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Verspreiding gewijzigde afnamecategorie grootverbruik naar MV en LV

Geachte heer Don,
Hierbij ontvangt u een voorstet tot wijziging van de codes zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid van
de Gaswet. Dit betrefi een gezamenlijk voorstel van Netbeheer Nedenand namens de gezamenlijk
netbeheerders en NEDU namens een representatief deel van de partijen die zich bezighouden met
levering, transport of meting van elektriciteit en gas. Het voorstel betrefi het tijdig door de
netbeheerder communiceren van wijzigingen in afnamecategorie bij grootverbruikaansluitingen gas
aan de aangeslotenen en aan meetverantwoordelijken en Ieveranciers die actief zijn op de betreffende
aanstuitingen. zodat de meetverantwoordelijken en Ieveranciers voldoende tijd hebben om waar nodig
en in overleg met hun klanten de contracten aan te passen en -voor wat betreft de
meetverantwoordelijken- waar vereist de meetinrichting aan te passen aan de eisen behorende bij de
nieuwe afnamecategorie.
Aanleiding tot het voorstel
De netbeheerder stett elk jaar voor 1 augustus voor grootverbruikaansluitingen gas de
afnamecategorie vast zoals die gaat gelden in het volgende kalenderjaar (conform artikel 4.3.1.2 van
de Allocatiecode Gas). Aanleiding tot dit voorstel is dat er formeel niets geregeld is voor het
doorgeven van de mogelijke wijzigingen van die afnamecategorie aan aangeslotenen,
meetverantwoordelijken en leveranciers voor dat die wijzigingen daadwerkelijk plaatsvinden op 1
Januan.
Hoofdlijn van het voorstel
De netbeheerder stelt voor grootverbruikaansluitingen gas jaarlijks voor 1 augustus de afnamecategorie
vast, zoals die het volgend kalenderjaar gaat gelden. Op basis van dit voorstel dienen wijzigingen in die
afnamecategorieén vanaf de invoeringsdatum tijdig (voor 1 september na vaststelling van de wijziging
in afnamecategorie) door de netbeheerder gecommuniceerd te worden aan de aangeslotene,
meetverantwoordelijke en Ieverancier op de betreffende aansluitingen.
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Inhoud van het voorstel
De voorgestelde codewijziging is opgenomen in bijlage 1. Wijzigingen ten opzichte van de bestaande
codetekst zijn rood gemarkeerd.
Toelichting op het voorstelDe in dit voorstel vervatte wijzigingen zijn in NEDU-verband besproken en beschreven. De toelichting
op het codewijzigingsvoorstel voigt grotendeels de tekst van het desbetreffende NEDU-document.
In de allocatiecode gas staat dat de netbeheerder jaarlijks voor 1 augustus afnamecategon'eén
toewijst aan grootverbmikers. De toegewezen afnamecategorieén worden geldig vanaf 1 januari van
het daarop volgende jaar (artikel 4.3.1.2). Op dit moment is niet geregeid dat de betrokken
marktpartijen (Ieveranciers en meetverantwoordelijken) voor de feitelijke wijziging op 1 januari op de
hoogte worden gesteld van een eventuele wijziging van afnamecategorie. Volgens de huidige
codeteksten worden zij achteraf, middels het stamgegevensben'cht, van de wijziging in
afnamecategorie op de hoogte gesteld (artikel 2.2.1 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas). Voor
het op de hoogte brengen van de aangeslotene op een grootverbruikaansiuiting gas over de komende
wijziging in afnamecategorie, is niets in de codes opgenomen.
Het kan voorkomen dat een wijziging van de afnamecategorie leidt tot een verplichting de
meetinnchting aan te passen. De aangesiotene en de meetverantwoordelijke die actief is op de
aansluiting, hebben tijd nodig om het commerciéie traject rondom de wijziging van de meetinrichting te
dooflopen en de daadwerkeiijke aanpassing van de meetinrichting uit te voeren.
Ook kan een wijziging van de afnamecategorie leiden tot een wijziging van de commerciéle afsprakentussen de Ieverancier en afnemer.
Het door de netbeheerder tijdig op de hoogte brengen van de aangesiotene. demeetverantwoordelijke en de Ieverancier Iigt nu nergens formeel vast en gebeurt niet consequent. Dit
codewijzigingsvoorstel wil daar verandering in brengen door vast te leggen dat de netbeheerder na
vaststelling van de afnamecategorie'én van aile grootverbruikaansluitingen gas voor het volgende
kaIenderjaar (dit doet de netbeheerder voor 1 augustus) bij grootverbruikaansluitingen met ten
opzichte van het Iopende jaar gewijzigde afnamecategorie, de nieuwe afnamecategorie voor 1
september van het iopende jaar door geeft aan de betrokken aangeslotenen, meetverantwoordeiijken
en leveranciers.
Altematieven voor (onderdelen van) het codewijzigingsvoorstelEr is overwogen ook de programmaverantwoordelijken die actief zijn op de aansluitingen op de hoogte
te brengen van de wijzigingen in afnamecategorie. De programmaverantwoordelijken binnen NEDU
hebben aangegeven geen behoefle te hebben de voorgenomen wijzigingen in afnamecategorieén
grootverbruik gas voor 1 september te ontvangen.
Consequenties van het voorstel voor aangeslotenen on eventueie andare betrokkenon
Middels dit codewijzigingsvoorstel wordt formeel geregeld dat de aangesiotene tijdig op de hoogte
wordt gebracht wanneer de afnamecategorie van zijn aansluiting gaat wijzigen. Dit geefl de
aangeslotene voidoende tijd om waar nodig en wenselijk nieuwe commerciéle afspraken te maken
en/of de meetinrichting van de aansluiting gereed te maken voor de eisen die er door de wijziging van
afnamecategorie aan wordt gesteld.
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Samenhang met andere codewilzigingsdossiers
Dit voorstel heeft geen raakvlak met andere lopende codewijzigingsvoorstellen.
Toetsing aan artikel 12f van de Gaswet
Het voorstel draagt met name bij aan het eerste lid van artikei 12f. Door de voorgestelde maatregel
voor het tijdig communiceren van de wijzigingen in afnamecategorie, maakt de netbeheerder het voor
de netgebruikers mogelijk om tijdig in te spelen op de gewijzigde situatie en bijvoorbeeid op deze
wijze te kunnen blijven voldoen aan de voorwaarden die in de meetcode gas RNB worden gesteid aan
de meetinrichtingen bij aansluitingen met de verschillende afnamecategorieén.
Gevolgde procedureHei voorstel tot codewijziging is op 27 september 2019 door de Taakgroep Regulering van Netbeheer
Nederiand vastgesteld als voorstel van de gezameniijke netbeheerders zoals bedoeld in artikel 120
van de Gaswet. De partijen vertegenwoordigd in de NEDU hebben de werkwijze die middels
onderhavig voorstei wordt ingevoerd. vastgesteld als gewenste werkwijze in de ALV NEDU van 26
september 2018
He! overleg met de representatieve organisaties van partijen op de gasmarkt, zoals bedoeld in artikel
12d van de Gaswet heefl plaatsgevonden in een vergadering van het Gebruikersplatform eiektriciteits-
en gasnetten (GEN), gehouden op 29 november 2018. 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 niet gewijzigd.
Besluitvorming en inwerkingtredingGezien de inhoud van het voorstel is een invoeringsdatum voor 1 augustus 2019 wenselijk.
Uiieraard zijn wij desgewenst ra bereid tot een nadere toelichting op het voorstel. U kunt daartoe
contact opnemen met de heerhvan ons bureau (gegevens zie briefhoofd).

voorzitter NEDU
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4.3.1‘2a lndien op grond van 4.31.2 de afnamecategoaie van een aangeslotene wijzigt, infovmeen“74240151“ ail-201mm de netbeheerdet, uitedijk per 1 september volgend op de toewijzing, de benefiendeaangeslotene. zijn meetverantwoordelijke en leveranciev schriftelijk over de toegewezenE afnamecategorie.
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Bijlage 2 Verslag GEN-vergadering d.d. 29 november 2018
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Van Gebruikersplatform Elektriciteits- enGastransportnetten

Datum 29 november 2018
Plaats NBNL, Den Haag

VoorzitterSecretaris -
Aanwezig Namens de representatieve or anisaties;

VMNED:
E-NL
VEMW:
PAWEX:NVDE:
Namens een representatief deel van de partijen dat zich
bezighoudt met leveren, transponeren en meten van
energie:

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

6. Concept codewijzigingsvoorstel BR-2018-1524 Communicatie
aangepaste afnamecategorie (D-2018-09391)NEDUNMNED geeft een toelichting.

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


