu

[2311-2006] bodui 101929150 6.3 Overgangs- en slotbepalingen
[....]

10102-20171W2016’207595 6.3.33 In afwijking van 4.3.3.21 geldt voor een profielgrootverbruikeraansluiting die in gebruik is[17-12-2018] was” Bra-20151539 genomen voor de eerste van de dag in februari 2017 dat tot uitedijk driejaar na dezedatum de profielgrootverbruikmeetinrichting niet maandelijks uit- of afleesbaar hoeft tezijn.
[....]

[2311-20061 W 101929150 Balage 1 Voorwaarden m.b.t gasmeter en volumeherleiding[164112012] beam 103397116[2311-2006] bow: 101929150 81.1 Algemeen
[2311.20061w101929lso 81.1.1 lndien wordt voldaan aan de eisen die in deze bijlage zijn opgenomen, wordt voldaan aan"7‘12'2018‘VW'W “20181539 de eisen met betrekking tot nauwkeurigheid zoals geformuleerd in Men—3+3 5.111;!)5131

Lu]
[160620121 W103w7l18 Bfilage 3 Erkenningsregelingen

[....]
[160520111W103897l18 33.1.2 5 Een persoon komt voor erkenning als meterplaatser in aanmerking indien:'12‘0520151W201m160 a. aangetoond wordt dat de werkzaamheden die verband houden met he! plaatsen van17-12-201q31 31240151539 . , _ . . , _l op afsrand untleesbare kieunverbrurkmeetlnnchtmgen worden ultgevoerd door eenvoIdoende onderricht natuurlijk persoon;b. hij bereid is zich te onderwerpen aan een sys1eem van steekproefgewijze contro|e enbinnen dit systeem voldoende scoort;c hij voor de onderWMgenoemde werkzaamheden in het bezit is vaneen geidig ISO 9001 -certificaat, afgegeven door een cenificeringsinstelling diedaarvoor is geaccrediteerd door de Nederlandse Raad voor de Accreditatie of dooreen gelijkwaardige buitenlandse accreditatie—instelling;d. hij in staat is te communiceren overeenkomstig hetgeen daaromtrent in 33.10 en in3.4.12 van deze code is bepaald;e. voldaan wordt aan het overigens in of krachtens de Meetcode Elektriciteit en deMeetcode gas RNB en andere dwingende regelgeving bepaalde.

In de Allocatiecode gas wordt de volgende wijziging doorgevoerd:
101m 13611110192949 -{1’2mmwmmm Allocatlecode gas1..-]
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Bijlage 1 Voorgestelde codetekst

Kenmerk
BR-2018-1539

[01-07-2006] besluil 101929/49

[22-12-2006] besluit 102411I8[0104-2011] besluil 102669739[12-05-2016] beslui12016/202159[13-10-2016] besluit 2016/205993[17712-2018] Voustel BR-2018—15'39

Datum
17 december 2018

Bijlage 5 Bijzondere omstandigheden
[....]

$852.4 lndien de door de koppeling stromende hoeveelheid gas op jaarbasis meer bedraagt dan
1000.000 m3(n;35,17) of 10% van het betrokken netgebied waarover de laagstehoeveelheid stroomt.— vindt het in 85.2.3 beschreven proces plaats op dagbasis— wordt de meting op uurbasis verstrekt aan het Centraal Systeem Stuursignaalovereenkomstig de werkwijze als omschreven inWparagraaf 6.4.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas

De Begrippencode gas wordt alsvolgt gewijzigd:
[0107-2006] besiuit 101929I49[12-05-2016] beslui12016l202156

[17-12-20181Vouslel 35120181539

[01072006] besluit 101929149[04424013] besluit 20131206077[12052016] besluit 2016/202156[17-12-2018] Voorslal Slit-20101539

Begrippencode gas
[....]
M II"!! '!
D vrntw li' i van n | n v r ' i' nl iin vaneen rnvnhf M aRN vei ini i Im vrht rrc t"ionvs | ondorevnvan rnvnh fstkvadIn i elkrii it n .

/



Bijlage 2 Verslag GEN-vergadering dd. 29 november 2019

Kenmerk Datum
BR-2018-1539 17 december 2018

Van Gebruikersplatform Elektriciteits- en
Gastransportnetten

Datum 29 november 2018
Plaats NBNL. Den Haag

VoorzitterSecretaris
Aanwezig Namens de representatieve organisaties:VMNED:E-NLVEMW:PAWEX:NVDE:

Namens een representatief deel van de partijen dat zich
bezighoudt met Ieveren, transporteren en meten van
energies

Namens de gezamenlijke netbeheerders:NBN L:TenneT:
COGEN, Consumentenbond, EFET, GTS, NOGEPA.

Afwezig NWEA, UNETO—VNI, VA, VEDEK, Vereniging Eigen Huis,
VGGP, VGN, VNCI, VNO-NCW, VOEG en VWN

7. Concept codewijzigingsvoorstel BR-2018-1539 Veegvoorstel gascodes
(D-2018-09392)NBNL geeft een toelichting.

VEMW vraagt ‘de gezamenlijke netbeheerder’ in de eerste regel te vervangen door
‘de gezamenlijke netbeheerders'. NBNL zegt dit toe en verontschuldigt zich voor de
verschrijving.



Bijlage 2 Verslag GEN-vergadering dd. 29 november 2019

Kenmerk Datum
BR—2018-1539 17 december 2018

De voorzitter concludeert dat de vergadering er unaniem mee akkoord gaat om het
voorstel naar ACM te sturen.
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