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codewijzigingsvoorstel allocatie van op regionale netten aangesloten gesloten distributiesystemen gas

Geachte heer Don,

Hierbij ontvangt u een voorstel tot wijziging van de codes zoais bedoeld in de 12a, onder a an 12b,
eerste lid, van de Gaswet (hierna: codes). Dit betreft een gezamenlijk voorstel van Netbeheer Nederland en NEDU. Het voorstel betreft het mogelijk maken van allocatie via het elektronisch berichtenverkeer van gesloten distributiesystemen gas die zijn aangesioten op een regionaal gastransportnet.
Aanleiding tot het voorstel
Op 14 december 2015 heeft de ACM het codebesluit “gesloten distributiesystemen’
(ACM/DE/2015/207581) genomen waarmee het begrip Gesloten Distributiesysteem (GDS) als
vervanging van het begrip particulier net in de Nederlandse codes werd verankerd. In dat besluit
constateert zij dat derdentoegang tot gesloten distributiesystemen aangesloten op een regionaal
gastransportnet op dat moment niet gefaciliteerd wordt via "de mogelijkheid van toegang tot het
gezamenlijke eiektronisch berichtenverkeer (centraal allocatiesysteem)“. Op 19 mei 2016 verzoekt
ACM Netbeheer Nederland, zo nodig in samenspraak met NEDU, binnen 6 maanden een
codewijzigingsvoorstel in te dienen om de door ACM geconstateerde omissie op te heffenz. Zij geeft
daarbij in overweging om uniformiteit te betrachten en een voorstel te ontwikkelen waarin een
soortgelijke werkwijze als bij elektriciteitsnetten voor gasnetten mogelijk wordt.

Hoofdlijn van het voorstel
Het onderhavige voorstel bevat de wijzigingen die nodig zijn om allocatie gas via het berichtenverkeer
' Randnummer 87 van besluit ACM/DE/2015/207581

2 Brief met kenmerk ACM/DE/2016/202866, dd. 19 mei 2016
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te kunnen realiseren voor gesloten distributiesystemen die zijn aangesloten op regionale gastransportnetten. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren en de resultaten van de maandelijkse allocatie
Iiggen daarbij bij de beheerder van het gesloten distributienet. Die beheerder stuurt zelf de benodigde
berichten onder eigen verantwoordelijkheid over de daarvoor aangewezen kanalen, in het formaat en
het tijdsschema zoals die ook voor de RNBs gelden, naar de programmaverantwoordelijken, leveran—
ciers en de netbeheerder van het landelijk gastransportnet Gasunie Transport Services B.V. (GTS).
De beheerder van het GDS houdt een (aansluitingen)register bij met daarin o.a. per aansluiting op zijn
GDS de leverancier en erkende programma verantwoordelijke en de meetverantwoordelijke bij die
aansluiting. De afname van tenminste de aangeslotenen met een afwijkende leverancier enlof erkend
programma verantwoordelijke moet worden gemeten. Bij het alloceren 20e de beheerder van het
GDS ervoor, dat de totale hoeveelheid gas die het GDS instroomt, zowel vanuit het regionaal gastransportnet als eventueel invoeders op het GDS, wordt gealloceerd.
Het voorstel beschrijft ook hoe de afname van het GDS meegenomen worden in de near-reaI-time
allocatie. Ook deze aIlocatie wordt gebaseerd op de stamgegevens in het aansluitingenregister van
het GDS en de afname door de eindgebruikers op het GDS. De NRT-allocatie wordt uitgevoerd door
het Centraal Systeem Stuursignaal en niet door de beheerder van het GDS.
Een Iaatste aspect dat het voorstel adresseert, is de kosten voor het transport over het landelijke gastransportnet voor het gas dat wordt afgenomen door de aangeslotenen op het GDS. Het voorstel is,
om deze kosten, middels de OV-exit—systematiek, in rekening te brengen bij de erkend programma
verantwoordelijke voor de aansluiting van het GDS op het regionale gastransportnet. De kosten van
het transport over het regionale transportnet worden door de regionale netbeheerder in rekening gebracht bij aangeslotenen. In dit geval is dat de eigenaar van het gesloten distributiesysteem. Hier is
geen aanpassing voor nodig.
De gegevensuitwisseling zoals bedoeld in artikel 22 van de gaswet en verder uitgewerkt in de Informatiecode Elektriciteit en Gas is in het voorstel buiten beschouwing gelaten.

lnhoud van het voorstel
De voorgestelde codewijzigingen zijn opgenomen in bijlage 1. Er is een kleine overlap met het voorstel
voor het beperken van de correctietermijn voor metingen die betrekking hebben op het landelijke gastransport net (dossiernummer 161085.53).

Wijzigingen ten opzichte van de bestaande codetekst ten gevolge van onderhavig voorstel zijn rood
gemarkeerd. Te verwijderen tekst is doorgehaald. Toe te voegen tekst is onderstreept. Wijzigingen
van lopende andere trajecten zijn gemarkeerd met een andere kleur.
Toelichting op het voorstel

In de opdracht herhaalt ACM de door haar eerder geconstateerde omissie dat derdentoegang voor op

regionale netten aangesloten gesloten distributiesystemen via "de mogelijkheid van toegang tot het
gezamenlijke elektronisch berichtenverkeer (centraal allocatiesysteem)" ontbreekt. Het begrip
gezamenlijke elektronisch berichtenverkeer is in de gascodes niet in een zelfstandig artikel benoemd.
Ook van het begrip ‘centraal allocatiesysteem' is niet zondermeer duidelijk wat de betekenis is. In dit
codewijzigingsvoorstel wordt er vanuit gegaan, dat met het centraal allocatiesysteem wordt bedoeld
de processen en gegevensuitwisseling zoals beschreven in de Allocatiecode gas; het elektronisch
berichtenverkeer wordt dan de in de Allocatiecode gas genoemde berichten.

BR-16-1204

Pagina 2/29

18-01-2018

netbeheer D nederland

\

NEDU/E

energie in beweging

De technische codes en de Informatiecode elektriciteit en gas beschrijven hoe derdentoegang tot
gastransportnetten in Nederland is gerealiseerd. Voor elke afnemer is geregistreerd wie de leverancier
is en wie programmaveranbrvoordelijkheid draagt. Mede op basis van deze informatie wordt het
verbruik van een afnemer, zoals gemeten door de meetinrichting bij de aangeslotenen, aan de juiste
leverancier en de juiste programmaverantwoordelijke toegewezen. De berichten en de processen voor
het opstellen en het verwerken van deze berichten vervolgens bepalen welke transportkosten aan wie
in rekening worden gebracht, hoe de onbalans van programmaverantwoordelijken worden bepaald en
hoe afname aan leveranciers worden toegekend.
Het is op dit moment niet mogeiijk om de afname door aangeslotenen op een GDS achter een
regionaal gastransportnet mee te nemen in dit berichtenverkeer en te verwerken in de genoemde
processen. Daarom is er de facto nog geen effectieve derdentoegang voor afnemers in een GDS
aangesloten op een regionaal gastransportnet via toegang tot het elektronisch berichtenverkeer.
Dit voorstel beschrijft een werkwijze waarin afname in dergelijke GDSen wel meegenomen kan
worden in het berichtenverkeer.
Het voorstel adresseert de volgende aspecten om allocatie gas via het berichtenverkeer te kunnen
realiseren voor gesloten distributiesystemen die zijn aangesloten op regionale gastransportnetten:
1. Meetinrichting en stamgegevens ten behoeve van het bepalen van de afname door een
aangeslotene die een andere leverancier of erkende programma verantwoordelijke heeft dan
de eigenaar van het gesloten distributiesysteem.
2. Allocatie van afname aan leverancier en erkende programma verantwoordelijke, zowel nearrealtime als off-line.
3.

Transportkosten landelijk gastransport.

1. Meetinn'chtinq en stamdata
Als eerste moet geregeid worden dat een gesloten distributiesysteem, aangesloten op een regionaal
gastransportnet, deel kan nemen aan het bestaande berichtenverkeer voor allocatie en reconciliatie.
Daartoe dient een uitbreiding geformuleerd te worden in paragraaf 2.4 van de Aansluit- en
transportcode gas regionale netbeheerder. Het elektronisch berichtenverkeer is in de gascodes niet in
een zelfstandig artikel benoemd. De te gebruiken berichten staan wel benoemd in de Allocatiecode
gas. Er wordt dan ook niet verwezen naar een artikel in één van de codes, maar naar “de in de

Allocatiecode gas genoemde berichten".
Er dient daarbij te worden vastgeiegd dat de eisen voor comptabele meting van toepassing zijn, en dat
elke aansluiting met een eigen leverancier separaat bemeten dient te worden. Immers, de meting
vormt de basis voor de ﬁnanciéie afhandeiing en zowel leverancier als programmaverantwoordelijke
moeten er op kunnen vertrouwen, dat de afname nauwkeurig en betrouwbaar wordt bepaaid. Ook

andere marktpartijen hebben er belang bij, dat de afname op een GDS nauwkeurig wordt bepaald,
aangezien onnauwkeurigheden in een meting direct effect hebben op de levering door andere
Ieveranciers en allocaties aan andere programmaverantwoordelijken actief in het GDS.
De overige aansluitingen op het GDS dienen minimaal gezamenlijk gemeten te worden, of het dient
mogeiijk te zijn om de benodigde uurwaarden voor de overige aansluitingen gezamenlijk af te leiden
als een verschil tussen twee andere metingen. Natuuriijk is het ook mogeiijk om elke aansluiting
individueel te bemeten.
De Aansluit— en transportcode gas RNB somt in de paragraaf 2.4 de voorvvaarden op die van
toepassing zijn op de aansluiting van een gesloten distributiesysteem aangesloten op een regionaal
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gastransportnet. Om allocatie middels het berichtenverkeer mogelijk te maken voor een gesloten
distributiesysteem aangesloten op een regionaal gastransportnet, dienen een aantal extra
voorwaarden te worden gesteld. Een nieuw artikel 2.4.5a somt alle relevante artikelen op. Als een
beheerder van een gesloten distributiesysteem niet voldoet aan deze voorwaarden, komt hij niet in
aanmerking voor allocatie middels het berichtenverkeer. De van toepassing te verklaren artikelen en
delen van codes beschrijven de eis tot comptabele meting, het allocatieproces met bijbehorende
berichten en de registratie van bij een aansluiting horende marktpartijen, inclusief het bieden van de
mogelijkheid de bij een aansluiting geregistreerde partij te wijzigen. De opgesomde artikelen in de
Allocatiecode Gas worden in het vervolg van deze brief nader toegelicht.

Aansluit- en trans‘portcode gas RNB:
‘
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Gesloten distributiesystemen, aangesloten op regionale gastransponnetten met een druk van meer dan 200

mbar voldoen ten minste aan de voorwaarden in 2.6, met uitzondering van 2.6.1.1, voor zover van toepassing

op het drukniveau waarop het gesloten distributiesysteem aangesloten is op het regionale gastransportnet.
In deze artikelen dient dan in piaats van "de regionale netbeheerders" gelezen te worden “de beheerder van
het gesloten distributiesysteem en de regionale netbeheerdef'.

Indien op een gesloten distributiesysteem één of meer verbruikers of invoeders zijn aangesloten die een
ander leveringscontract wensen, heeft de beheerder van het desbetreffende gesloten distributiesysteem de
verplichting leverancierskeuze te faciliteren.

Indien de beheerder van het gesloten distributiesysteem kiest voor het faciliteren van leverancierskeuze door
middei van suballocatie, heeft hij de verplichting zijn leverancier en programmaverantwoordelijke opdracht
te geven samen te werken met de leverancier(s) en programmaverantwoordelijke(n) van de in 2.4.4 bedoelde
verbruiker(s) of invoeder(s) ten einde de allocatie van gerealiseerde energiestromen op de aansluiting van
het gesloten distributiesysteem op het regionale gastransportnet toe te delen aan de aansluiting(en) van de
in 2.4.4 bedoelde verbruiker(s) of invoeder(s).
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Indien de beheerder van het gesloten distributiesysteem geen gebruik maakt van suballocatie, of van g: in
dmgﬁwmﬂerightgn geeft hij de regionale netbeheerder in de desbetreffende regio de
mogelijkheid om de in 2.4.4 bedoelde verbruiker of invoeder te voorzien van een aansluiting op het net van
die regionale netbeheerder.
Op een recreatienet is 2.4.4 tot en met 2.4.6 van overeenkomstige toepassing.

2.A//ocatie van afname aan leverancier en programmeverantwoordeliike
De allocatie bij gas kent een tweelagensystematiek voor de exit—punten naar een regionaal gastransportnet. Voor exit-punten naar een regionaal gastransportnet levert de regionale netbeheerder de offline allocatie naar de verschillende erkende programmaverantwoordelijken aan de netbeheerder van
het landelijk gastransportnet aan. In de codes is wel beschreven hoe de regionale netbeheerder de
gasstromen over zijn net moet alloceren op basis van de gegevens in zijn aansluitingenregister. Wat in
de codes niet beschreven is, is hoe de gasstromen over het regionale gastransportnet die bestemd
zijn voor afnemers in een gesloten distributiesysteem aangesloten op het regionale gastransportnet,
op een correcte wijze gealloceerd worden aan de erkende programmaverantwoordelijke(n) van deze
afnemers in het gesloten distributiesysteem.
Ten behoeve van het balanceren van het landelijk gastransportnet, door erkende programmaverantwoordelijken en op basis van marktmechanismen, is voor gas ook de near-real-time allocatie (NRTallocatie) noodzakelijk. Wanneer de beheerder van een GDS derdentoegang tot het GDS faciliteert
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middels het elektronisch berichtenverkeer van de Allocatiecode gas, dan zal de afname op het GDS
ook in de NRT-aliocatie aan de juiste programmaverantwoordelijke gealloceerd moeten worden.
Om een adequate verwerking van de afname door aangeslotenen op een gesloten distributiesysteem
in een regionaal gastransportnet in het elektronisch berichtenverkeer te kunnen ontwerpen zijn ant—
woorden nodig op drie hoofdonderwerpen:
i.
ii.
iii.

Hoe komt noodzakelijke informatie ten behoeve van de NRT-allocaties in het systeem dat
deze allocaties berekent voor de gasstromen over de netgebieden (het Centraal Systeem
Stuursignaal)?

Wie voert de offline allocatie van de gasstromen over een gesloten distributiesysteem uit en

hoe wordt deze informatie verwerkt in de off-line allocaties voor de netgebieden?

Hoe wordt de informatie van de offline-allocatie van de gasstromen over een gesloten

distributiesysteem samengevoegd met de off-line allocatie voor het netgebied door de
beheerder van het regionaal gastransportnet?

Bij het formuleren van antwoorden op die vragen gelden een aantai uitgangspunten:
—
De eigenaar van een gesloten distributiesysteem is zelf verantwoordelijk voor het fysieke en
administratieve beheer van het gesloten distributiesysteem.
De eigenaar van een gesloten distributiesysteem mag het administratieve en fysieke beheer
uit besteden aan een derde partij.
De eigenaar van een gesloten distributiesysteem is zelf verantwoordelijk voor de allocatie op
zijn net.
— Aansluitingen op een gesloten distributiesysteem worden voor de ketenprocessen beschouwd
als grootverbruikaansluitingen.
Het verplicht leveranciersmodel is op deze aansluitingen niet van toepassing.

Het Iaatste uitgangspunt geldt nadrukkelijk alleen voor de administratie ketenprocessen, beschreven
in het stelsel codes op grond van de artikelen 12a tot en met 12c en anikel 22 van de Gaswet.
Wettelijke bepalingen die gelden ten aanzien van kleinverbruikaansluitingen of -aangeslotenen
worden door dit uitgangspunt niet ingeperkt.

i.

Hoe komt noodzakelijke informatie ten behoeve van de NRT-a/locaties in het systeem dat
deze allocaties berekent voor de gasstromen over de netgebieden (het Centraa/ Systeem
Stuursignaal) ?
in de huidige situatie is de aansluiting van het gesloten distributiesysteem op het regionale
gastransportnet wel aanwezig in het centraal aansluitingenregister als een ‘gewone’ aansluiting op het
regionale gastransportnet. Bij die aansluiting staan de erkende programmaverantwoordelijke en de
leverancier vermeid die de eigenaar van het gesloten distributiesysteem heeft gekozen. Deze
informatie wordt ook aangeleverd aan het centraal stuursignaal gas en gebruikt bij de near-reaI-timeallocatie. Zodra een aangeslotene op een gesloten distributienet een eigen leverancier en erkende
programmaverantwoordeiijke kiest, is de informatie uit het centraal aansluitingenregister richting het
centraal systeem stuursignaal niet meer adequaat. Zonder verdere maatregelen wordt de erkende
programmaverantwoordeiijke op de aansluiting van het gesloten distributiesysteem op het regionale
net ook verantwoordelijk voor de onbalans die de afname van de aangeslotene op het gesloten
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distributiesysteem, die een eigen leverancier en programmaverantwoordelijke heeft gekozen,

veroorzaakt.

De gegevens van de aansluiting van het gesloten distributiesysteem op het regionale net richting het

stuursignaal dient daarom vervangen te worden door de relevante gegevens over aansluitingen op het

gesloten distributiesysteem. Dit kan bereikt worden door deze uit een eigen register van de eigenaar
van het gesloten distributiesysteem rechtstreeks aan het centraal systeem stuursignaal aan te leveren,
of door de relevante gegevens in het centraal aansluitingenregister samen te voegen met de
gegevens van het regionale net en dan aan te leveren aan het centraal systeem stuursignaal, of door
de relevante gegevens van het gesloten distributiesysteem op te nemen in het centraal
aansluitingenregister.
De wens om de relevante gegevens van aansluitingen op gesloten distributiesystemen in het centraal
aansluitingenregister aanwezig te hebben, Ieeft sterk bij leveranciers. Dat maakt het immers mogelijk
om de processen van de informatiecode op dezelfde wijze uit te kunnen voeren voor aansluitingen op

een gesloten distributiesysteem als voor aansluitingen op een regionaal net. Het is echter de vraag of
dit middels een bepaling in de informatiecode dwingend voorgeschreven kan worden. Een dergelijke
bepaling om aansluitingen verplicht onder te brengen in het centraal aansluitingenregister maakt
immers geen onderdeel uit van de opdracht. Dit voorstel bevat daarom niet een dergelijke bepaling.
Voor de andere twee opties geidt, dat ze inhoudelijk hetzelfde effect hebben. De keuze voor een van
beide opties is daarom gemaakt op verwachte inspanning. De inschatting is, dat de optie waarbij de
stamgegevens van de aansluitingen op het GDS rechtstreeks naar het centraal systeem stuursignaal
worden gestuurd eenvoudiger en goedkoper is dan de optie waarbij het samenvoegen van de
stamgegevens van het GDS met de stamgegevens van het regionaal gastransportnet in het centraal
aansluitingenregister plaats vindt.

Om de near-real-time allocatie van toepassing te iaten worden op aangeslotenen op een gesloten
distributiesysteem wordt een aantal nieuwe artikelen toegevoegd aan de Allocatiecode gas, waarin de
benodigde bepalingen speciﬁek worden gemaakt voor gesloten distributiesystemen. Dat betreft
achtereenvolgens de bepaling van de gegevens die bij de near~reaI-time allocatie gebruikt dienen te
worden, de markering van de aansluiting van het gesloten distributiesysteem op het regionale
gastransportnet en de indeiing van de aansluitingen op het gesloten distributiesysteem in
afnamecategorieén. De aansluiting op het gesloten distributiesysteem die een eigen leverancier en
erkende programmaverantwoordelijke heeft gekozen, dient minimaal uurlijks bemeten te zijn. Voor de
overige aansluitingen op het gesloten distributiesysteem geidt dat zij minimaal als geheel eveneens
minimaal uurlijks bemeten dienen te zijn. De voor aansluitingen in het gereguleerde domein geldende
eis voor deelname aan de near-reaI-time allocatie wanneer hun jaarverbruik de 1.000.000 kubieke
meter overschrijdt, dient ook te gelden voor aansluitingen op een gesloten distributiesysteem. Tot slot
wordt er voor gekozen om in de near-reaI-time allocatie van een gesloten distributiesysteem
vooralsnog geen rekening te houden met niet-toewijsbare volumes op grond van meetverschillen.
De aansluiting van het gesloten distributiesysteem Op het regionale gastransportnet is voor de nearreal-time allocatie het vangnet voor de situatie dat de relevante gegevens uit het gesloten
distributiesysteem ontbreken. In de near-real-time allocatie wordt in dat gevai het jaarverbruik dat de
regionale netbeheerder in zijn aansluitingenregister heeft geregistreerd bij de aansluiting van het
gesloten distributiesysteem op het regionale net gebruikt om op basis van het GXX-profiel een volume
te alloceren aan de programmaverantwoordelijke die de regionale netbeheerder bij de desbetreffende
BR-16-1204
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aansluiting heeft geregistreerd. Om deze werkwijze in praktijk uit te kunnen voeren dient de
aansluiting van het gesloten distributiesysteem op het regionale gastransportnet voor het systeem dat
de near-real time allocatie uitvoert (het Centraal Stuursignaal Gas) herkenbaar te zijn. Dit is echter

een systeemeis die wordt gerealiseerd in de interface tussen beide systemen en niet in regelgeving.

Allocatiecode gas:
[1L11»2017]CormlBR-16v1204
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ii.

Wie voert de offline allocatie van de gasstromen over een gesloten distributiesysteem uit en
hoe wordt deze informatie verwerkt in de off-line allocaties voor de netgebieden?
De eigenaar van een gesloten distributiesysteem is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de
allocatie op zijn net. Hij kan de uitvoering uitbesteden aan een derde partij.

Voor de allocatie van gasstromen over een gesloten distributiesysteem is een startpunt nodig: een
opgave van de hoeveelheid te verdelen gas die enig uur het gesloten distributiesysteem in is
gestroomd. Deze hoeveelheid wordt gemeten door de meetverantwoordelijke die door de eigenaar
van het gesloten distributiesysteem is gecontracteerd om de meting te verrichten op de aansluiting
van het gesloten distributiesysteem op het regionale gastranspor’cnet. Er zijn drie manieren denkbaar
waarop deze gemeten hoeveelheid bij de eigenaar van het gesloten distributiesysteem terecht komt:
de meetverantwoordelijke stuurt de volumes rechtstreeks naar de eigenaar van het gesloten
distributiesysteem, de regionale netbeheerder stuurt de volumes die hij van de meetverantwoordelijke
ontvangt door naar de eigenaar van het gesloten distributiesysteem, of de meetverantwoordelijke
stuurt de volumes naar GTS, die ze op zijn beurt weer doorzendt naar de eigenaar van het gesloten
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distributiesysteem (a! of niet in de vorm van een MlNFO—bericht). De meest efﬁciénte keuze is om de
meetverantwoordelijke de volumes rechtstreeks te laten sturen aan de eigenaar van het gesloten
distributiesysteem. Daartoe wordt een extra artikel opgenomen in paragraaf 6.4.2 van de
Informatiecode elektriciteit en gas. [1L112017|ConoeptBR-161204§A..ZQ
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Om de allocatie uit te kunnen voeren is tevens de calorische waarde nodig van de te alloceren
gasvolumes. De Iandelijke netbeheerder stuurt de te gebruiken calorische waarden in het MlNFObericht naar de regionale netbeheerder. Deze gebruikt de calorische waarden om met behulp van de
calorische waarden van eventueel door een groengas-invoeder ingevoed gas een gemiddelde
calorische waarde voor het desbetreffende netgebied te berekenen. Deze gemiddelde calorische
waarde gebruikt hij vervolgens in de ofﬂine~allocatie. Als de beheerder van het gesloten
distributiesysteem moet rekenen met de gemiddelde calorische waarde van het netgebied zoals
bepaald door de netbeheerder in diens allocatie, dan moet hij wachten tot deze klaar is met het
uitvoeren van zijn allocatie. Om dat te kunnen realiseren moet ergens ruimte gevonden worden binnen
de bestaande tijdslijnen die gelden voor de allocatie: de Iandelijke netbeheerder zou eerder zijn
meting moeten afronden en de MINFO-berichten eerder naar de regionale netbeheerders moeten
sturen, of de regionale netbeheerder zou zijn allocatie eerder moeten afronden, of de Ieveranciers en
programmaverantwoordelijken zouden later de informatie moeten kunnen ontvangen op grond
waarvan zij hun klanten kunnen facturen. Geen van deze drie mogelijkheden wordt door de betrokken
partijen als realistisch ervaren. De gemiddelde calorische waarde die een netbeheerder voor een
netgebied berekent in de eerstemaandsallocatie wordt in de twee er navolgende allocatie niet meer
gecorrigeerd. Daarom wordt er voor gekozen om in de eerstemaandsallocatie voor het gesloten
distributiesysteem een iets afwijkende werkwijze te hanteren. De Iandelijke netbeheerder en de
regionale netbeheerders voeren die eerstemaandsallocatie uit volgens het bestaande proces. Dat
betekent dat op de zesde werkdag na de maand die het betreft de regionale netbeheerder de
gemiddelde calorische waarde voor het netgebied berekend heeft, en alle berichten heeft verstuurd
naar de relevante partijen. De gemiddelde calorische waarde van het netgebied, te samen met het
gemeten volume op de aansluiting van het gesloten distributiesysteem op het regionale net, is voor de

beheerder van het gesloten distributiesysteem het startpunt voor zijn eerstemaandsallocatie. Als
resultaat van zijn eerstemaandsallocatie stuurt de beheerder van het gesloten distributiesysteem
alleen de zogenaamde BALL—berichten naar de Ieveranciers, zodat zij wel een juiste facturatie van
hun klanten in het desbetreffende gesloten distributiesysteem kunnen uitvoeren. Bij het uitvoeren van
de tweedemaandsallocatie is de gemiddelde calorische waarde van het netgebied bekend en gelden
voor de beheerder van het gesloten distributiesysteem dezelfde tijdslijnen als voor regionale
netbeheerders.
De door de beheerder van een gesloten distributiesysteem te gebruiken calorische waarde per uur
wordt hem verstrekt door de regionale netbeheerder. Ditwordt geregeld door een nieuwe paragraaf
4.1a in de Allocatiecode gas.
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Het gebruik van deze calorische waarde wordt vastgelegd in artikel 6.5.1.4 van de Informatieoode
elektriciteit en gas. Bij beschouwing van dit artikel in het licht van onderhavig codewijzigingsvoorstel
Iijkt het dat het de invloed die een invoeder op de gemiddelde calorische waarde van een netgebied
kan hebben (conform 85.6.13 van de Allocatiecode gas) nog niet is verwerkt. De voorgestelde
wijziging van 6.5.1.4 wordt derhalve:
[1L11-201nCqap1m-1512o4iﬁ.5.1.4
E
‘
5
I
E
E

r k n .

De regionaie netbeheerder bepaalt de hoeveelheid energie uit het aantal normaal kubieke meters [m3(n)1
volume) dat hij op grond van paragraaf 6.4 van deze van de desbetreffende meetverantwoordelijken ont~
vangt en de calorische bovenwaarde van het gas die:
a. door de beheerder van het landelijk gastransportnet aan de regionale netbeheerder wordt aangeleverd
of
b. door de regionale netbeheerder overeenkomstig he! gestelde in hoofdstuk 5 van de Meetcode gas LNB
zelf wordt bepaald of.
c. door de meetverantwoordelijke in geval van een invoeder met een aansiuiting met een capaciteit groter

den 40 m’(n)/uur overeenkomstig 6.4.221 aan de netbeheerder is aangeieverd. Voor elk ontbrekend uur

:E

.

E

en voor elk uur waarbij de door de meetverantwoordelijke aangeieverde calorische waarde groter is dan
36MJ/m3(n) hanteert de netbeheerder 34,11 MJ/m3(n) als waarde voor de calorische bovenwaardeLgLf
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Als het startpunt van de allocatie geregeld is, dient de uitvoering van de allocatie geregeld te worden.
Voor de uitvoering van de allocatie door de beheerder van een gesloten distributiesysteem zijn een
aantal wijzigingen nodig in de Allocatiecode gas:
[mm-zoos] basin 101mm
{22-12-2006]badm10241118

[0107-20061m10192949

[22-12-m1m102411m
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Maandelijkse allocatie

De netbeheerder van het landelijk gastransport. ewdc regionale netbeheerder’s an 31; bghggrdgﬁ van geslgten

WWIQQE aangggmn ggmyik 1;: willgn makgn van de in dgze cgg genggmdg bgrigh—

te_nverzameien maandelijks de meetwaarden per uur aﬂromstig van meetinrichtingen bij de telemetriegrootverbruikers die rechtstreeks zijn aangesloten op hun net.

De netbeheerder van het landelijk gastransport verzamelt maandelijks de meetwaarden per uur afkomstig van
meetinrichtingen op de entrypunten met uurmeting en op de overige exitpunten met uurmeting.
De regionale netbeheerder maakt bij het samenstellen van de ailocatiegegevens gebruik van gegevens, gere-

gistreerd door meetinrichtingen bij verbruikers en systeemverbindingen en van het aansluitingenregister 1m
h
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Voor exitpunten die de verbinding vormen tussen he! landelijk gastransportnet en een regionaal gastransportnet maakt de netbeheerder van het landelijk gastransport bij het samenstelien van de allocatiegegevens
gebruik van gegevens, geregistreerd door meetinrichtingen op de punten waar het |ande|ijk gastransportnet is
verbonden met een regionaal
van de door de regionale netbeheerder
allogastransportnet en
aangeleverde
catiegegevens en vn .- ll .
sioten digtn’bugigggggem.

Voor exitpunten die gekoppeld zijn aan de aansluiting van een verbmiker op het landelijk gastransportnet
maakt de netbeheerder van het landelijk gastransport bij het samenstellen van de ailocatiegegevens gebruik
van gegevens, geregistreerd door meetinrichtingen van de netbeheerder van het landelijk gastransport, van
conﬁrmaties en van zijn aansluitingenregister.
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Voor overige entry- en exitpunten maakt de netbeheerder van het landelijk gastranspon bij het samenstellen
van de allocaties gebruik van gegevens, geregistreerd door meetinrichtingen op deze entry- en exitpunten en
van confirmaties.

Voor de eerstemaandsallocatie zijn conform hetgeen hierboven besproken is, afwijkende bepalingen
nodig voor de beheerder van een gesloten distributiesysteem: hij voert de allocatie een dag later uit
dan de regionale netbeheerder en hij levert geen informatie op aan de landelijke netbeheerder maar
wel aan leveranciers en programmaverantwoordelijken.
l2?»12~2006]besl1m102411fa

°1Mm11m1102969 3’9
[1603-2013] besiu1104170I14
[14-11-2017] Coneapi 312451204

1 2.4.1

De regionale netbeheerder verstrekt uiterlijk op de zesde werkdag na aﬁoop van de maand waarop de gege-

vens betrekking hebben, de allocatiegegevens door middel van berichten aan de netbeheerder van het lande..
..
.
luk gastransport,
erkende programmaverantwoordeluke(n) en |everanc1er(s).
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WhtﬂLarsgrgkt uiterli'k op gg zﬂgngg werkdag na aflmp van (1; maand waarop dg gegevens hem_k_mgmmﬂocaﬁeg§gmg_s_doomiddgl van berighten aan de erkengg programmavgg

antwogrdeli'kem) gn leveraincigﬂg.

De netbeheerder van het landelijk gastransport verstrekt uiterlijk de zesde werkdag na aﬁoop van de maand
waarop de gegevens betrekking hebben, door middel van berichten aan erkende programmaverantwoordelijke(n) en leverancier(s) de allocatiegegevens, samengesteld op grond van de op het landelijk gastransportnet
aangesioten verbruikers.

De werkwijze van de allocatie is opgenomen in paragraaf 4.4 van de Allocatiecode gas, middels een
vewvijzing naar bijlage 2. De werkwijze voor gesloten distributiesystemen wordt separaat beschreven
omdat op die manier voorkomen kan worden dat meetverschillen tussen invoeding en afname op het
gesloten distributiesysteem ten laste komen van de geprofileerde aansluitingen op het bovenliggende
regionale. De werkwijze voor allocatie op een gesloten distributienet wordt in een separate bijlage
opgenomen. In Artikel 2.4.5a van de Allocatiecode gas wordt deze bijlage van toepassing verklaard.
Net als de regionale netbeheerder kan de beheerder van een gesloten distributiesysteem te maken
krijgen met het ontbreken van vereiste meetgegevens. In die situatie moet ook de beheerder van het
gesloten distributiesysteem de benodigde gegevens kunnen schatten of berekenen.
[22‘12A20061bestuit10241118

[1‘11-2017ICO'WtBR-151304

E 2.4.3

Indien de regionale netbeheerder ougbgmrdmgﬁmmmmgmﬁejgﬁjangm

gebruik te willen maken van dmwmtperqn met betrekking tot een aansluiting niet tijdig of niet volledig meetgegevens heeft ontvangen van de erkende meetverantwoordeiijke zal hij ten behoeve
van de maandelijkse allocatie een schatting maken van het verbruik van de betreffende aansluiting voor de
betreffende periode en dit verbruik vlak verdelen over de uren.

De uit te voeren werkwijze voor allocatie, tenslotte, komt in een nieuwe bijlage. De eerste stap daarin
is dat de beheerder van het gesloten distributiesysteem de gemeten hoeveelheid gas op het
overdrachtspunt tussen zijn distributiesysteem en het regionale gastransportnet als negatieve
hoeveelheid aan de programmaverantwoordelijke e Ieverancier van de eigenaar van het gesloten
distributiesysteem toewijst. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat hoeveelheden gas dubbel
toegewezen worden. Immers, de regionale netbeheerder heeft de gemeten hoeveelheid gas op het
overdrachtspunt tussen regionale gastransportnet en het gesloten distributiesysteem ook toegewezen
in zijn eigen allocatie. Door deze eerste stap in het allocatieproces van de beheerder van het gesloten
distributiesysteem is de netto toewijzing nul. Daarna volgt de toewijzing aan de partijen die
geregistreerd zijn bij de aansluitingen op het gesloten distributiesysteem.
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In bijlage 5 van de Allocatiecode gas staan een aantal uitzonderingssituaties benoemd. Met name
85.6, de beschrijving hoe om te gaan met invoeding van groen gas op een netgebied, dient ook van
toepassing te zijn op de allocatie van een gesloten distributiesysteem. Daartoe wordt een verwijzing
naar deze bijlage opgenomen in de opsomming van de van toepassing zijn artikelen in artikel 2.4.5a.
iii.

Hoe wordt de informatie van de offline-allocatie van de gasstromen over een gesloten
distributiesysteem samengevoegd met de off-line allocatie voor het netgebied door de

beheerder van het regionaal gastransportnet?

Voor de communicatie van het resultaat van de allocatie richting de beheerder van het landelijk
gastransportnet zijn twee methoden denkbaar:
Het resultaat wordt rechtstreeks naar de beheerder van het landelijk gastransportnet gestuurd
Het resultaat wordt gestuurd naar de regionale netbeheerder waar het gesloten
distributiesysteem op is aangesloten, die het resultaat verwerkt in zijn allocatie.

Wanneer de informatie naar de regionale netbeheerders gaat, dan moet een aantal regionale netbeheerders de systemen aanpassen. Ook de landelijke netbeheerder moet in die optie het systeem aanpassen om rekening te houden met het feit dat de allocatie van de regionale netbeheerder verrijkt is
met de informatie van het GDS. De andere mogelijkheid is dat de landelijke netbeheerder de informa-

tie rechtstreeks krijgt van de beheerder van het gesloten distributiesysteem en zijn proces verrijkt met

de informatie van het gesloten distributiesysteem. In die optie is de landelijke netbeheerder de enige
die het systeem aan moet aanpassen. De inschatting is, dat de opIossing waarbij de beheerder van
het gesloten distributiesysteem de resultaten van de allocatie rechtstreeks aan de beheerder van het
landelijk gastransportnet stuurt, eenvoudiger en goedkoper te impIementeren is dan het alternatief via
de regionale netbeheerder. Dit wordt bereikt met de volgende wijzigingen.
[22‘12~2006]basiui1102411I8

IOIMNIIIWIOZSG" 3’9
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2.5.1
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waarop de gegevens betrekking hebben, de aIIocatiegegevens door middel van berichten aan de netbeheerder van het landelijk gastranspon, erkende programmaverantwoorde|ijke(n) en leverancier(s).
De netbeheerder van het landelijk gastransport verstrekt uiterlijk op de zestiende werkdag na afloop van de
maand waarop de gegevens betrekking hebben, door middel van berichten aan erkende programmaverant~
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woordelijke(n) en leverancier(s) de allocatiegegevens, samengesteld op grond van de op het landelijk gastransportnet aangesloten verbruikers.

Voor de overige entry‘ en exitpunten verstrekt de netbeheerder van het landelijk gastransport de allocatiegegevens uiterlijk de zestiende werkdag na aﬂoop van de maand waarop de gegevens betrekking hebben aan
erkende programmaverantwoordelijke(n).

Voor een balansrelatie op het virtuele handelspunt verstrekt de netbeheerder van het landelijk gastransport—
net de allocatiegegevens aan erkende programmaverantwoordelijkem) 2 werkdagen na de ontvangst van de
door alle regionale beheetders aan de netbeheerder van het landelijk gastransportnet verstrekte allocatiege-

gevens.

Indien een regionale netbeheerder niet in staat blijkt om allocatiegegevens aan te leveren binnen de in 2.5.1
gestelde termijn, kan de netbeheerder van het landelijk gastransport na overleg met betrokkenen — waaronder
in elk geval worden begrepen de desbetreffende regionale netbeheerder en de betrokken erkende program—
maverantwoordelijke(n) - de allocatie vaststellen met behulp van door de netbeheerder van het landelijk gas-

[22-12~2006]bestull 102411/8
[O1M2011]beslui1102669 3B

2.5.2a

[1L117201716moapl BR—16-1204

transport geschatte waardes.
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_ 2.6.1
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1

[22-122006] beslml 10241113
[O1M201']bedu11102669 319
[15-032013]beslu11104170114
51913920171 voovslel HRH-1341
[1411720171m 9114591204

De regionale netbeheerder Weageﬂmgn distribgtiesysteem die gebrgik wil maken vaﬂe

Milkmen)“ berightgn verstrektlgeﬂ uiterlijk op de tiende werkdag van de vierde maand na afloop

van de maand waarop de gegevens betrekking hebben. de allocatiegegevens door middel van berichten aan
de netbeheerder van het landelijk gastransport, erkende programmaverantwoordelijke(n) en leverancier(s).

De netbeheade: van het landeujk gasttanspoct veistrekt ulterlijvk op de tiende werkdagvande wade maand
na aﬂoop van de maand waampdegegevens betrekkmgrhebbem doc: middelvaneendnenraan elkende
programmantwooxdelqkdn) en leveiancleds) de allocatiegegevens, samengesteléeogmnd vandeephet
landelijk gasuansponnet aangeslotenmbmikets.

[22-12-2006] beslull 10241118
1010420111ms1m1102669 319
[14»11-20‘7100rwt BR~16»1204

_ 2.6.2

[14-11-20171001113919117191204

. 2.§.Za

Voor een balansrelatie op het vinuele handelspunt verstrekt de netbeheerder van het landelijk gastransport—
net de allocatiegegevens aan erkende programmaverantwoordelijkem) 2 werkdagen na de ontvangst van de
door alle regionale beheerders aan de netbeheerder van het landelijk gastransports verstrekte allocatlegegevens

lndien een regionale netbeheerdet niet ln staat blijkt om allocatiegegevens aan te leveren binnen de in 2.6.1
gestelde termijn, kan de netbeheerder van het landelijk gastransport na overleg met betrokkenen — waaronder
in elk geval worden begrepen de desbetreffende regionale (net)beheerder en de betrokken erkende programmaverantwoordelijke(n) - de allocatie vaststellen met behulp van door de netbeheerder van het landelijk

gastransport geschatte waardes.

Indien een pghgarggr van gemmlgﬁgmmﬁmmkliLmakewn de in deze ggde gemﬂerighten niet in staag ohm 9m allogatjegggevmgaan te lev r n inn n
in 2. .1
l
rmi‘n

gamgnetbejgerder van het laggejﬁlggagtrﬂsportnet dg allgatig vagmellgn mg; behalp van agar 51g rggig;
gale netmhegrder aanggleﬂeaggggvens.

[22122006109901 102411I8
01.042011109111011 102669 319
[14112017] Concept 8119164204
[010720061 beslud 101929149
[227122006] bedml 102-11119
[010420111bwun102669a319
[111LZO171C01106913R-16-1204
[010772006] beslull 101929149
[221220061 13910111024108
[019042011] besiuil 102669919
[14-11-2017ICmoeotBR-16-1204

'

2.7.1

, 1...]
4.8.2

4.8.3

De regionale netbeheerder enmeheerdgr van gmlgtgﬂﬁtﬂbgjigsysjeem dig gehruik wil makgn van de

berichten genoemd in dale goggdraagt er zorg voor dat informatie, die aan de netbeheerder van het landelijk
gastransport, erkende programmaverantwoordelijken en leveranciers wordt verschaft, consistent is (inclusief
de restvolumes en correctievolumes).

Van de regionale netbeheerder mgﬁgeliik ge teerger van aan geglgtgn gigribgtiggystegm die gebruik

vﬂmakgn van ge berichteqenoemd in deze code naar de netbeheerder van het landelik gastransport:

Voor elk relevant netgebied respectievelﬂgaslotgn distributieaystggm: de gesommeerde allocaties voor elke
voorkomende combinatie van erkende programmaverantwoordelijken, leverancier en afnamecategorle; hiervoor wordt het bericht 'LALL' gebruikt.

Van de regionale netbeheerder respggievelﬁk de beheerger van een gealoten distributigsmeem die gebruik

wil makgnaxan de berichten 961(2n in deze code naar desbetreffende erkende programmaverantwoordelijken:

Voor elk relevant netgebied reggectievejlk gesloten gistributiegysteem: de gesommeerde allocaties voor de
desbetreffende erkende programmaverantwoordelijke voor elke voorkomende combinatie met een leverancier en afnamecategorie; hiervoor wordt het bericht ‘LALL’ gebruikt.
Van de netbeheerder van het landelijk gastransport naar desbetreffende erkende programmaverantwoordelij—
ken:

BR-16—1204
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Bij een verbruiker met een aansluiting op het landelijk gastransportnet, voor elk relevant netgebied: de gesommeerde allocaties voor de desbetref‘fende erkende programmaverantwoordelijke voor elke voorkomende
combinatie met een leverancier en afnamecategorie; hiervoor wordt het bericht 'LALL' gebruikt.

4.8.4

g0107-200610e51011 101929149
[22422006] besiuit 10241 119
[01—M20111bedult102669j

[1205-2015] beﬁuit 2016/202159
{14-11-20171001mplBR-16-1204

Van de regionale netbeheerder respectieveli‘k de beheerder van een gesloten distributiesvsteem mgeprujg
wil maken valdepeﬁcjtermenoemd in dezggodenaar desbetreffende leveranciers:
Voor elk relevant netgebied respegtieveliik geslgtgn diﬁribgtiesysjegm: de gesommeerde allocaties
voor de desbetreffende Ieverancier voor elke voorkomende combinatie met een erkende programmaverantwoordelijke en afnamecategorie; hiervoor wordt het bericht ‘LALL' gebruikt;

l
'

-

Voor elke telemetriegrootverbruiker‘. de gealloceerde uurhoeveelheid; hiervoor wordt het bericht
'BALL' gebruikt.

Van de netbeheerder van het landelijk gastransport naar desbetreffende leveranciers:

Bij een verbruiker met een aansluiting op het landelijk gastransportnet, voor elk relevant netgebied:
de gesommeerde allocaties voor de desbetreffende leverancier voor elke voorkomende combinatie met een
erkende programmaverantwoordelijke en afnamecategorie; hiervoor wordt het bericht ‘LALL’ gebruikt
-

Voor elke telemetriegrootverbruiker: de gealloceerde uurhoeveelheid; hiervoor wordt het bericht

'BALL’ gebruikt

Optredende restvolumes (volumes die niet aan een specifiek uur van een maand kunnen worden
toegewezen) worden afgehandeld conform hetgeen al is geregeld voor grootverbruik telemetrie (zie
Meetcode gas RNB, artikel 5.3.3).

3. Transportkosten landelijk gastransportnet

Het gas dat door een eindgebruiker in het GDS achter een regionaal gastransportnet wordt
afgenomen, wordt ook getransporteerd over het landelijk en het regionaal gastransportnet. Het tarief
voor het transport over een regionaal gastransportnet wordt in principe in rekening gebracht bij
degene die de aansluiting op het regionaal gastransportnet heeft. Voor een GDS aangesloten op een
regionaal gastransportnet zal het tarief voor het transport over het regionaal gastransportnet dus in
rekening worden gebracht bij de eigenaar van het GDS. Het ligt dan voor de hand om het tarief voor
het transport over het landelijk gastransportnet ook 20 direct mogelijk bij de eigenaar van het GDS te
leggen. Het transporttarief voor het landelijk gastransportnet wordt daarom gefactureerd aan de
erkende programmaverantwoordelijke van de aansluiting van het gesloten distributiesysteem op het
regionale gastransportnet.
Wel is het verstandig om aan artikel 2.1.20 van de Transportcode gas LNB toe te voegen dat de
regionale netbeheerder enkel de gegevens verstrekt over aansluitingen op zijn eigen regionale
gastransportnet.

Transportcode gas LNB:
[21.12.2007] besluil102673117

[0101-2009] besluil 102907_1/20 1
10107-200910901011 102907_1127 1
[16-07~2009] AWE 091815
[0107-200911m1011102907 _1/50 1
[13-11—20101besluil 103147125
[0107-201 1] 09511111 103147725
101707-20111005101110373217
[010nm] 0991011 102659 319

Verplaatsl, was deal van 2.1.20

[0101—20131 besluil103876114

[1003201310091011104170114

101012015] 0.1510112014002977
[0101-2015] besluit 2014007389
11011-2017] Concept BR-16-1204

,

l

2.1.2c

De regionale netbeheerders doen aan de netbeheerder van het landelijk gastransport maandelijks uiterlijk op
de zesde werkdag volgende op de eerste kalenderdag van de maand opgave van de volgende gegevens voor

dﬁanslgitimjjregt aan geslgten op het regionaal gastransmrtnet geldend per eerste kalenderdag van die

maand, per exitpunt per erkende programmaverantwoordelijke per leverancier:

Voor proﬁelafnemers:
het aantal proﬁelafnemers per proﬁelcategorie;
—
de sorn van de standaardjaarverbruiken per proﬁelcategorie.
Voor telemetriegrootverbruikers:
—

—

het aantal telemetriegrootverbruikers;

de som van de maxverbruiken voor telemetriegrootverbruikers als vastgelegd in de aansluitingenregisters
van de regionale netbeheerders.

Uitedijk op de tiende werkdag van de vierde maand na aﬂoop van de maand waarop de gegevens betrekking
hebben verstrekken de regionale netbeheerders de genoemde gegevens nogmaals aan de netbeheerder van
het landelijk gastransport, waarbij zij correcties verwerken die zijn aangebracht naar aanleiding van opmerkingen die zijn ingediend door erkende programmaverantwoordelijken en leveranciers bij de regionale netbe-

heerders.
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De regionale netbeheerders zenden op dezelfde dagen de genoemde gegevens tevens naar de desbetreffende
erkende programmaverantwoordelijken. Erkende programmaverantwoordelijken zijn gehouden de conform dit
artikel door de regionaie netbeheerder in de eerste maand verstrekte gegevens bij ontvangst te controleren op
plausibiliteit en eventuele vermeende fouten zo spoedig mogelijk, doch in elk geval vijf werkdagen voor de
verstrekking van nieuwe gegevens in de vierde maand conform dit artikel, te melden bij de regionale netbe—

heerder.

De netbeheerder van het landelijk gastransport gebruikt de nogmaals verstrekte gegevens voor een herziening
van de verdeling de standaardcapaciteit proﬁelafnemers plus de plancapaciteit telemetriegrootverbruikers over
de erkende programmaverantwoordelijken.

De regionale netbeheerder draagt er zorg voor dat informatie, die aan de netbeheerder van het landelijk gastransport erkende programmaverantwoordelijken en leveranciers wordt verschaft, consistent is.

Consequenties voor aangeslotenen en andere partijen
Het voorstel heeft vooral consequenties voor aangeslotenen op een gesloten distributiesysteem (aangesloten op een regionaal distributienet) en de eigenaar of beheerder van dat net. Met het voorstel
wordt het mogelijk voor een eigenaar of beheerder van een gesloten distributiesysteem om gebruik te
maken van het berichtenverkeer van de Allocatiecode gas. Daarmee kan hij op een derde wijze (naast
de twee wijzen die al opgenomen waren in de Aansluit- en Transportcode RNB) de leverancierskeuze
van een aangelotene op zijn net faciliteren. Ten gevolge van de gekozen werkwijze dienen leveran- .
ciers die een aangeslotene op een gesloten distributiesysteem als klant contracteren er rekening mee
te houden dat het eerste allocatiebericht een dag later komt dan bij overige klanten. Meetverantwoordelijken dienen er rekening mee te houden dat zij de meetdata van de aansluiting van een gesloten
distributiesysteem op een regionaal distributienet, niet alleen naar de regionale netbeheerder sturen,
maar ook naar de beheerder van het gesloten distributiesysteem in zijn rol als allocatieverantwoorde|ijke.

Overwogen altematieven
Bij het ontwikkelen van het voorstel zijn een paar altematieven overwogen op de uiteindelijk gekozen
werkwijze. Er is overwogen om de afname in een gesloten distributiesysteem niet op te nemen in de
near-reaI-time-allocatie. Voordeel zou zijn dat er geen aanpassingen aan het centraal systeem stuursignaal zouden hoeven te worden gedaan. De allocatie van het netgebied waar het desbetreffende
gesloten distributiesysteem op is aangesloten is dan echter geen reéle weerspiegeling meer van
eventuele veroorzaking van onbalans. De leverancier of programmaverantwoordelijke van de aangeslotene op het gesloten distributiesysteem neemt dan geen deel aan de verantwoordelijkheid voor de
onbalans in het regionale net. De levering aan de afnemer in het gesloten distributienet zou dan de
facto gedaan worden door de leverancier van het gesloten distributiesysteem. Om deze reden is er
voor gekozen om afname in het gesloten distributiesysteem wel op te nemen in de near-real-tieallocatie.

Voor de off-line allocatie stuurt de beheerder van het gesloten distributiesysteem in de gekozen oplossing de allocaties over het gesloten distributiesysteem aan de beheerder van het landelijk gasnet. Deze voegt de allocatie samen met de allocaties die de regionale netbeheerder stuurt. Een alternatief
was om de beheerder van het gesloten distributiesysteem zijn allocaties naar de bovenliggende regionale netbeheerder te laten sturen, die deze allocatie samenvoegt met zijn eigen allocatie van de gasstromen over het regionaal gastransportnet. Zowel de Iandelijke netbeheerder als de regionale netbeheerders zien het niet als hun wettelijke taak om deze informatiestromen samen te voegen. De keuze
voor de uitgewerkte oplossing is gemaakt vanuit pragmatische overwegingen, om voortgang te houden bij het opstellen van het voorstel en omdat de landelijke netbeheerder beter in staat is om beide
allocaties samen te voegen dan de regionale netbeheerders.
BR-16-1204
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Samenloop met andere codewijzigingsdossiers
Middels het voorstel van de NEDU, met kenmerk NEDU-16022, wordt bijlage B1a van de Allocatiecode gas verplaatst naar de lnformatiecode elektriciteit en gas. Als dat voorstel eerder tot een besluit
leidt dan onderhavig voorstel dan dient het voorstel voor aanpassing van 2.4.5a van de Aansluit— en
transportcode gas RNB gelezen te worden als:
[1Mt2017]ConooptBR»161204

2.4.5a

Indian d3: ghegrdgr van het ggslgtgn Qiﬂrihgtiemjgem gebrgik weng te maken van gig in de Allocatiecode

gamnoemdebericmgnlijldmlgmdgmmn van mareggkgmstige toepagsing op de beheerderyan
ht

ltnistriti

m:

r;- JBIMLLZ marmaLLl
L)

van dg Allmatigggjg gas dg agikelen 2.9.7; 2.2.1, 22,2. 214,1 2.4.3 de uragrafgrlln 2.7 deg;-

g.

51: lnformatiggmaggrigitgit gn gag met nitzgndgring van d; hmfdstukken 3 5 en &alsmede_var1

ik I n4. 1.12 4.1

i'la

BZb n i'Ia

B.

3.1.1 en 2.1.3.

Als onderhavig voorstel eerder tot een besluit leidt dan het voorstel met kenmerk NEDU-16022, dan
dient bij een besluit over het voorstel met kenmerk NEDU-16022 de verwijzing naar bijlage B1a van de
Allocatiecode gas in artikel 2.4.5a, onderdeel b van de Aansluit- en transportcode gas RNB geschrapt
te worden.
Toetsing aan de criteria uit artikel 12f, eerste lid, van de Gaswet

Het voorstel realiseert de mogelijkheid voor een eigenaar van een gesloten distributiesysteem,
aangesloten op een regionaal distributienet, om gebruik te maken van het in de Allocatiecode gas
genoemde berichtenverkeer. Op deze manier ontstaat een derde werkwijze waarmee de eigenaar van
een dergelijk gesloten distributiesysteem aan zijn verplichting tot faciliteren van leverancierskeuze kan
voldoen. Dit bevordert het belang van de ontwikkeling van het handelsverkeer op de gasmarkt (artikel
12f, eerste lid, onder c). Tevens vergroot het voorstel de mogelijkheden van afnemers op een dergelijk
gesloten distributiesysteem, hetgeen bijdraagt het doelmatig handelen van deze afnemers (artikel 12f,
eerste lid, onder d). De Iandelijke netbeheerder en de regionale netbeheerders faciliteren de werkwijze
van onderhavig voorstel. Daarmee breiden zij hun dienstverlening richting eindgebruikers, Ieveranciers
en programmaverantwoordelijken uit (artikel 12f, eerste lid, onder e). Het voorstel leidt tot extra
processtappen in zowel de near-real-time-als in de ofﬂine-allocatie. Het risico dat de bestaande

dienstverlening door deze extra processtappen negatief wordt be‘I‘nvloedt wordt ingeschat als Iaag.
Ten slotte draagt het voorstel bij aan een objectieve en transparante en niet disoriminatoire
handhaving van de energiebalans door de afname door een aangeslotene op een gesloten
distributiesysteem in de balanshandhaving mee ten nemen op een wijze gelijk aan elke andere
aangeslotene op een netgebied. De kosten voor de met dit voorstel gemoeide wijzingen in systemen
ten behoeve van de balanshandhaving komen te Iiggen bij de landelijke netbeheerder gas en bij GDSengenaren.

Gevolgde procedure
Het voorstel is, voor zover het betrekking heeft op de tanevencode en de technische codes, vastgesteld als voorstel van de gezamenlijke netbeheerders zoals bedoeld in in artikel 12c van de Gaswet in
een bijeenkomst van de Taakgroep Marktfacilitering van de vereniging Netbeheer Nederland op 23
november 2017.
Het voorstel is, voor zover het betrekking heeft op de informatiecode, vastgesteld in een bijeenkomst
van de ALV NEDU op 9 november 2017.
Het overleg met representatieve organisaties van marktpartijen zoals bedoeld in artikel 33 van de
BR-16-1204
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Elektriciteitswet 1998 heeft plaatsgevonden in een bijeenkomst van het Gebruikersplatform elektrici—

teits- en gasnetten (GEN) op 21 december 2017. Het op dit voorstel betrekking hebbende deel van het

verslag van deze bijeenkomst is opgenomen in bijlage 2. Bijlage 3 bevat een commentarenmatrix
waarin de via het GEN ontvangen commentaren integraal zijn opgenomen en van een reactie zijn
voorzien. Naar aanleiding van de behandeling in het GEN is het voorstel op een aantal plaatsen aangepast. In de commentarenmatrix staat aangegeven naar aanleiding van welke commentaren het
voorstle is aangepast.

Gewenste inwerkingtreding
Het voorstel houdt een aanpassing in van het reeds bestaande berichtenverkeer. Dit betekent dat de
implementatie onderdeel dient te zijn van een sectorrelease van de NEDU. Vanaf voorjaar 2018
stappen regionale netbeheerders gefaseerd over naar het centrale allocatie- en reconciliatiesysteem.
De benodigde aanpassing van het berichtenverkeer kan pas gerealiseerd worden wanneer alle
netbeheerders zijn overgestapt. Ais inwerkingtredingdatum stellen we daarom voor de eerste
sectorrelease na de transitie van de laatste regionale netbeheerder naar het centrale allocatie- en
reconciliatiesysteem.
Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting op het voorstel. U kunt daartoe

contact opnemen met de heer—van NEDU of met de heer
beheer Nederland (gegevens zie briefhoofd).

irect ur Netbeheer Nederland

voorzitter NEDU

bijlagen:
1. Voorgesteide wijzigingen in de verschillende delen van de codes
2. Verslag GEN-vergadering
3. Commentarenmatrix
4. Leden NEDU op 6 juii 2016
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