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Regularing grootvetbruikaansluiting gas

Geachte heer Don

Hierbij ontvangt u een voorstel van de gezamenlijke netbeheerder tot wijziging van de voorwaarden
zoals bedoeld in de artikelen 12a en 12b van de Gaswet.
Aanleiding tot het voorstel
Op 1 januari 2020 zullen de bepalingen in de Wet van 9 april 2018. tot wijziging van de
Elektn'citeitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)‘ in werking treden waarmee de
wettelijke taak van een netbeheerder een ieder die daarom verzoekt te voorzien van een aansluitpunt
ten behoeve van een grote aansluiting wijzigt. Vanaf de inwerkingtreding heeft de netbeheerder tot
taak om een ieder die velzoekt om een aansluiting die een doorlaatwaarde heeft groter dan 40 m3(n)
per uur te voorzien van deze aansluiting. De voorwaarden zoals bedoeld in de artikelen 12a en 12b
van de Gaswet dienen op deze wijziging te worden aangepast.
Hoofdlijn van het voorstel
Middels dit voorstel wordt de Tarievencode gas aangepast om voor regionale netbeheerders
gereguleerde tarieven ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van de gehele
grootverbruikaansluiting gas mogelijk te maken. in plaats van zoals voorheen de aanleg en het
onderhoud van het aansluitpunt. Dit deel van het voorstel zal tevens een herbezinning bevatten op de
indeling in aansluitcategorieén zoals die in de vigerende Tarievencode gas gehanteerd wordt. De
aanpassing in de Tarievencode gas is door deze wijzigingen zo ingrijpend. dat tevens de gelegenheid
wordt aangegrepen om de eerste twee hoofdstukken van de Tarievencode gas aan 1e passen aan de
“Aanwijzingen voor de Regelgeving'q. waarvan de Auton‘teit Consument en Markt in haar “Richtsnoer
indiening codevoorstel"3 heeﬂ aangegeven deze te hanteren bij haar beoordeling van
oodewijzigingsvoorstellen. Het derde hoofdstuk van de Tarievencode gas ziet op de netbeheerder van
het Iandelijk gastransponnet en is recent ingrijpend aangepast middels het besluit ter implementatie
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2 Circulaire van de Minister-President van 18 november 1992
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van Verordening (EU) 2017/460 van de Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een
netoode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas (NC-TAR)“. Het
aanpassen van dit derde hoofdstuk aan de 'Aanwijzingen van de Regelgeving' volgt later in een
separaat codewijzigingsvoorstel.
Daamaast worden middels dit voorstel de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 12b. voor zover die
van toepassing zijn op de regionale netbeheerder toegespitst op de aansluiting. in plaats van zoals nu
op het aansluitpunt.
Inhoud van het voorstal
De codeteksten met de voorgestelde wijzigingen zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze brief. Toe te
voegen tekst is paars en onderstreept. Te venuijderen tekst is paars en doorgehaald.
Toelichting op het voorstel
Het voorstel valt uiteen in twee delen: het aanpassen van de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 12a
van de Gaswet (Tarievencode gas) en het aanpassen van de op de regionale netbeheerders van
toepassing zijnde voorwaarden zoals bedoeld in artikel 12b van de Gaswet. In onderstaande komen
beide delen separaat aan de orde.
Aanpassen van de voorwaarden zoals bedoeld in Mike! 12a van de Gaswet (Tarievencode gas)
De huidige Tarievencode gas voorziet voor tan'even voor de aansluitdienst voor aansluitingen met een
aansluitcapaciteit groter dan 40 m3(n) per uur slechts in bepalingen ten aanzien van het aansluitpunt.
De aanleg van de zogenoemde "rest van de aansluiting" hoort volgens de huidige Gaswet immers niet
tot de wettelijke taken van een netbeheerder en valt derhalve in het vrije domein. Dat betekent dat de
aangeslotene die zogenoemde “rest van de aansluiting" zelf kan (Iaten) aanleggen. Wanneer de
aangeslotene de “rest van de aansluiting” aan laat leggen door de regionale netbeheerder doet deze
dat op basis van voorcalculatorische projectkosten. Bij de totstandkoming van de desbetreffende
bepalingen in de Tarievencode gas5, overwoog de Raad van Bestuur van de Nederiandse
Mededingingsautoriteit dat gasaansluitingen met een capaciteit boven 40 m3(n) per uur veelal een
maatwerkkarakter hebben en door netbeheerders doorgaans als projecten tegen
maatwerkvergoedingen aangeboden worden. Het aansluitpunt beschouwde de Raad echter als een
relatief klein en goed standaardiseerbaar onderdeel van de gasaansluiting. Zij besloot daarom voor
het aansluitpunt tot “alomvattende aansluittarieven', waarmee zij bedoelde dat meerwerk- of
maatwerkkosten integraal onderdeel zijn van de standaard aansluitvergoedingen. Nu de wettelijke
aansluittaak van de netbeheerder wijzigt van het aanleggen van een aansluitpunt naar een
aansluiting, dient de vraag beantwoord te worden of de huidige praktijk (aansluitpunt
gestandaardiseerd. rest van de aansluiting maatwerk) gehandhaafd wordt of dat de rest van de
aansluiting voldoende standaardiseerbaar is om alomvattende aansluittan'even voor de hele
aansluiting te onderscheiden.
De Tarievencode gas onderscheidt maar liefst 21 tariefcategorieén voor aansluitpunten met een
aansluitcategon‘e groter dan 40 mm per uur. Bij beschouwing van de hoogte van de tarieven van de

4 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt. van 10 december 2018, kenmerk
ACM/UITI503577. Staatscourant nr. 72671, 31 december 2018
5 Besluit 103133_1/257. dd. 11 november 2010 van de Raad van Bestuur van de
Nederlandse Mededingingsautoriteit
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diverse netbeheerders in deze 21 categon'eén blijkt dat per netbeheerder groepen te onderscheiden
zijn met een vn‘jwel gelijk kosten- en tan'evenniveau. In onderstaande ﬁguur zijn de relatieve
tariefposities ten opzicht van het laagste tatief per netbeheerder weergegeven. exclusief de categorie
voor een aansluitpunt op extra hoge druk (daar is immers maar één aansluitcategorie voor). Daarbij is
per netbeheerder het laagste tarief voor de eenmalige aansluitvergoeding op 1 gesteld en is van de
oven'ge tarieven de vermenigvuldigingsfactor ten opzichte van dat laagste tarief berekend. Deze ﬁguur
is gebaseerd op de tarieven uit 2019.

EAV aansluitpunt 2019

Coteq

Endun‘s

Enexis

Liander

RENDO

Stedin

Westland

LD 40-65 m3(n)/h

1,0

1,0

1,0

1,0

1L0

1,0

1.0

LD 65-100 m3(n)lh

1,0

1,0

1,0

1,0

1,2

1,0

1.0

LD 100—160 m3(n)lh

1,0

1.0

1,2

1,7

2,1

1,1

1,2

LD 160-250 m3@)/h

1,0

1,0

1.2

1,7

3,8

41,24

LD 250400 m3(n)/h

1,3

1,2

1,7

4.1

L;

LD 400-650 m3(n)/h

1.2

2,0

5,7

1,2

LD 650-1000 m3(n)lh

1,5

2,0

6.2

L1

L0 1000-1600 m3(n)lh

2.0

L1

L0 1600—2500 m3Ln1lh

2,0

ﬁ1,2_

LD >2500 m3(n)/h

2,0

1.2

HD 40-65 m3(n)/h

1.0

1,0

1,0

1.0

1.0

1.0

1,0

HD 65-100 m3(n)lh

1.0

1,0

140

1,0

1,0

1,0

1,0

HD 100-160 m3(n)/h h

1,0

1,1

1,2

1,7

1,0

1,0

1.0

HD 160-250 m3(n)/h

1,0

1,1

1,2

1,7

1,0

1,0

1,0

HD 250—400 m3(n)/h

1,0

1,1

1,2

1.7

1.0

1,0

1,0

HD 400—650 m3(n)/h

1,0

1.4

1,4

2Q

1.0

1.0

1.0

HD 650-1000 m3(n)lh

1,0

1,4

1,4

2,0

1,0

LO

1,0

HD 1000-1600 m3(n)/h

1.0

1.4

1.5

2,0

1,0

1.0

19

1.4

1,5

3,0

1.0

1.0

L0

1,5

2,0

1,0

1,0

1,0

HD 1600-2500 mamﬂh
HD >2500 m3(n)/h

In de ﬁguur is met kleurbanden aangegeven welke tariefposities een groep vonnen. Daarbij is
gekeken naar de overeenkomsten bij de meeste netbeheerders. De weergegeven groepering. kent
een minimaal aantal tariefsprongen binnen een groep.
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Hetzelfde patroon van relatieve tariefposities is te zien wanneer per netbeheerder voor de periodieke
aansluitvergoeding het laagste tarief op 1 wordt gesteld, en van de oven'ge tarieven voor de
periodieke aansluitvergoeding de vermenigvuldigingsfactor ten opzichte van dat Iaagste tan'ef wordt
berekend.

PAV aansluitpunt 2019

Coteq

Endun's

Enexis

Liander

RENDO

Stedin

Westland

LD 40-65 m3(n)/h

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

LD 65—100 m3(n)lh

1.1

1 L0

1.0

1.4

1.0

1.0

1,0

LD 100-160 m3(n)lh

1.4

1.0

1.2

2.7

1.7

1.1

1.0

LD 160-250 m3(n)lh

1.4

1.0

1.2

2.7

1.8

1,0

LD 250-400 m3(n)/h

3.1

1.2

1.2

2.7

2.1

1,0

LD 400-650 m3(n)/h

3.1

1.2

1.4

3.3

2.3

1.0

L0 650-1000 m3(n)/h

3.1

1L5

1.4

3.3

2.3

1.0

LD 1000-1600 m3(n)lh

3.1

1.5

3.3

1.0

1.5

3.3

1.0

3.3

1.0

LD 1600-2500 m3(n)/h
LD >2500 maﬁa/h
HD 40-65 m3gn)lh

1.0

1.0

1.0

1.0

1 0

1.0

1.0

HD 65-100 m3(n)/h

1.0

1.0

1.0

1.4

1.0

1.0

1.0

HD 100-160 m3(nm

1.0

1.2

1.2

2.7

1,1

1 1

1.0

HD 160250 m3(n)/h

1.0

1.2

1.2

2.7

1.2

1.7

1.0

HD 250-400 m3(n)/h

1.0

1.2

1.2

2.7

1.2

1,7

1.0

HD 400-650 m3(n)/h

1.0

1.6

1.4

3.3

1.2

1.7

1.0

HD 650-1000 m3(n)/h

1.0

1.6

1.4

33

1.2

1.7

1.0

HD 1000-1600 m3(n)/h

1.0

1.6

1L4

3,3

1.2

1.7

1.0

HD 1600-2500 m3(n)lh

1.6

1.4

3.3

1.2

1.7

1.0

HD >2500 m3(n)lh

1.6

1.5

3.3

1.2

L7

1.0

Bij dit onderzoek is eveneens gekeken naar de kosten van de techniek van zogenoemde “rest van de
aansluiting", Wanneer een netbeheerder de zogenoemde “rest van de aansluiting" aanlegt. doet hij dit
in principe op basis van voorcalculaton'sche projectkosten. In praktijk geldt echter dat een aantal
netbeheerders. maar niet alle. voor de aanleg van de zogenoemde “rest van de aansluiting” bij
grootverbruikaansluitingen een standaardtan'ef hanteert. Deze tarieven zijn eenvoudig op de websites
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van deze netbeheerders op te zoeken. Voor alle netbeheerders echter geldt dat zij voor de aanleg van
de zogenaarnde “rest van de aansluiting" bij een aansluitcapaciteit groter dan 1600 m3(n) per uur een
individueel maatwerktarief hanteren. Aansluitingen met een aansluitcapaciteit groter dan 1600 m3(n)
per uur worden slechts zeer sporadisch aangelegd. over heel Nederland gezien slechts één a twee
per jaar. Gezien ook de geringe populatie van bestaande aansluitingen met een aansluitcapaciteit
groter dan 1600 m3(n) per uur is het niet goed mogelijk voor dergelijke aansluitingen een gereguleerd
standaardtarief vast te stellen. Een gereguleerd standaardtarief dient immers onderbouwd te worden
met werkelijk opgetreden kosten, en histon’sche kostprijzen zijn hiervoor niet of nauwelijks
beschikbaar. We stellen daarom voor om voor aansluitingen met een aansluitcapaciteit grater dan
1600 m3(n) per uur in de tan'efregulering voor de gehele grootverbruikaansluiting gas een
maatwerktarief te introduceren.

Aansluitingen met een aansluitcapaciteit groter dan 400 m3(n) per uur en kleiner dan of gelijk aan
1600 mm per uur vallen in de huidige tan'evencode in dn'e verschillende aansluitcategon'eén voor de
aanleg van een aansluitpunt, die echter. zoals uit bovenstaande tabellen blijkt, bij alle netbeheerders
op een na hetzelfde tarief hebben. We stellen dan ook voor om voor deze drie categorieén samen te
voegen tot één aansluitcategorie.
Op grond van bovengenoemde overwegingen. stellen we een indeling van grootverbruikaansluitingen
gas in de volgende categorieen voor:
Groter dan 40 m3(n) per uur en kleiner dan of gelijk aan 100 m3(n) per uur

Groter dan 100 m3(n) per uur en kleiner dan of gelijk aan 400 m3(n) per uur

Groter dan 400 m3(n) per uur en kleiner dan of gelijk aan 1600 m3(n) per uur
Voor de aansluitingen met een aansluitcapaciteit groter dan 1600 m3(n) per uur en voor aansluitingen
op het extrahogedruknet gaat dan een maatwerktan'ef gelden dat is gebaseerd op voorcalculaton'sche
projectkosten.
Onderstaande tabel geeﬂ weer wat de voorgestelde herindeling zou betekenen voor de gereguleerde
aansluittarieven van 2019 (voor het aansluitpunt). De tariefposities uit de vorige tabellen zijn gewogen
met de aantallen aansluitingen in elke categorie volgens de tariefoesluiten 2019 en vervolgens
gedeeld dor het totale aantal aansluitingen per netbeheerder in de samen te voegen categorieén. De
resultante relatieve tariefpositie is weergegeven in onderstaande tabel, waarbij de positie is uitgedrukt
als vermenigvuldigingsfactor ten opzichte van het laagste tan’ef in 2019 van de huidige actuele
aansluitcategon‘eén.

EAV aansluitpunt 2019
LU 40400 m3(n)lh

Coteq

Enduris

1.00
1.00

1,00
1.10

Enexis
1.00
1,20

Liander
1.00
1,70

1,09
Verwadrt
aantal 0 due

9°9a

gemiddelde

Westland

1.00

1.00

1.10

1,20

k

LD 100-400 m3(n)lh

1.35
LD 400-650 m3(n)lh
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1.00

1.00

1.00

HD 100400 m3(n)lh

1

1.1

1.2

HD 400-1600 m3(n)/h

1

1.4

1.44

HD 40100 m3(n)/h

PAV aansluitpunt 2019

Coteq

Enduris

Enexis

-

1.00

1.00

1.00

1,00

1.7

1

1

1:

2

1

1

1

Stedin

Westiand

Liander

RENDO

1.00
1.10

1.00
1.00

LD 40100 m31n)/h
LD 100400 m3(n)lh

1.04
1-51

1.00
1.01

1.00
1.20

1.23
2.70

1.00
1.76

LD 400,650 mam)”.

3,10

1.50

1.40

3,30

2,30

HD 40100 m3(n)/h
HD 100400 m3(n)/h

1.00
1.00

1.00
1,20

1.00
1,20

1.20
2,70

1.00
1.17

1.00
1.70

1.00
1,00

HD 400-1600 m3(n)lh

1.00

1.60

1.40

3.30

1.20

1.70

1.00

1,00

De grootste uitschieters zijn bij Coteq (waar de categorieén tussen 100 en 400 m3(n)/h op Iage druk
thans een spreiding kennen van relatieve tan'efpositie van 1,4 tot 3,1 die volgens bovenstaande tabeI
een resultante geven van 1,61) en Liander (waar de tariefcategorieén tussen 40 en 100 m3(n)lh op
hoge druk thans een spreiding kennen van relatieve tariefpositie van 1,0 en 1.4 die volgens
bovenstaande tabel een resultante geven van 1.2). Het ogenschijnlijk grote verschil bij Stedin in de
categorieén tussen 100 en 400 m3(n)lh op hoge dmk. vallen weg. omdat Stedin geen aansluitingen
heeft in de huidige categone 100 tot 160 m3(n)/h op hoge druk.
In daadwerkelijk tarieven uitgedrukt betekent dit dat aansluitingen bij Coteq die thans € 191.9263 en €
430.6354 exclusief BTW per jaar betalen, volgens bovenstaande tabel dit jaar € 221.8696 exclusief
per jaar betaald zouden hebben als de voorgestelde indeling thans reeds van kracht ware geweest.
Evenzo geldt dat voor aansluitingen bij Liander die thans € 104.04 en € 143,76 exclusief BTW per jaar
betalen, volgens bovenstaande tabel dit jaar € 124.85 exclusief BTW per jaar betaald zouden hebben
als de voorgestelde indeling thans reeds van kracht ware geweest.
Voor de zekerheid zij nog vermeld dat bovenstaande tabel. noch de uitwerking in daadwerkelijke
tarieven in de vorige alinea, geen voorspelling is van de tarieven in 2020, omdat ten eerste de
zogenaamde “rest van de aansluiting" er nog in verdisconteerd dient te worden en omdat ten tweede
onderhavig voorstel tevens een precisering inhoudt van de toepasseiijkheid van de tarieven voor
lagedruknetten respectievelijk hogedmknetten. Het is bedoeld als indicatie van de tariefconsequenties
voor groepen aangeslotenen van onderhavig voorstel.
De formulering van de indeling in aansluitcategon'eén in de huidige Tarievencode gas (de artikelen
2.5.2.3 en 2.5.3.3) maakt het mogelijk om aangesloten te worden op een (technisch gezien)
hogedruknet, terwijl de aansluitcategorie voor het lagedruknet van toepassing is. De indeling in
tarieven is immers gebaseerd op de Ieveringsdruk. Het technische onderscheid tussen een
lagedruknet en een hogedmknet is daarentegen de netdruk. Elk net dat bedreven wordt op een
netdruk hoger dan 200 mbar maar kleiner dan 16 bar is een hogedruknet. Een net met een netdruk
groter dan 16 bar is een extra-hogedruknet. De grens tussen de tarieven voor het lagedruknet en hat
hogedruknet is gelegd op een Ieveringsdruk van 200 mbar. Technisch gezien is dit echter onjuist.
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Afhankelijk van de gewenste leveringsdruk kan aansluiting op het hogedruknet noodzakelijk zijn. ook
al is die gewenste leveringsdruk lager dan 200 mbar.
Beter is het om onderscheid te gaan maken naar gegarandeerde leveringsdruk en nietgegarandeerde, of variabele, leveringsdruk. Gegarandeerde leveringsdruk is een vaste druk die op het
overdrachtspunt wordt geleverd. Hierbij is in de aansluiting een drukregelaar opgenomen die ingesteld
is op een vaste druk: de gegarandeerde dmk. Bij een niet gegarandeerde leven'ngsdruk ontbreekt een
dergelijke vaste gegarandeerde leveringsdruk. Hier wordt ook wel gesproken over een openeindlevering omdat de druktegelaar dan ontbreekt. De uitvoeringsvarianten hiervoor verschillen. Het
wezenlijke kenmerk voor alle uitvoen'ngsvarianten van aansluitingen met Met-gegarandeerde druk is
dat de druk op het overdrachtspunt varieert omdat deze aihankelijk is van de heersende netdruk in het
hoofdnet en van de gasafname in de aansluiting. De wens van de aangeslotene voor een bepaalde (al
of niet gegarandeerde) leveringsdruk en de gevraagde capaciteit bepaalt op welke type net de
aansluiting gerealiseerd kan worden.
Een aansluiting bijvoorbeeld waar een gegarandeerde leveringsdmk van 100 mbar gewenst is, kan
alleen gerealiseerd worden op een hogedruknet. Ten gevolge van de huidige fomiulering van artikel
2.5.3.3 van de Tarievencode gas, geldt voor deze aansluiting echter de tarifering van het lagedruknet.
Dat is niet terecht. Beter is het daarom om het onderscheid tussen de tarieven die gelden voor een
lagedruknet respectievelijk een hogedruknet te maken aan de hand van de gevraagde gegarandeerde
leveringsdruk of de gevraagde maar niet gegarandeerde (variabele) leveringsdruk. Als grens dient dan
de minimale gegarandeerde leveringsdruk genomen te worden die tot aansluiting op een hogedruknet
aanleiding geeft. 0p het lagedruknet kunnen aansluitingen gerealiseerd worden met een
gegarandeerde leveringsdruk van 23.4 mbar. Elke hogere gegarandeerde dmk Ieidt tot een
aansluiting op het hogedruknet. We stellen dan ook voor om de aansluittarieven van het iagedruknet
van toepassing te Iaten zijn op aansluitingen met een gegarandeerde leveringsdruk van 23,4 mbar en
op aansluitingen met een variabele leveringsdmk groter dan 23,4 mbar. maar kleiner dan of gelijk aan
100 mbar. Een aangeslotene die een Ieveringsdmk wenst van bijvoorbeeld 80 mbar, maar geen
problemen ondervindt wanneer de leveringsdruk onder die 80 mbar zakt, kan aangesloten worden op
een lagedruknet. Voor hem gelden dan de aansluittarieven van het lagedruknet. Een aangeslotene
echter die een gegarandeerde leveringsdruk wenst die hoger ligt dan 23,4 mbar, wordt aangesloten
op het hogedruknet. Voor hem gelden de aansluittarieven van het hogedruknet. Aansluitingen met een
leveringsdruk groter dan 8 bar. kunnen alleen gerealiseerd worden op het extrahogedruknet. We
stellen dan ook voor om de grens tussen de tarieven van het hogedruknet en de tarieven van het
extrahogedruknet te leggen op 8 bar.
Het voorgestelde onderscheid voor de toepasselijkheid voor de aansluittarieven van lagedruknetten
en hogedruknetten heeft consequenties voor een aantal bestaande aansluitingen. Op het Iagedruknet
zijn aansluitingen met aan aansluitcapaciteit van 650 m3(n) per uur niet te realiseren. Vanwege het
diffuse onderscheid tussen de tarieven voor het lagedruknet en het hogedruknet in de huidige
Tarievencode gas. zijn er enkele tientallen aangeslotenen met een aansluitcapaciteit groter dan 650
m3(n) per uur waar de tarieven voor het Iagedruknet voor worden gerekend. 0m no te voorkomen dat
deze aangeslotenen plots een hoger periodiek aansluittanef zouden moeten betalen, stellen we voor
om voor bestaande gevailen te regelen dat zij in het hoogste Iagedruktarief blijven vallen.

Het voorgaande samenvattend, stellen we voor grootverbruikaansluitingen de voigende indeling in
aansluitcategorieén voor:
1. Grootverbruikaansiuitingen met een gegarandeerde leveringsdruk van 23.4 mbar aangesloten op
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2.

3.

4.

5.

en Iagedruknet warden op grand van de aansluitcapaciteit ingedeeld in this aansluitcategan'eén:
a. aansluitcapaciteit grater dan 40 m3(n)luur en kleiner den of gelijk aan 100 m3(n)luur en grootte
gasmeter gelijk aan G40 of G65;
b. aansluitcapaciteit grater dan 100 m3(n)luur en kleiner dan of gelijk aan 400 m3(n)luur en
grootte gasmeter gelijk aan G100, G160 of 6250; en
c. aansluitcapaciteit grater dan 400 m3(n)luur en kleiner dan of gelijk aan 650 m3(n)/uur en
grootte gasmeter gelijk aan 6400.
Grootverbruikaansluitinwn met een Met-gegarandeerde leven'ngsdruk grater dan 23.4 mbar en
kleiner dan of gelijk aan 100 mbar aangeslaten op een Iagedruknet warden op grand van de
aansluitcapaciteit ingedeeld in drie aansluitoategon’eén:
a. aansluitcapaciteit grater dan 40 m3(n)luur en kleiner dan of gelijk aan 100 m3(n)luur en grootte
gasmeter gelijk aan G40 of G65;
b. aansluitcapaciteit grater dan 100 m3(n)luur en kleiner dan of gelijk aan 400 m3(n)luur en
grootte gasmeter gelijk aan G100. G160 of G250; en
c. aansluitcapaciteit grater dan 400 m3(n)luur en kleiner dan of gelijk aan 650 m3(n)luur en
grootte gasmeter gelijk aan G400.
Graatverbruikaansluitingen met een gegarandeerde leveringsdruk grater dan 23.4 mbar en kleiner
dan of gelijk aan 100 mbar aangeslaten op een hogedruknet warden op grand van de
aansluitcapaciteit ingedeeld vier aansluitcategorieén:
a. aansluitcapaciteit grater dan 40 m3(n)luur en kleiner dan of geli aan 100 m3(n)luur;
b. aansluitcapaciteit grater dan 100 m3(n)luur en kIeiner den of gelijk aan 400 m3(n)luur;
c. aansluitcapaciteit grater dan 400 m3(n)luur en kleiner dan of gelijk 1600 m3(n)luur; an
d. aansluitcapaciteit grater dan 1600 m3(n)luur.
Graatverbruikaansluitingen met een Met-gegarandeerde leveringsdruk grater dan 100 mbar en
kleiner dan of gelijk aan 8 bar aangeslaten op een hogedruknet warden op grond van de
aansluitcapaciteit ingedeeld in vier aansluitcategorieén:
a. aansluitcapaciteit grater dan 40 m3(n)luur en kleiner dan of gelijk aan 100 m3(n)luur;
b. aansluitcapaciteit grater dan 100 m3(n)luur en kleiner dan of gelijk aan 400 m3(n)luur;
c. aansluitcapaciteit grater dan 400 m3(n)luur en kleiner dan of gelijk aan 1600 m3(n)luur; en
d. aansluitcapaciteit grater dan 1600 m3(n)luur.
Graatverbruikaansluitingen op een net met een leven'ngsdruk grater den 8 bar aangeslaten op een
extrahagedruknet warden op grand van de aansluitcapaciteit ingedeeld in één aansluitcategorie:
aansluitcapaciteit grater dan 40 m3(n)luur

De indeling in standaardaansluitcategorieén brengt met zich mee dat oak uitgegaan wordt van een
standaardlengte van de aansluitleiding. We stellen daaram voor om. net zoals bij
kleinverbruikaansluitingen thans al het geval is. bij grootverbruikaansluitingen voor aansluitleidingen
Ianger dan 25 meter een meerlengtetarief te intraduceren. De wijze waarap meeﬂengte wordt
bepaald, wordt identiek aan de wijze waarap dat thans voor kleinverbruikaansluitingen reeds bepaald
is. Oak voor de tarifering van straatwerk sluiten we aan bij de regeling zoals die voor kleinverbruik
reeds bestaat: in het aansluittarief kamt een standaardopsIag voor het apnemen, dichtvleien en
deﬁnitief terugleggen van alle soort bestrating op de apenbare weg en onroerende zaken van derden
die doorkruist warden. die ook het opnemen en dichtvleien van open verharding op de onroerende
zaak van de aangeslatene dekt. Het opnemen en dicht vleien van andere dan open verharding op de
onroerende zaak van de aangeslatene wordt aanvullend op het standaardtan'ef in rekening gebracht.
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Met de bovenstaande aanpassingen wijzigt de bestaande systematiek met gereguleerde
aansluittarieven voor het aansluitpunt en standaardtarieven. dan wel voorcalculatorische projectkosten
voor de rest van de aansluiting. naar een systematiek met gereguleerde aansluittarieven voor de hele
aansluiting. Het aantal aansluitcategorieén wordt daarbij teruggebracht van de huidige 21 naar 8.
Aansluitingen met aansluitcapaciteit groter dan 1600 m3(n) per uur en aansluitingen op het
extrahogedruknet krijgen een maatwerktan‘ef voor de hele aansluiting.
Om bovenstaande voorstellen in de tekst van de Tarievencode gas te verwerken dient de bestaande
tekst ingrijpend aangepast te worden. We nemen daarom tevens de gelegenheid te baat om de eerste
twee hoofdstukken van de Tarievencode aan te passen aan de Aanwijzingen voor de Regelgeving.
De aanpassingen ten gevolge van de “Aanwijzingen voor de regelgeving' zijn deels redactioneel en
deels structureel van aard. De “Aanwijzingen' schnjven vrij precies voor hoe artikelen en hun
subonderdelen genummerd dienen te worden en hoe naar artikelen vemezen kan worden. Daamaast
zijn er spelregels voor de wijze van fonnuleren van artikelen (als “vermijd woorden als 'moeten' an
‘kunnen' en dergelijke') en het gebruik (of juist niet) van ﬁguren en tabellen.
De meest in het oog lopende aanpassingen warden hieronder toegelicht.

-

De volgorde van onderwerpen is aangepast. In de huidige tarievencode komen in Hoofdstuk 2
eerst de bepalingen voor het transporttan‘ef, daama de bepalingen voor het aansluittan'ef. De
paragraaf over aansluittarieven is gesplitst in een deel voor kleinverbruik en een deel voor
grootverbruik. We stellen voor om in hoofdstuk 2 de volgorde om te draaien (eerst de bepalingen

voor aansluittarieven, daama de bepalingen voor transporttarieven). Daamaast blijven er door de
gemaakte keuzes bij het voorbereiden van dit voorstel geen onderwerpen over die voor
grootverbruik en kleinverbruik apart geregeld moeten worden. De paragraaf over aansluittarieven

heeﬂ dan ook geen onderscheid meer naar kleinverbruik en grootverbruik.

-

Bij artikelvenuijzing wordt voor het anikelnummer altijd het woord "artikel" of "de artikelen"
gevoegd. Verwijzingen naar leden of onderdelen van altikelen worden als volgt vormgegeven:
"artikel 2.5. tweede lid. onderdeel c,". Onderdelen van artikelen of aﬂikelleden worden niet meer
aangeduid met "sub" of met "onder".

-

Waar mogelijk zijn lange artikelen of artikelonderdelen opgesplitst in separate bepalingen.

-

Tabellen zijn zoveel mogelijk omgeschreven naar tekst.

-

De ﬁguur van bijlage A in de huidige Tarievencode gas wordt geschrapt. De relevante bepalingen

uit bijlage A worden verplaatst naar een inhoudelijk artikel in Hoofdstuk 2.
Aanpassen van de voomaarden zoals bedoeld in artikel 12b van de Gaswet
Middels dit deel van het voorstel worden de bepalingen ten aanzien van aansluitpunt geschrapt uit de
overige gascodes. Voor een deel betreﬂ dit een omkering van besluit ACMIDE/2017/2045276 en de
aanvullingen op dat besluit middels besluit ACMIUIT/4216267. Er zijn een paar uitzonderingen op
deze omkering:
In artikel 2.1.1.9 van de Aansluit- en Transpoﬂcode gas RNB was toegevoegd dat ook
appendages ten behoeve van de aansluiting aan de opgesomde normen dienen te voldoen.

‘5 Staatscourant nr. 56338, 6 oktober 2017
7 Staatscourant nr. 22667, 23 april 2018
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-

-

Aangezien dit een precisering van het artikel betrof, witlen we deze toevoeging handhaven
Aan de Aansluit- en Transportcode gas RNB waren een drietal artikelen (2.1 .2.3a tot en met
2.1 .2.3c) toegevoegd die zagen op de mogelijkheid om verantwoordelijkheden rondom de meting
te handhaven. Artikel 2.1.2.3a ziet daarbij op het aansluitpunt. de overige tweede artikelen op het
correct functioneren van de meetinrichting. We stellen voor die twee te handhaven.
We stellen voor om in artikel 2.1.1.7 van de Aansluit- en Transportcode gas niet slechts het woord
aansluitpunt te schrappen, maar om het hele artikel te schrappen. De verplichting tot het correct
registreren in het aansltitingenregister van de aansluitgegevens volgt immers al uit Hoofdstuk 2
van de Informatiecode eiektriciteit en gas.
De aanpassingen in de Meetcode gas RNB waren zodanig dat zij nu niet behoeven te worden
teruggedraaid.

Altematieven voor (onderdelen van) het codewljzigingsvoonul
Er zijn een tweetal altematieven denkbaar:
- Handhaaf de huidige werkwijze
- lntroduceer de nieuwe werkwijze alleen voor nieuwe aansluitingen
In het eerst genoemde alternatief blijﬂ er een gereguleerd aansluittarief voor de aanleg van het
aansluitpunt. maar geldt voor de aanleg van de zogenoemde “rest van de aansluiting" een maatwerk
tarief. Dat heeﬂ het voordeel dat voor bestaande aansluitingen er niet zoveel verandert. Het heeft het
nadeel dat het niet in Iijn is met het feit dat de gehele aansluiting wettelijk verplicht door de
netbeheerder wordt aangelegd. Bij een dergelijke wettelijk plicht hoon ook een gereguleerd tarief.
omdat de aangeslotene geen altematief heeﬂ dan de aansluiting door de netbeheerder te Iaten
aanleggen.
Het tweede altematief heeﬂ voor bestaande aangeslotenen eveneens het voordeel dat er niet zo veel
verandert. Het alternatief introduceert echter een verschil tussen aangeslotenen met een bestaande
aansluiting en aangeslotenen met een nieuwe aan te leggen aansluiting. Dit verhoudt zich slecht met
de plicht van netbeheerders non-discriminatoir te handelen.

Enduris
Stedin
Coteq
Rendo
Enexis
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Consequenties van het voorstal voor aangeslotenen en eventuele andere betrokkenon
Met het inwerkingtreden van het gewijzigde artikel 10. zesde lid in combinatie met onderhavig
voorstel. wijzigt de bestaande systematiek met gereguleerde aansluittan'even voor het aansluitpunt en
maatwerktarieven voor de rest van de aansluiting. naar een systematiek met gereguleerde tarieven
voor de hele aansluiting. Het aantal aansluitcategorieén wordt daarbij teruggebracht van de huidige 21
naar 8. Aansluitingen met aansluitcapaciteit groter dan 1600 m3(n) per uur en aansluitingen op het
extrahogedruknet krijgen een tarief gebaseerd op de voorcalculaton'sche projectkosten voor de hele
aansluiting.
Bij de voorbereiding van onderhavig voorstel is bij de regionale netbeheerders ge'l'nventan'seerd voor
hoeveel gasgrootverbruikaansluitingen in hun gebied geldt dat de “rest van de aansluiting“ is
aangelegd dor de aangeslotene. Het resultaat:
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Gezien de geringe aantallen die het betreft en de concentratie bij een netbeheerder. hebben we or
voor gekozen geen overgangsrecht voor deze bestaande gevallen in het voorstel op te nemen.
Samenhang met andere codewijzigingsdossiers
Onderhavig voorstel wijzigt onder andere de Gebiedsindeiingsoode gas. Dezelfde code wordt ook
gewijzigd ten gevolge van de tweejaarlijkse actualiseringa. Aangezien reden van de aanpassingen
verschillend is. en de aanpassingen in andere artikelen plaatsvinden. is er voor gekozen beide
wijzigingen als separate voorstellen in behandeling te brengen. Daamaast heeﬂ onderhavig voorstel
een raakvlak met het voorstel voor het verwerken van tarieﬁnkomstenderving in geval van

faillissement van een Ieverancier in de tarieven van een navolgend jaar°. Dat voorstel wijzigt paragraaf
2.3.8 van de vigerende Tarievencode gas. De tekst van de gewijzigde paragraaf in dat voorstel, is in
dit voorstel opgenomen als artikel 2.26 van de herziene Tan'evencode gas.
Toetsing aan artikel 12f van de Gaswet
Het voorstel geeft voor de regulering van de gehele grootverbruikaansluiting gas invulling aan de
regels vemoord in paragraaf 2 van de Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas.
Daamaast draagt het voorstel bij aan het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening door
netbeheerders. Een lager aantal aansluitcategorieén venaagt immers de administratieve last van de
netbeheerder en draagt daarmee bij aan het doelmatig handelen van de netbeheerder. De reductie
van het aantal aansluitcategorieén vergroot de overzichtelijkheid voor aangeslotenen en bevordert
daarmee hun doelmatig handelen.
Gevolgde procedure
Het voorstel tot oodewijziging is op 28 maart 2019 door de Taakgroep Reguien'ng van Netbeheer
Nederland vastgesteld als voorstel van de gezamenlijke netbeheerders zoals bedoeld in artikel 12c
van de Gaswet.
Het 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 Gebmikersplatfonn elektriciteitsen gasnetten. gehouden op 25 april 2019. 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 inhoudeiijk niet gewijzigd, maar is in
deze brief:
Een inventarisatie opgenomen voor hoeveei aansluitingen geldt dat "de rest van de aansluiting' is
aangelegd door de aangeslotene (onder het kopje 'Consequenties van het voorstel voor
-

aangeslotenen').
De tariefconsequentie van het samenvoegen van de aansluitcategorieén voor de grootste
verschillen uitgewerkt ’n concrete bedragen (in de alinea onder de tabel op pagina 6)
Het woordgebruik “geregeld' versus “niet-geregeld' aangepast op het in de codetekst gebruikte

8 Brief met kenmerk BR-2019-1596, 13 mei 2019
9 Brief met kenmerk BR-201 8-1450, dd. 11 februari 2019

BR—2019-1589

Pagina 11 van 54

Kenmerk

Datum

BR-2019-1589

13 mei 2019

“gegarandeerd' versus ‘niet-gegarandeerd' (in de tekst op pagina 7).
Besluitvonning en inwerkingtreding
Gezien de inhoud en aanleidng van het voorstel dienen de voorgestelde wijzigingen op 1 januari 2020
in werking te treden. We dn'ngen daarom 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 daarloe
contact opnemen met de heer_van ons bureau (gegevens zie bn‘elhoofd).
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De Hoofdstukken 1 en 2 van de Tarievencode gas worden als volgt aangapast (waarbij in de linker tekstkolom de wijzigingen op de vigerende tekst zijn
weergegeven en in de rechter tekstkolom de resultante codetekst inclusief de nieuwe artikelnummering is weergegeven):

p1-o1-2mq w 1019“
[12-52018] mammals

Tarievencode gas

Tarievencode gas

p1-01-2W] m1o1mm

1

Hoofdstuk 1

p1o1-200q m1o192am
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Algemene bapalingen
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Algomano bepalingan

Amid 1.1
Deze code bevat de door netbeheerders jegens netgebruikers, waaronder
afnemers, te hanteren tariefstructuren, zoals bedoeld in artikel 12: van de
Gaswet

I
. zoals

bedoeld in artikel 12a van de Gaswet.
[MM-m m 10192322

ap—M

sum-m no“ 10192002
1.2.1
53141-31” w 1024W2‘
[1311-2010] m1oa1aa_1m7
[15-01-2012] be“ 10371“
[12052010] W 2010202166
91-01-201” WWW
p1o1-2oos] m1o1m
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1 .2.2

Begrippen, die in de verordening 715/2009, NC—BAL NC-CAM, NC-TAR.
Gaswet of de Begrippencode gas zijn gedeﬁnieerd, hebben de in de

verordening 715/2009. NC-BAL NC-CAM, NC-TAR, Gaswet of
Begrippencode gas gedeﬁnieerde betekenis.

Daze regeling wordt aangehaald ats de ’Tarievencode Gas‘.
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[0101-2006: maul 10192022
[150140121 m 1mm

4.3—9.»q

p1-o1-m bail 102mm

mm-m m 101mm

lndien een aansluit- en transportovereenkomst met de regionale
netbeheerder in de loop van de maand wordt aangegaan, gewijzigd of
beéindigd worden de maandelijks verschuldigde vergoedingen voor die
maand op dagbasis bepaald en in rekening gebracht.

W13

Regional. netboheerders

Hoofdstuk 2
5 2. 1

91411-2115] “111019293

2.1

Algamoan

[MM-m mm 10192922

2.1.1

Dit hoofdstuk bevat de door regionale netbeheerdersjegens
netgebruikers, waaronder afnemers. te hanteren tariefstructuum-die
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I

.

‘|"

I
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I

I
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Mama-0mm

I

I

I

I

I
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lndien een aansluit- en transponovereenkomst met de regionale netbeheerder
in de loop van de maand wordt aangegaan, gewijzigd of beéindigd warden de
maandalijks varschuldigde vergoedingen voor die maand op dagbasis bepaald
en in rekening gebracht.

Artikal 2.1

Ragionala notbeheerders

Algcmaan

Dit hoofdstuk bevat de door regional: netbeheerders jegens netgebmikers,
waaronder afnemers, te hanteren tariefstructuren, zoals bedoeld in artikel 12a
van de Gaswet.

I

ammo-WWW, zoals bedoeld in anikel
12a van de Gaswet.
Dim-MW 101mm
[1304-2005] w 102113_1I13

2.2.1.2

Per onroerende zaak als bedoeld in anikel 16, onderdelen a t/m d van
de Wet waardering onroerende zaak is er sprake van één aansluiting.

W22

“muting“ indien er sprake is van gasinstallaties of samenstel van
gasinstallaties op een onroerende zaak die afzonderlijk met het
gastransportnet zijn verbonden en digniet warmtezijdig en ook niet

2. In afwijking van het eerste lid is er sprake van verschillende aansluitingen indien
er sprake is van gasinstallaties of samenstel van gasinstallaties op een
onroerende zaak die afzonderlijk met het gastransportnet zijn verbonden en die
niet warmtezijdig en ook niet anderszins met elkaar verbonden zijn.

Woman-tr voor do

52.2
Algemcne bepalbrganvoordatariefstruduurmrda
aansluitdianst

anderszins met elkaar zijn verbonden-is-in-uisondoring-op—deae—ngol
I
I ‘II I
I ..

[1311-2o1q m1oe1aa_1n51

[1311-1010] w 1031$L1f157
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1. Per onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a t/m d van de Wet
waardering onroerende zaak is er sprake van één aansluiting.
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Artikel 2.3

2.5.2.3

1. Kleinverbruikaanstuitingen met een gegarandeerde leveringsdruk van 23.4 mbar
of en niet-gegarandeerde Ieven'ngsdruk grater dan 23,4 mbar en kleiner dan of
gelijk aan 100 mbar aangesloten op een lagedruknet warden op grand van de
aansluitcapaciteit ingedeeld in vier aansluitcategon'eén:
a. aansluitcapaciteit kleiner den of gelijk aan 10 m3(n)/uur en groatte gasmeter
kleiner dan of gelijk aan 66.
b. aansluitcapaciteit grater dan 10 m’(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 16
m’(n)/uur en graatte gasmeter gelijk aan G10;
c. aansluitcapaciteit grater dan 16 m’(n)/uur en kleiner den of gelijk aan 25
m3(n)/uur en groatte gasmeter gelijk aan G16: en
d. aansluitcapaciteit grater dan 25 m’(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 4O

m’(n)/uur en graatte gasmeter gelijk aan GZS.

Kleinverbruikaansluitingen met een gegarandeerde Ieveringsdruk grater dan
23,4 mbar en kleiner dan of gelijk aan 100 mbar of een niet-gegarandeerde
leven‘ngsdruk grater dan 100 mbar en kleiner dan of gelijk aan 8 bar
aangesloten op een hagedruknet warden op grand van de aansluitcapaciteit
ingedeeld in vier aansluitcategon'eén:
a.

aansluitcapaciteit kleiner dan of gelijk aan 1O m’(n)/uur;

b. aansluitcapaciteit grater dan 10 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 16

m3(n)/uur:

1:. aansluitcapaciteit grater dan 16 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 25

m’(n)/uur, en

d. aansluitcapaciteit grater dan 25 m’(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 40
m3(n)/uur

"summon-11110313111257

Attila! 2.4
1. Grootverbmikaansluitingen met een gegarandeerde leven'ngsdruk van 23,4
mbar aangesloten op een Iagedruknet warden op grand van de
aansluitcapaciteit ingedeeld in drie aansluitcategarieén:
a. aansluitcapaciteit grater dan 40 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 100
m’(n)/uur en grootte gasmeter gelijk aan G40 of 665;
b. aansluitcapaciteit grater dan 100 m’(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 400
m3(n)/uur en grootte gasmeter gelijk aan G100, 6160 of 6250; en

BR-201 9—1589
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De indeling in
categoneen naar
voren gehaald. En
aangezien er geen
separate paragraaf
voor grootverbruik
meer nadig is, de
aansluitcategorieen
kleinverbruik en
grootverbruik bi)
elkaar geplaatst.
Daamaast: de tabel
amgevan'nd naar
platte tekst.

Bljlage 1 Voargestelde oodetekst

Kanmerk

Datum

BR-2019-1589

13 mei 2019

C.

aansluitcapaciteit grater dan 400 m’(n)/uur en kleiner dan of gelijk an 650
m’(n)/uur en graatte gasmeter gelijk aan G400.

. Graotverbruikaansluitingen met een niet-gegarandeerde leveringsdruk grater
dan 23,4 mbar en kleiner dan of gelijk aan 100 mbar aangesloten op een
lagedruknet warden op grand van de aansluitcapaciteit ingedeeld in drie
aansluitcategon'eén:
aansluitcapaciteit grarer den 40 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 100
m3(n)/uur en graotte gasmeter gelijk aan G40 of 665;
b. aansluitcapaciteit grater dan 100 m’(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 400
m3(n)/uur en groatte gasmeter gelijk aan G100. G160 of 6250, en
aansluitcapaci‘eit grater dan 400 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 650
m3(n)/uur en grootte gasmeter gelijk aan G400.
. Grootverbruikaansluitingen met een gegarandeerde leveringsdruk grater dan
23,4 mbar en kleiner dan of gelijk aan 100 mbar aangesioten op een
hogedruknet warden op grand van de aansluitcapaciteit ingedeeld in vijf
aansluitcategarieén:
aansluitcapaciteit grater den 40 m’(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 100

m’(n)/uur,

b. aansluitcapaciteit grater dan 100 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 400

m’(n)/uur,

aansluitcapaciteit grater dan 400 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk an 1600

rn’(n)/uur. en

BR-2019-1589
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Bijlage 1 Voargestelde aodetekst

Kenmerk

Datum

BR-201 9-1 589

13 mei 2019

d. aansluitcapaciteit grater dan 1600 m’(n)/uur.

. Graatverbmikaansluitingen met een niet-gegarandeerde leveringsdruk grater
dan 100 mbar en kleiner dan of gelijk an 8 bar aangesloten op een
hogedruknet warden op grand van de aansluitcapaciteit ingedeeld in vijf
aanstuitcategan'eén:
a.

aansluitcapaciteit grater dan 40 m’(n)/uur en kleiner dan af gelijk aan 100

m’(n)/uur.

b. aansluitcapaciteit grater dan 100 m’(n)/uur en kleiner den of geli aan 400

m’(n)/uun

c. aansluitcapaciteit grater dan 400 m’(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 1600
m3(n)/uur, en

d. aansluitcapaciteit grater dan 1600 m3(n)/uur.

. Grootverbruikaansluitingen op een net met een leveringsdruk grater dan 8 bar
aangeslaten op een extrahogedruknet warden op grand van de
aansluitcapaciteit ingedeeld in éen aansluitcategan'e: aansluitcapaciteit grater
dan 40 m’(n)/uur.

BR-2019-1589
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Bljlage 1 Voorgestelde oodetekst

Kanmork

Datum

BR—201 9-1 589

13 mai 2019

[13-11-2010] m 103133_1I257

2.5.1.1

De aansluitdienst omvat WW

WWI-bet verrichten van alle werkzaamheden en het leveren
van alle benodigdheden die nodig zijn om een aansluiting aan te leggen
en in stand te houden. daaronder mede begrepenm

.

I

'..

.

.

2 5 ' ID I:

..

I . I’

ID‘E!

'I

MINI 2.5
1. De aansluitdienst omvat het verrichten van alle werkzaamheden en het leveren
van alle benodigdheden die nodig zijn om een aansluiting aan te leggen en in
stand te houden, daaronder mede begrepen werkzaamheden die de
netbeheerder aan de bestrating moat verrichten bij het aanleggen of in stand
houden van een aansluiting.

2. De mikwijdte van de aansluiting beslaat het aansluitpunt, een inlaatafsluiter of
hoofdkraan, een regelaar, en de verbindende leidingen tussen aansluitpunt en
inlaatafsluiter of hoofdkraan. 0nder regelaar wordt mede verstaan eventuele
toobehoren om de leveringsdruk te realiseran op het overdrachtspunt. Onder
verbindende leidingen wordt mede verstaan eventuele koebehoren om deze
leidingen te dragen.
3. Componen‘en buiten de in he! tweede lid genoemde reikwijdte die de
netbeheerder aanlegt dan we! in standhoud1,vallen buiten he! bereik van de
aansluitdienst.

[13-11-201qm 10313_1I257
[12-05-2010] ”201m186

2.5.1.2

[13-1 1.20101 W 103133_1I25/

2.5.1.3

Behoudens werkzaamheden die nodig zijn om he! aansluitpunt tot
stand te brengen en in stand te houden, vallen werkzaamheden aan het
transportnet van de netbeheerder, ongeacht de aard of bedoeling
daarvan, niet onder het bereik van de aansluitdienst.

4. Behoudens werkzaamheden die nodig zijn om het aansluitpunt tot stand te
brengen en in stand te houden, vallen wertzaamheden aan het transportnet van
de netbeheerder, ongeacht de aard of bedoeling daarvan, niet onder hat benik

1131140101 baddl 10313111257

2.5.1.4

Voor het Ieveren van de aansluitdienst brengt de netbeheerder de
aansluitvergoeding in rekening bij de aangeslotene.

Arllkol 2.6

BR-2019-1589

‘
Womponenten buiten doze
reikwijdte die de ne1beheerder aanlegt dan wel in s1andhoudt. vallen
buiten het bereik van de aansluitdienst.
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van de aansluitdienst.

In plaats van een
verwijzing naar een
beschrijving van
straatwerk elders,
wordt het relevante
deel van die
beschrijving in het
artikel hier
opgenomen.

In woorden de
essenti‘éle onderdelen
uit de aansluitschetsen
geduid. Daarmee
kunnen oak de
aansluitschetsen ui! de

bijlage vervallen.

Bljlage 1 Voorgestelde oodetekst

Kenmerk

Datum

BR-201 9-1 589

13 moi 2019

1. Voor het leveren van de aansluitdienst brengt de netbeheerder de

aansluitvergoeding in rekening bij de aangeslotene.

2.

OHM} Dem onderscheidt mm hitt

aansluitcategorieén zoals vermeldt In de artikelen W

2. De netbeheerder onderscheidt bij het in rekening brengen van de
aansluitvergoeding uitsluitend de aansluitcategorieén zoals venneldt in de
artikelen 2.3 en 2.4.

WWW uitsluitend de
15.33.
(1311-2010) W 1031310257

2.5.1.5

W de aansluitvergoedingm
bepaald door de aansluitcategorie die de aangeslotene wenst.

3. De aansluitvergoeding wordt bepaald door de aansluitcategorie die de
aangeslotene wenst.

[1311-2010] he“ 1031311257

2.5.1.6

De aansluitvergoeding dient ter dekking van de kosten die de
netbeheerder maakt voor het leveren van de aansluitdienst. Deze kosten
zijn te onderscheiden in:
a. Kosten voor het aanleggen en in beda nemen van de nieuwe
aansluiting.
b. Kosten voor het in stand houden van een aansluiting.

Artillel 2.7
1. De aansluitvergoeding dient ter dekking van de kosten die de netbeheerder
maakt voor het leveren van de aansluitdienst Deze kosten zijn te onderscheiden
in:
a. Kosten voor het aanleggen en in bedrijf nemen van de nieuwe aansluiting.
b. Kosten voor het in stand houden van een aansluiting.

[13-11-2010] W 1031ﬂ_1l267

2.5.1.7

Met betrekking tot de in mm Wgenoemde kosten
geldt dat slechts de kosten in aanmerking worden genomen van
werkzaamheden en bencdigdheden die rechtstreeks met de aanleg en
instandhouding van de aansluiting zijn gemoeid, waarbij de
netbeheerder uitgaat van de aansluitcategorieén zoals genoemd inde
bbollen mm 2.331124 W en van gemiddelde
kosten mum in elk van die aansluitcategon'eén.

2. Met betrekking tot de in het eerste lid genoemde kosten geldt dat slechts de
kosten in aanmerking worden genomen van werkzaamheden en
benodigdheden die rechtstreeks met de aanleg en instandhouding van de
aansluiting zijn gemoeid, waarbij de netbeheerder uitgaat van de
aansluitcategorieén zoals genoemd in de artikelen 2.3 en 2.4 en van
gemiddelde kosten van de standaardaansluiting in elk van die
aansluitcategorieén.

[1311-E1q w 1031&_1I257

2.5.1.8

De aansluitvergoeding zoals bedoeld in mild-2.5.4.6 bestaat uit twee

Artikol 2.8

componenten:
a.

b.

BR-2019-1589

Een eenmalige aansluitvergoeding ter dekking van de kosten
genoemd In W onderdeela
Een periodieke aansluitvergoeding ter dekking van de kosten
genoemd In WWI-1W onderdeel b
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1. De aansluitvergoeding bestaat uit twee componenten:
a. Een eenmalige aansluitvergoeding ter dekking van de kosten genoemd in
artikel 2.7. eerste lid onderdeel a; en
b. Een periodieke aansluitvergoeding ter dekking van de kosten genoemd in
artikel 2.7, eerste lid. onderdeel b.

Bljlage 1 Voorgestelde oodetekst

Kenmark

Datum

BR-2019-1589

13 mei 2019

[13114010] m tantalum

2.5.1.18

m indien op schriftelijk verzoek van de aangeslotene wordt
afgeweken van de standaard aansluiting. worden de meerkosten

daarvan door de netbeheerder aanvullend op de standaard vergoeding

in rekening gebracht, met inachtneming van de systematiek van
voorcalculatie zoals beschreven in WWW-4.450»

2.5.4410

Ilﬁ"

|

I

I

ll

III

Indien op schriftelijk verzoek van de aangeslotene wordt afgeweken van de
standaard aansluiting, bijvoorbeeld door middel van het aanleggen van een
meerstraatsaansluiting of het plaatsen van (een) extra scheidingsafsluiteds),
worden de meerkosten daarvan door de netbeheerder aanvullend op de
standaard vergoeding in rekening gebracht, met inachtneming van de
systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 2.10.

Voor aansluitingen met een aansluitcapaciteit grater dan 1600 m’(n)/uur en
voor aansluitingen op extra hoge druk geldt een aansluittarief dat is gebaseerd
op de voorcalculatorische projectkosten zoals beschreven in artikel 2.10.

11311-20“: m103133_1f257

"311-2010! In“ 1031mm

2.5.1.11

2.5.1.12

Bij wijziging van een aansluiting op verzoek van de aangeslotene wordt
een eenmalige bijdrage in rekening gebracht tot een maximum van de
eenmalige aansluitvergoeding zoals genoemd in mm
Wonderdeel a plus eventueel en met inachtneming van de
systematiek van voorcalculatle zoals beschreven in anikel 35.3.45 2.10.
W een eenmalige bijdrage voor het verwijderen dan wel fysiek
afschakelen van de bestaande aansluiting.
Bij de beéindiging van de aansluitovereenkomst warden eventuele
kosten voor het fysiek afschakelen van de aansluiting dan wel het
venNijderen van de aansluiting via een eenmalige bijdrage in rekening
gebracht bij de 'voormalige' aangeslotene, met inachtneming van de
systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 36.445 2.10.

mum.

BR-2019-1589
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Wkol 2.9
1. Bij wijziging van een aansluiting op verzoek van de aangeslotene wordt een
eenmalige bijdrage in rekening gebracht tot een maximum van de eenmalige
aansluitvergoeding zoals genoemd in artikel 2.8, eerste lid, onderdeel a plus
eventueel en met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals
beschreven in artikel 2,10, eerste lid een eenmalige bijdrage voor het
verwijderen dan wel fysiek afschakelen van de bestaande aansluiting.
Bij de be‘éindiging van de aansluitovereenkomst worden eventuele kosten voor
het fysiek afschakelen van de aansluiting dan wel het verwijderen van de
aansluiting via een eenmalige bijdrage in rekening gebracht bij de 'voormalige
aangeslotene, met inachtneming van de systematielt van voorcalculatie zoals
beschreven in artikel 2.10, eerste lid.

Maatwerk voor >1600

m3(n). Tekst ontleend

aan 2.3.3a van de
Tarievencode
elektriciteit

Bljlage 1 VoorgesteIde codetekst

Kenmerk

Datum

BR-201 9-1 589

13 mei 2019

[1311-2010] “110313111251

2.5.1.13

Indien een nieuwe aansluitovereenkomst voor een reeds aangelegde en
eerder beheerde aansluiting word! aangegaan, warden de eventuele
kosten voor het fysiek inschakelen van de aansluiting via een eenmalige
bijdrage in rekening gebracht bij de aangeslotene met wie de nieuwe
aansluitovereenkoms‘ wordt aangegaan, met inachtneming van de
systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in anikel 3.54.45 2.10.

3. Indien een nieuwe aansluitovereenkomst voor een reeds aangelegde en eerder

De hoogte van de in artikel WWW-1,44 2.5m
Mbedoelde voorcalculaties voor eenmalige werkzaamheden is
gebaseerd op de voorcalculatorische projectkosten, met toepassing van
de standaard offerte/factuur voor eenmalige werkzaamheden in artikel

W 2.10

mmﬁd.

beheerde aansluiting wordt aangegaan, warden de eventuele kosten voor het
fysiek inschakelen van de aansluiting via een eenmalige bijdrage in rekening
gebracht bij de aangeslotene met wie de nieuwe aansluitovereenkomst wordt
aangegaan, met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals

beschreven in anikel 2.10, eerste lid.

[1311mm W1ﬂ133_1l257

[1311-2011] w 1031311257

25.1.15

1.5.4.46 2.11.

BR-2019-1589
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1. De hoogte van de in artikel 2.8 en anikel 2.9 bedoelde voorcalculaties voor
eenmalige werkzaamheden is gebaseerd op de voorcalculatorische
projectkosten. met toepassing van de standaardoffene/factuur voor
werkzaamheden in artikel 2.11.

Bljlago 1 Voorgestelde oodetekst

Datum
13 mei 2019

Konmork
BR-2019-1589

[111mm m 10313111257

De hoogte van de in anikel 2.9 bedoelde voortalculaties voor periodieke
werkzaamheden bestaat uit vaste periodieke bijdragen waarvan de
netbeheerder de hoogte alsmede de vaste frequentie waarmee wordt

gefactureerd aangeeft in de offene. Daarbij past de netbeheerder de

standaardofferte/factuur voor werkzaamheden in artikel 2.11 toe ter speciﬁcatie
van de periodieke werkzaamheden en kosten. Evenluele kosten die een
afwijkende of onregelrnatige frequentie kennen, warden omgerekend naar de
vaste facturatiefrequentie.

“311-q m1mm_1rm

2.5.1.16

. i

Mneriul 2

Eenheid

en componemen
.
licks!)
[eenheid]
.
tekstl
[eenheigL

Hoeveelheid

(A)

Jzenwdskoﬂen

5)

Euro...

Euro...

...[aanul]

Euro...

Euro...

Euro...

Arbeid
Etc

Wham]
...lteksﬂ

Uur
Uur

Tonal arbeld
Inlet gereedschap en werktuigen
Gereedschap 1
.
teksq
eenhei
Gereedschap 2
.
[tekst]
[eenheid]

Subtotul (A

...[untal]

Etc.
Total bouwmaterialen en componenlen
Activiteit 1
Activiteit 2

Artikol 2.11

Standaard offene faduur voor eenmalige werkzaamheden.
Beschrijving

‘
Material 1

.

mm]
...[unul]

Euro...
Euro...

Euro...
Euro...
Euro

...[aannl]

Euro...

Euro...

...[aanul]

Euro...

Euro...

Etc.

Tonal inzet gereedschap en wenrtuigen
Transport en opslag
Kostenpost 1
[lekst]
[eenheid]
Kostenpos! 2
[rem]
[unheld]
Etc
Tonal ovum en gElag
Kosten van overheidswege (niet BTW)

BR-2019-1589
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Euro...
...[aanml]

Euro...

Euro...

Jamal]

Euro...

Euro...

1Euro...

1. De standaardofferte splitst kosten voor de eenmalige of periodieke
werkzaamheden uit naar de volgende verzamelposten:
bouwmaterialen en componenten;
arbeid;
inzet gereedschap en werktuigen;
transpon en opslag.’
99-957.”

‘

kosten van overheldswege (niet BTW).

De standaardofferte splitst elk van de verzamelposten uit naar individueel te
onderscheiden onderdelen.
De standaardofferte vermeldt van elk onderdeel een beschrijving, de eenheid,
de hoeveelheid. de eenheidskosten en het subtotaal, bestaande uit de
hoeveelheld vermenigvuldigd met de eenheidskosten.
De standaardoffene vermeldt van elke verzamelpost het totaal, een totaal van
all: verzamelposten exclusief BTW, de BTW plus een speciﬁcatie van de BTW en
het totaal van de offene inclusief BTW.

Tabel met standaardofferte
hemald naar plane tekst.

Bijlage 1 Voorgestelde oodetekst

Konmork

Datum

BR-2019-1 589

13 mei 2019

Kostenpast 1

[tekst]
..
[tekst]

Kostenpost 2

[eenheid]
[eenheid]

...[aantal]

Euro

Euro...

...[aantal]

Euro

Euro...

Etc.

To_tul kosten van overheidswege
SUBTOTAAL (exclusief BTW)
BTW
TOTML (inclusief BTWL

[1311-2010] bdrm 10313111257
mm: m 10421217

2.5.1.19

Euro...
[Speciﬁcatie BTW

Euro... (C)
Euro...
Euro...

Met betrekking tot elk van de werkzaamheden 'verwijderen van een
aansluiting', 'fysiek afschakelen van een aansluiting' en 'fysiek
inschakelen van een aansluiting' zoals bedoeld in de-anikelen 3151-144
WW kan de netbeheerder op de standaard
offene/factuur zoals omschreven in artikel wins-4.46 volstaan met het
uitsplitsen van kosten naar de drie verzamelposten:
Materiaal, gereedschap, transport en opslag;
Arbeid:
-

Kosten van overheidswege (niet BTW).

Onder den verzamelposten Wmag de
netbeheerder volstaan met het aangeven van 'Niet van toepassing"
onder 'Eenheid', "1" onder 'Hoeveelheid A" en de totale kosten voor die
post onder 'Eenheidskosten (8)” en 'Subtotaal (A'B)'.

[1311-20101m1031311m

BR-2019—1589

Artlkll 2.12
1. Met betrekking tot elk van de werkzaamheden 'verwijderen van een
aansluiting". 'fysiek afschakelen van een aansluiting' en "fysiek inschakelen van
een aansluiting' zoals bedoeld in artikel 2.9, kan de netbeheerder op de
standaardofferte/factuur zoals omschreven in artikel 2.11 volstaan met het
uitsplitsen van kosten naar de dn'e verzamelposten:
a. materiaal, gereedschap. transport en opslag;
b. arbeid;
c. kosten van overheidswege (niet BTW).
2. Onder de verzamelposten genoemd in het eerste 1id mag de netbeheerder
volstaan met het aangeven van 'Niet van toepassing' onder 'Eenheid', '1'
onder 'Hoeveelheid A” en de totale kosten voor die post onder ‘Eenheidskosten
(B)' en 'Subtotaal (A'B)".

Artikel is niet meer
nodig en kan derhalve
geschrapt warden.
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Bljlage 1 Voorgestelde oodetekst

Kenmerk

Datum

BR-2019-1589

13 mai 2019
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[1111-znquuromaum7

2.5.2.1
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De onder artikel WWonderdeel a genoemde eenmalige
aansluitvergoeding is opgebouwd uit twee componenten:
a. een vast tarief ter dekking van de kosten voor het aanleggen en in
bede nemen van een nieuwe aansluiting, uitgaande van een
maximale lengte van de aansluitleiding van 25 meter,
b. een vast tarief per meter ter dekking van de meerkosten van de
aanleg als direct gevolg van het langer zijn van de aansluitleiding
dan de in onderdeel a van dit artikel genoemde 25 meter.

W 2.13
1. De onder artikel 2.8, onderdeel a genoemde eenmalige aansluitvergoeding is
opgebouwd uit twee componenten:
a. een vast tan'ef ter dekking van de kosten voor het aanleggen en in bedrijf
nemen van een nieuwe aansluiting, uitgaande van een maximale iengte van
de aansluitleiding van 25 meter:
b. een vast tarief per meter ter dekking van de meerkosten van de aanleg als
direct gevolg van het langer zijn van de aansluitleiding dan de in onderdeel
a van dit artikel genoemde 25 meter.

[1311-201q09133_11257

2.5.1.9

De componenten van het MW genoemde
tarief waaruit de eenmalige aansluitvergoeding bestaat worden
afzondenijk gespeciﬁceerd op de factuur aan de aangeslotene

2. De componenten van net in het eerste lid genoemde tarief waaruit de
eenmalige aansluitvergoeding bestaat warden afzonderlijk gespecificeerd op de
factuur aan de aangeslotene.

[IsII-mqmwam

2.5.2.2

De onder WWonderdeel b genoemde
periodieke vergoeding bestaat uit een vast tarief.

3. De onder artikel 2.8, eerste lid, onderdeel b genoemde periodieke vergoeding
bestaat uit een vast tarief.

BR-2019-1589
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Aangezien voor
grootverbruik ook een
meeriengtetarief
boven de 25 meter
gaat geiden, kan de
bepalingen daarvoor
van het
kleinverbruikdeel naar
het algemene deel
overgeheveld worden.
Meerlengte wel in

EAV, niet in PAV

Bljlage 1 Voorgestelcle oodeteks!

Kenmerk

Datum

BR-201 9-1 589

13 mi 2019

[131mm w 103133_1f257

2.5.2.7

Ten behoeve van he! bepalen van de eenmalige vergoeding zoals
bedoeld in wmmmonderdeel b («seeding-voor
W, bepaal! de netbeheerder de lengte van de aansluitleiding
zoals bedoeld in artikel Emmas de lengte van
he! trace tussen he! overdrachtspun! en he! pun! in he! gastransportne!
of, indien van toepassing, de bestaande aansluiting waarop word!
aangesloten. Daar waar he! tracé van de aansluitleiding de openbare
weg volgt. word! gemeten over he! hart van de betreffende openbare
weg. lndien he! punt in he! gastransportnet danwel de bestaande
aansluiting waarop wordt aangesloten onder of aan de openbare weg
ligt, word! gemeten to! aan het hart van de openbare weg ter piaatse.
De zodanig !e bepalen meeriengte is gemaximeerd op 1,3 (één komma
drie) maal de afstand to! he! dichtstbijzijnde pun! in he! gastransponne!
met een drukniveau da! tenminste gelijk is aan de leveringsdruk.
gemeten in rechte Iijn vanaf he! overdrachtspunt. De rne! di! anikel
bepaalde wijze van bepaling van de lengte van de aansluitleiding
geschied! ten opzichte van he! gas!ransportnet zoals da! bestaat op he!
moment van aanleg van he! aansluitpunt. Indien sprake is van een
geveldoorvoer, word! in he! kader van dit artikel de lengte van de
aanslui!leiding bepaald op de som van vier meter en de in di! artikel
voormelde systematiek waarbij daar waar 'overdrachtspunt' staa!
'geveldoorvoer' gelezen dien! te warden.

MOI 2.14
1. Ten behoeve van he! bepalen van de eenmalige vergoeding voor meerlengte
zoals bedoeld in artikel 2.13, eerste lid, onderdeel b geld! dat:

Artikel opgeknip! in
afzonderiijke
'bepalingsregels'.

a. de te bepalen meerleng!e is voor kleinverbmikaansluitingen gemaximeerd
op 1,3 (één komma drie) maal de afstand to! he! dichtstbijzijnde pun! in he!
gastransportne! me! een drukniveau da! tenminste geli is aan de
leveringsdruk, gemeten in rechte Iijn vanaf he! overdrachtspunt.
b. de bepaling van de Iengte van de aansluitleiding geschied! ten opzich!e van
he! gastransportne! zoals da! bestaa! op he! moment van aanleg van he!
aansluitpunt:

2. In aanvulling op he! eerste lid geld! voor he! bepalen van de lengte van de
aansluitleiding dat:

a. de lengte van de aansluitleiding wordt bepaald als de lengte van he! trace
!ussen he! overdrachtspunt en he! pun! in he! gastransportne! of, indien van
toepassing, de bestaande aansluiting waarop word! aangesloten;
b. indien he! tracé van de aansluitleiding de openbare weg volgt, word!
gemeten over he! hart van de betreffende openbare weg;
c. indien he! pun! in he! gastransportne! dan wel de bestaande aansluiting
waarop wordt aangesloten onder of aan de openbare weg ligt, word!
gemeten to! aan he! har! van de openbare weg ter plaatse;
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In aanvulling op het tweede lid geldt voor kleinverbruikaansluitingen dat. indien
sprake is van een geveldoorvoer, de Iengte van de aansluitleiding bepaald
wordt op de som van vier meter plus de overeenkomstig he! eerste lid
vastgestelde lengte. waarbij daar waar in he: Meede lid 'overdrachtspunt' staat
'geveldoorvoer' gelezen dient te worden.

nan-mum 10313341257

2.5.2.8

De kosten voor straatwerk W on
1|'

gedekt We» door
middel van een standaard opslag in de aansluitvergoedingen zoals
genoemd in de WM.
De standaard opslag W65 jsgebaseerd Main op 51:
gemiddelde kosten van;

Anikol 2.15
1. De kosten voor straatwerk op de openbare weg en onroerende zaken van
derden die ten behoeve van de aansluiting worden doorkruist. worden gedekt
door middel van een standaard opslag in de aansluitvergoedingen zoals
genoemd in de anikel 2.13.
De standaard opslag is gebaseerd op de gemiddelde kosten van:
a. het opnemen. het dichtvleien en deﬁnitief terugleggen van alle soorten
bestrating op de openbare weg en onroerende zaken van derden die
doorkruist worden;

b. het opnemen on hot dichtvleien van open verharding op de onroevende
zaak van de aangeslotene.
Het opnemen on hot dichtvleien van andere dan open verharding op de
onroerende zaak van de aangeslotene wordt aanvullend op het standaardtarief
in rekening gebracht.
[1311-20101 m103133_1f5]

[13-11-2010] boil! 103133_1R57
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Hetzelfde als voor
meerlengte geldt voor

de bepaling voor
strauwent.

Bljlage 1 Voorgestelde oodetekst

Konmork

Datum

BR-201 9-1 589

13 mei 2019

[1311-2o1q w 10313111257

2.5.2.4

In het geval dat op een bestaande aansluiting een nieuwe aansluiting
wordt gemaakt, zodat een deel van de bestaande aansluiting in en
transportnet verandert. zal de netbeheerder onder de volgende
voomaarden overgaan tot restitutie aan de 'eerst aangeslotene' van
een deel van de voor de aanleg van de bes‘aande aansluiting betaalde
eenmalige aansluitvergoeding zoals genoemd in artikel 215-41813“
mud. onderdeel a:
a. Deze restitutieregeling is niet van toepassing op
Waansluitingen die zijn aangelegd voor 1januari 2011.

b. WWW

Artilml 2.16
1. In het geval dat op een bestaande aansluiting een nieuwe aansluiting wordt
gemaakt, zodat een deel van de bestaande aansluiting in en transportnet
verandert. zal de netbeheerder onder de volgende voorwaarden overgaan tot
restitutie aan de 'eerst aangeslotene' van een deel van de voor de aanleg van
de bestaande aansluiting betaalde eenmalige aansluitvergoeding zoals
genoemd in anikel 2.8, eerste lid, onderdeel a:
Deze restitutieregeling is niet van toepassing op kleinverbruikaansluitingen
die zijn aangelegd voor 1 januari 2011.
Deze restitutieregeling is niet van toepassing op grootverbmikaansluitingen

die zijn aangelegd voor [datum inworklnguading dam

mum on codcwijziging].
Deze restitutieregeling is niet van toepassing op grootverbmikaansluitingen
met een aansluitcapaciteit groter dan 1600 m’(n)/uur
Deze restitutieregeling is enkel van toepassing ais een nieuwe
grootverbruikaansluiting wordt gemaak‘ op een bestaande

grootverbruikaansluiting die is aangelegd na [datum M
We muondmlul an Wing].

bg. Gedurende de eerste zeven jaar wordt de restitutie op initiatief van
de ne‘beheerder verstrekt. Na zeven jaar wordt de restitutie
verstrekt indien de aangeslotene hiertoe een schriftelijk, met
bewijsstukken ondersteund, verzoek bij de netbeheerder indienL

BR-2019-1589
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Gedurende de eersie zeven jaar words de restitutie op initiatief van de
netbeheerder verstrekt. Na zeven jaar wordt de restitutie verstrekt indien de
aangeslotene hienoe een schriftelijk. met bewijsstukken ondersteund.
venoek bij de netbeheerder indient.

Bljlage 1 Voorgestelde oodetekst

Konmork

Datum

BR-2019-1589

13 mei 2019

[1341-q w103133_1f157

2.5.2.5

De hoogte van de restitutie genoemd in W

wordt berekend als 1/39-deel van de restlevensduur van het tot

transportnet te vemorden deel van de bestaande aansluitleiding
vermenigvuldigd met de restitutiebasis. De restlevensduur is daarbij
gelijk aan 39 jaar minus de ouderdom van de bestaande aansluiting, dan
wel nuljaar indien de bestaande aansluiting ouder is dan 39jaar. De
ouderdom wordt bepaald ten opzichte van het moment van eerste
registratie van de bestaande aansluiting. De restitutiebasis is gelijk aan
de lengte van het tot transportnet te verworden deel van de bestaande
aansluitleiding vermenigvuldigd met het destijds voor de aanleg van de
bestaande aansluitleiding in rekening gebrachte tarief genoemd in
Mikel-$5.34 Wonderdeel b (meerlengte aansluitleiding),
met een maximum van het deel van de destijds voor de aanleg in
rekening gebrachte aansluitvergoeding als bedoeld in anikel Jail-1181.8.

2. De hoogte van de restitutie genoemd in het eerste lid wordt berekend als 1/39deel van de restlevensduur van het tot transportnet te verworden deel van de
bestaande aansluitleiding vermenigvuldigd met de restitutiebasis. De
restlevensduur is daarbij gelijk aan 39 jaar minus de ouderdom van de
bestaande aansluiting, dan wel nuljaar indien de bestaande aansluiting ouder is
dan 39 jaar. De ouderdom wordt bepaald ten opzichte van het moment van
eerste registratie van de bestaande aansluiting. De restitutiebasis is gelijk aan de
lengte van het tot transportnet te verworden deel van de bestaande
aansluitleiding vermenigvuldigd met het destijds voor de aanleg van de
bestaande aansluitleiding in rekening gebrachte tarief genoemd in artikel 2.13,
eerste lid. onderdeel b (meerlengte aansluitleiding), met een maximum van het
deel van de destijds voor de aanleg in rekening gebrachte aansluitvergoeding
als bedoeld in artikel 2.8, eerste lid, onderdeel a dat betrekking heeft op de
vergoeding van meerlengte als bedoeld in artikel 2.13, eerste lid, onderdeel b.

Monderdeel 3 dat betrekking heeft op de vergoeding van
meerlengte als bedoeld in anikel 2154.4 Wonderdeel b.
"341.2010; w lOSlQJW

Artillel 2.11

2.5.2.4

Na aanleg van een nieuwe aansluiting zoals bedoeld in artikel 2.16, is artikel
2.16 van overeenkomstige toepassing op deze nieuwe aansluiting. Met
'eerstaangeslotene' wordt bedoeld de aangeslotene op wiens naam de
bestaande aansluiting staat in het aansluitingenregister. De in onderdelen a an
b van artikel 2.16, eerste lid genoemde termijnen zijn bedoeld ten opzichte van
het moment van earste registratie van de aansluiting. Voor aansluitingen die op
grond van artikel 2.16, eerste lid, onderdeel a niet zijn uitgesloten van
toepassing van de restitutieregeling, heeft de netbeheerder de plicht om de
'eerstaangeslotene' op de hoogte te stellen van het maken van een nieuwe
aansluiting op de bestaande aansluiting, onder expliciete verwijzing naar de
restitutieregeling.

BR-2019-1589
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Eerste deel 2.5.2.4
verplaatst naar een
separaat anikel (2.16).

Bljlage 1 Voorgestelde oodetekst

Kenmerk

Datum

BR-2019-1589

13 mei 2019

Na aanleg van dean nieuwe aansluiting W is
dit artikel van overeenkomstige toepassing op deze nieuwe aansluiting.
Met 'eerstaangeslotene“ wordt bedoeld de aangeslotene op wiens
naam de bestaande aansluiting staat in het aansluitingenregister. De in
onderdelen a en b van dit artikel mm genoemde terrnijnen
zijn bedoeld ten opzichte van het moment van eerste registratie van de
aansluiting. Voor aansluitingen die op grond van 3W
onderdeel a niet zijn uitgesloten van toepassing van de
restitutieregeling. heeft de netbeheerder de plicht om de
“eerstaangeslotene” op de hoogte te stellen van het maken van een
nieuwe aansluiting op de bestaande aansluiting, onder expliciete
verwijzing naar de restitutieregeling.

[13ﬂ-E1HW103133JI257

2.5.2.6

Indien een tijdeiijke nieuwe aansluiting wordt gemaakt op een, al dan
niet tijdelijke, bestaande aansluiting, is de restitutieregeling niet van
toepassing. lndien op enig moment de tijdelijke situatie geheel of
gedeeltelijk permanent wordt, is de restitutieregeling alsnog van
toepassing op de nieuw ontstane situatie aisof deze nieuwe situatie
reeds vanaf het begin van de voorafgaande (tijdelijke) situatie bestond.
Ten behoeve van de restitutieregeling wordt een aansluiting geacht een
permanent karakter te hebben niet later dan een jaar na eerste aanleg.

“3-11-20"! ”1091111057

WWW-met
Walton-WW

“anemones-110313911257

WWW

[13‘1-2010lbdul 1081311057

WWW
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Anikel 2.18
1. Indien een tijdelijke nieuwe aansluiting wordt gemaakt op een. al dan niet
tijdelijke, bestaande aansluiting. is de restitutieregeling niet van toepassing.
2. lndien op enig moment de tijdelijke situatie geheel of gedeeltelijk permanent
wordt, is de restitutieregeling alsnog van toepassing op de nieuw ontstane
situatie alsof deze nieuwe situatie reeds vanaf het begin van de voorafgaande
(tijdelijke) situatie bestond.
3. Ten behoeve van de restitutieregeling wordt een aansluiting geacht een
permanent karakter te hebben niet later dan eenjaar na eerste aanleg.
Er blijven geen
speciﬁeke bepalingen
voor grootverbmilt
over. dus paragraaf
kan vervallen

Bijlage 1 Voorgestelde oodetekst

Konmork

Datum

BR-2019-1589

13 mei 2019

11311-20“! m103133_1l257

De bepaling voor
straatwerk is verplaatst
naar het algemene
deel

[1311-20101 bum 10313111251

De bepaling over
specificatie op factuur
is verplaatst naar het

algemene deel
p1-m-2ooe1 bodull 101m
[0142-2013; mmamsm
momma ”112010207399
[mm-zoos] m1o1szam
(07-12-2013: m 201mm
[mm-2015: m 2014mm»

2.2

[INN-m m1o1m22
[17-12-2013] m 201mm
91-01-2015] m 201m

2.2.1.1

Wamfmmuw voor dc
wansportdlenst

5 2.3

Algcmcnc bcpalingcn voor do taricfstructuur voor do

transpomlicnst

Baa—WW

Artlkol 2.19
1

De transpondienn omvat het transporteren van gas voor netgebruikers door
gebruik te maken van het regionale gastransportnet“. Hieronder word! mode

verstaan:

”50999.n-

9:! 5199'!"

De transpondienst omvat het transporteren van gas voor netgebruikers
door gebruik te maken van het regionale gastransponnet”. Hieronder
wordt mede verstaan:
de instandhouding van het gastransponnet;
de handhaving van het drukniveau;
de kwaliteitsbewaking van het gas;
de facturen'ng;
datavemerking;
marktfacilitering.

de instandhouding van het gastransponnet;
de handhaving van het drukniveau:
de kwaliteitsbewaking van het gas;
de facturering;
dataverwerking;
marktfacilitering.

Verplaatst naar 52.1.

artikel 2.2

‘°

"

Meters Worden buiten beschouwing gelaten. omdat deze tot he‘ vrije domein behoren.

Mae's worden buiten beschouwing gelaten. omdat doze tot bet vvije domain benoren.

BR-2019-1589
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Bijlage 1 Voorgestelde oodetekst

Konmark

Datum

BR-201 9-1 589

13 mi 2019

[WM-m m1o1mm

2.2.1.3

[HM-m] m1o1mm

W

De transpondienst word! per aansluiting in rekening gebracht

pun-20061 m1o1m
[17-12-2013 mmmm

2.2.2.1

De transporttarieven dienen ter dekking van de kosten van het door de
netbeheerder beheerde gastransportnet voor zover deze kosten ten
grondslag Iiggen aan de transportdienst zoals bedoeld in W

W
pun-zoos] m 10192922
07-12-2011! mmmm

2.2.2.2

De kosten, welke worden bepaald conform de Wkegulatorische
Accountingregels voor Regionale Netbeheerders Gas“ worden
ingedeeld in twee categorieén:
a. de transportonafhankelijke kosten. zijnde alle kosten die geen
directe relatie hebben met de benodigde transportcapaciteit of he!
transportvolume. Dit zijn:
administratiekosten;
kosten voor dataverwerking, alsmede de kosten voor allocatie.
reconciliatie en validatie;
kosten voor marktfacilitering (kosten voor het beheer van het
aansluitingenregister en he! afhandelen van switch- en
verhuisberichten);
facturen'ngskosten;
kosten voor kwaliteitsbewaking van hot gas:
kosten voor gebouwen en magazijnen niet behorende bij de
netinfrastructuur,
kosten het opstellen van transportcontracten.
b. de transportafhankelijke kosten, zijnde alle kosten die een directe
relatie hebben met de benodigde transportcapaciteit of het
transportvolume. Dit zijn:
kosten inkoop bij andere netbeheerders;
kosten voor het gastransportnet;
kosten voor instandhouding van het gastransportnet:
kosten voor handhaving drukniveau;
kosten voor gebouwen en magazijnen behorende bij de
netinfrastructuur.

“WWW
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2. De transpondienst wordt per aansluiting in rekening gebracht.

Artiltcl 2.20
1. De transporttarieven dienen ter dekking van de kosten van het door de
netbeheerder beheerde gastransportnet voor zover deze kosten ten grondslag
liggen aan de transpondienst zoals bedoeld in artikel 12a van de Gaswet.
De kosten, welke worden bepaald conform de vigerende Regulaton'sche
Accountingregels voor Regionale Netbeheerders Elektriciteit en Gas worden
ingedeeld in twee categorieén:
a. de transportonafhankelijke kosten. zijnde alle kosten die geen directe relatie
hebben met de benodigde transportcapaciteit of het transportvolume. Dit

zun:

1°. administratiekosten;
2°. kosten voor dataverweriting, alsmede de kosten voor allocatie,
reconciliatie en validatie;
3°. kosten voor marktfaciliten‘ng (kosten voor het beheer van het
aansluitingenregister en het afhandelen van switch- en verhuisberichten):
4°. factureringskosten;
5°. kosten voor kwaliteitsbewaking van het gas;
6°. kosten voor gebouwen en magazijnen niet behorende bij de
netinfrastructuur:
7°. kosten het opstellen van transponcontracten.
b. de transportafhankelijke kosten, zijnde alle kosten die een directe relatie
hebben met de benodigde transportcapaciteit of het transportvolume. Dit
zijn:
1°. kosten inkoop bij andere netbeheerders:
2°. kosten voor het gastransponnet;
3°. kosten voor instandhouding van het gastransportnet;
4°. kosten voor handhaving drukniveau;
5°. kosten voor gebouwen en magazijnen behorende bij de

netinfrastructuur.

Bijlage 1 Voorgestelde oodetekst

Kenmork

Datum

BR—2019-1589

13 mei 2019

10101-20001 w1o1mm
ppm-zoom nae-1111102000124

2.3

D1012!“ no“ 10192922

W

10101-20001 0001110102922
[0101-2009] mm 10249004

2.3.1.1

Do taricfstructuur van dc transporﬂaricwn voor m

WWW

M‘W

De transpomarieven voor WWW
W‘W W bestaan uit de volgende

componenten:
a. een transportonafhankelijk verbruikerstarief (TOVT);
eh. een transportafhankelijk verbruikerstarief-capaciteit (TAVTc ).

10101-2005; bod-110192922

MW

11101-2000] 1.111111019201112
pun-20001 no“: 102751112
[210020011] mm 10007010
[01-01-2009] hum 10249004
[010020131 tau-11111000041122
[12052010] 00.111112010202100

2.3.2.1

Voor de aansluitingen van afnemers me‘ een aansluitcapaciteit van ten
hoogste 40 m3(n)/uur worden zes afnemerscategorieén onderscheiden.
ledere aansluiting wordt in één van deze categorieén ingedeeld. In Tabel

1 Tariefcategorieén zijn de verschillende afnemerscategorieén
weergegeven.
Tabel 1 Tan'efcategorieén
Afnemerscategorie

1
2
3

4
5
6

“
“

BR-2019-1589

Capaciteit
(m3(n)/uw]

Gmone
gasmeter '

Sundnrdjurverbruik
[m3(n; 35.17)] "

>10 en 516
>16 en s 25
>25 en 5 40

610
G16
625

n.v.L
n.v.1.
n.v.t.

s 10
s10
s 10

s 66
:66
5 Ga

<500
zSOOen<4.000
2 4.000

Deze indeling in gasmeters geldt alleen bij een overdruk van 5 200
mbar.
Dit betreft het standaardjaarverbruik zoals bedoeld in 2.1.3,
onderdeel r, van de Informatiecode elektriciteit en gas.
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5 2.4
Do taricfsu'uctuur van dc wansporuadmn mr
klchvcrbrulkm

Artikol 2.21
De transporttarieven voor kleinverbruikers bestaan uit de volgende

componenten:

3. en transportonaﬂwankelijk verbruikerstarief (TOVT);
b. een transportafhankelijk verbruikerstarief-capaciteit (TAVTc ).

Attiltol 2.22
1. Kleinverbruikaansluitingen op een net met een overdruk kleiner dan of gelijk
aan 200 mbar worden op grond van aansluitcapaciteit en standaardjaarverbruik
ingedeeld in zes afnemerscategorieén:
a. aanslui‘capaciteit kleiner dan of gelijk aan 10 m3(n)/uur,
standaardjaarverbmik kleiner dan of gelijk aan 500 m’(n; 35.17) en grootte
gasmeter kleiner dan of gelijk aan GS;
b. aansluitcapaciteit kleiner dan of gelijk aan 10 m3(n)/uur.
standaardjaarverbruik grater dan 500 m’(n; 35.17) en kleiner den of gelijk
aan 4000 m3(n; 35,17), en grootte gasmeter kleiner dan of gelijk aan GS;
c. aansluitcapaciteit kleiner dan of gelijk aan 1O m3(n)/uur,
standaardjaarverbruik groter dan 4000 m’(n; 35.17) en grootte gasmeter
kleiner dan of gelijk aan 66:
d. aansluitcapaciteit groter dan 10 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 16
m’(n)/uur en groone gasmeter gelijk aan G10;
e. aansluitcapackeit groter dan 16 m3(n)/uur en kleiner dan of geli aan 25
m3(n)/uur en grootte gasmeter gelijk aan G16:
f. aansluitcapaciteit grater dan 25 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 40
m’(n)/uur en grootte gasmeter gelijk aan 625:

Tabel hertaald naar
plane tekst.

Bljlage 1 Voorgestelde oodetekst

Kenmork

Datum

BR-2019-1589

13 mei 2019

pun-zoos] 11.111111019111112
pun-2m m 102154112

l . |

I

p1-01-2M W 101mm

LBJ—Wu

[01411-2006] M111 101mm
12141520091 m 102117916
101411-2009] tau-11111102490124
[1114320131 in“ 103330122
[12-05-2016] m 3016002103

2.3.6.1

Tabei 2 Rekencapaciteit per afnemerscategarie

1

2.3.6.2

BR-2019-1589

Rekenupxﬂeit
[m3(n; 35,17)/uur]

s 10

< 500 MS

z 500 en < 4.000

3

s 10
>10 en
s16
>16 en s
25
>25 en 5
40

2 4.000
n.v.t
n.v.L
n.v.t.

6
10
16
25

11/:

. De bij de afnemerscategorieen, anderscheiden in het eerste lid. harende
rekencapaciteit bedraagt:
1,5 m3(n; 35,17)/uur.
3 m’(n; 35,17)/uun

6 m’(n; 35,17)/uur.

10 m’(n; 35,17)/uur:
16 rn’(n; 35,17)qr:
25 m3(n; 35,17)/uur;

Di! betreﬂ het standaardjaarverbruik zoais bedoeld in 2.1.3,
anderdeel r, van Informatiecode elektriciteit en gas

Aansluitingen m met een aansluitcapaci‘ek van ten haogste
4O m3(n)/uur zonder meetinrichting warden «gunshot d3
afnemerscategorie genoemd in het eerste lid, onderdeel a. M

'i
2.3.2.3

Sundaardjurverbruik
[m3(n; 35.17)]

s 10

3
4
5
6

'

Capaciteit
(m3(n)/uur

l

2

pun-m m1o1921m
[0101-20110] m 102754112
p141szooqm1m
mommy 11.111111102490121
[1241520111 wwwm
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De rekencapaciteit wordt gebruikt om de capaciteitsafhankeliike
tarieven voor de in paragraaf 2.3.2 anderscheiden afnemerscategarieén
te bepalen. De rekencapaciteiten zijn als volgt:
Afnemerscategan'e

91-01%” he‘ll 102mm

,

91-5111 .69

I

I

I‘

I‘III'

I

in

,_"m

Vaar aansluitingen waarbij de gasmeter meet in de hoge druk (grater
dan 200 mbar overdruk) of extra hoge druk (grater dan 16 bar averdruk)
dient de capaciteit gecarrigeerd 1e warden voor druk. De carrectie client
te geschieden door toepassing van onderstaande formule. Na
taepassing hiervan wardt de aansluiting conform Tabel 1
Tariefcategorieén in de afnemersgroep ingedeeld.
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. Aansluitingen met een aanslukcapaciteit van ten haogste 40 m’(n)/uur lander
meetinrichting warden gerekend tot de afnemerscategarie genaemd in het
eerste lid, anderdeel a.

. Kieinverbruikaansluitingen aangesloten op een net met een averdruk grater dan
200 mbar warden ingedeeld in de transpartcategarieén, genaemd in het eerste
lid, door de aansluitcapaciteit te carrigeren voor druk. De carrectie client te
geschieden door taepassing van de formule:
Cn = C'(P/Pn)
Waarin:

Bljlage 1 Voorgestelde oodetekst

Konmerk

Datum

BR-2019-1559

13 mei 2019

De formule die hiervoor wordt gebruikt, luidt Cn = C'(P/Pn)
Waarin:
C

Maximum capaciteit (m3/uur) van de gasmeter.

Cn Herleide capaciteit (m3(n)/uur), gecorrigeerd voor druk:
P
De absolute meetdruk in bar,
Pn Absolute druk onder normaalconditie (1,01325 bar).

C
Cn
P
Pn

Maximum capaciteit (ma/um) van de gasmeter,
Herleide capaciteit (m3(n)/uur), gecorrigeerd voor drulc
De absolute meetd in bar:
Absolute druk onder normaalconditie (1,01325 bar).

91-014”) m 101mm

2.3.2.4

Voor de in 1.34 Mgenoemde tariefcomponenten wordt
uitgegaan van een waarde voor de transportcapaciteit die voor
onbepaalde tijd geldt.

5. Voor de in artikel 2.21 genoemde tariefcomponenten wordt uitgegaan van een
waarde voor de transportcapaciteit die voor onbepaalde tijd geldt.

101431-2006) mm 101mm
[11mm um 10213917
warm in“ mm
mama no“ 103530122

2.3.2.5

De procedure voor indeling Win een
andere afnemersgroep is als volgt:
a. indien een afnemer die beschikt over een kleinverbruikaansluiting

Artlkol 2.23

WWW’W op grond

b.

van zijn benodigde maximale (gesommeerde) transportcapaciteit
van mening is dat hij in aanmerking komt voor indeling in een
andere afnemersgroep, dient hij daartoe een schriftelijk verzoek in
bij de netbeheerder op wiens net zijn installatie is aangesloten;
de netbeheerder beoordeelt he! verzoek, binnen vijf werkdagen na
de dag van ontvangst van het verzoek, aan de hand van de
volgende criteria:
kan de gevraagde transportcapaciteit geleverd worden op de
aansluiting;

-

indien het een verzoek tot neerwaartse bijstelling behelst dan
mag er gedurende de afgelopen 12 maanden geen bijstelling
opwaarts hebben plaatsgevonden;

c.

d.

e.

BR-2019-1589

de netbeheerder doet de afnemer uiterlijk op de tiende werkdag na
de dag van ontvangst van het verzoek schriftelijk verslag van zijn
bevindingen. Bij honorering van het verzoek wordt de afnemer
zonodig geadviseerd om contact op te nemen met zijn
meetverantwoordelijke;
daama neemt de afnemer contact op met zijn
meetverantwoordelijke om ervoor te zorgen dat zijn
metercapaciteit op kosten van de afnemer wordt bijgesteld door
aanpassing (wisseling) van de meter:
indien de meetinrichting is aangepast, informeert de
meetverantwoordelijke de netbeheerder,
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De procedure voor indeling van een kleinverbruikaansluiting in en andere
afnemersgroep is als volgt:
a. indien een afnemer die beschikt over een kleinverbruikaansluiting op grond
van zijn benodigde maximale (gesommeerde) transportcapaciteit van
mening is dat hij in aanmerking komt voor indeling in een andere
afnemersgroep, dient hij daartoe een schriftelijk verzoek in bij de
netbeheerder op wiens net zijn installatie is aangesloten;
b. de netbeheerder beoordeelt het verzoek. binnen vijf werkdagen na de dag
van ontvangst van het verzoek, aan de hand van de volgende criteria:
1'. kan de gevraagde transponcapaciteit geleverd worden op de
aansluiting;
2°. indien het een verzoek tot neerwaartse bijstelling behelst dan mag er
gedurende de afgelopen 12 maanden geen bijstelling opwaarts hebben
plaatsgevonden;
c.

de netbeheerder doet de afnemer uiterlijk op de tiende werkdag na de dag
van ontvangst van het verzoek schriftelijk verslag van zijn bevindingen. Bi]
honorering van het verzoek wordt de afnemer zonodig geadviseerd om
contact op te nemen met zijn meetverantwoordelijke;
d. daama neemt de afnemer contact op met zijn meetverantwoordelijke om
ervoor te zorgen dat zijn metercapaciteit op kosten van de afnemer wordt
bijgesteld door aanpassing (wisseling) van de meter,
e. indien de meetinrichting is aangepast, informeert de meetverantwoordelijke
de netbeheerder:
f. vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand dat de
netbeheerder van de meetverantwoordelijke vemomen heeft dat de
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Konmork

Datum
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f.

g.

vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand dat de
netbeheerder van de meetverantwoordelijke vemomen heeft dat de
metercapaciteit naar boven is bijgesteld, geldt voor de tariefstelling
de hogere afnemersgroep, mits deze gereedmelding voor de 15!!
van de maand bij de netbeheerder ontvangen is. Bij gereedmelding
na de 15e van de maand gaat de aangepaste tariefstelling een
maand later in werking;
een bijsteiling van de tariefsteliing in een lagere afnemersgroep kan
alleen plaatsvinden indien de metercapaciteit gedurende de
afgelopen 12 maanden niet naar boven is bijgesteld. Op het
moment dat aan deze voorwaarde is voldaan, geldt voor de
tariefstelling vanaf de eerste dag van de maand volgend op de
maand dat de netbeheerder van de meetveramwoordelijke
vemomen heefi dat de metercapaciteit naar beneden is bijgesteld
de lagere afnemersgroep, rnits deze gereedmelding voor de 15¢
van de maand bij de netbeheerder onwangen is. Bij gereedmelding
na de 15e van de maand gaat de aangepaste iariefstelling een
maand later in werking.

[nun-zoos] mm mm
sum-20001 m 1024mm

WWW

p1-01-2W] m 101mm
INN-2W] he“ 102490124

2.3.3.1

91-01-213] m 101929122

metercapaciteit naar boven is bijgesteld, geldt voor de tariefstelling de
hogere afnemersgroep, mits deze gereedmelding voor de 15c van de
maand bij de netbeheerder ontvangen is. Bij gereedmelding na de 15e van
de maand gaar de aangepaste tariefstelling een maand Iaier in werking;
g. een bijsteliing van de tariefstelling in een lagere afnemersgroep kan alieen
plaatsvinden indien de metercapaciteit gedurende de afgelopen 12
maanden niet naar boven is bijgesteld. Op het moment dat aan deze
voomaarde is voldaan, geldt voor de tariefstelling vanaf de eerste dag van
de maand voigend op de maand dat de netbeheerder van de
meetverantwoordelijke vemomen heeft dat de metercapaciteit naar
beneden is bijgesteld de lagere afnemersgroep, mits deze gereedmeiding
voor de 15e van de maand bij de netbeheerder ontvangen is. Bij
gereedmelding na de 15a van de maand gaat de aangepaste tan'efstelling
een maand later in werking.

When-«WW

Het transportonafhankelijke verbruikerstarief voor afnemers ﬁle
l 'l |
.
. .
WW
m‘hﬂuurklmnmhmmnﬂunmg (TOVT) wordt bepaald door de aan
deze m aamMﬂnggn toegerekende iransportonafhankelijke
kosten te delen door het aantal aansluitingen van deze afnemers.

I

He: TOVT is een bedrag voor de periode van een jaar en wordt per
aansiuiting in rekening gebracht.

Anlkcl 2.24
1. Het transportonafhankeiijke verbmikerstarief voor afnerners die beschikken over
een kloinvorbruikaansluiting (TOVT) wordt bepaald door de aan deze
aansluitingen toegerekende transportonaﬂwankelijke kosten te delen door het
aantal kleinverbruikaansluitingen.
Het TOVT is een bedrag voor de periode van een jaar en wordt per aansluiting
in rekening gebracht.

51101—2006] m 101mm
p1-o1-m m 102mm

moi-zoos; m 1019mm
[mm-zoos} mm 10249024

Kan geschrapt worden

[INN-m m1o1923m
[2143“ m 10287”
[01411-2009] m 10249004

pun-ml beduii 1019mm
[010120091 mm 10249004
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Lat—MW
Wm
M
Het transponafhankelijke verbruikerstarief voor afnemers W
2.3.5.1
“”1m
«.3m (TAVTc) dekt de totale op basis van
capaciteit aan deze m aanﬂuﬂingen toegerekende
transportafhankelijke kosten, Het TAVTc wordt op basis van
dagevenredigheid in rekening gebracht.

2.3.5.2

Het TAVTc wordt berekend door de totale op basis van capaciteit aan
Mrs mm mm

moi-zoom m1024m4
moi-m m 101mm

1. Het transportafhankelijke verbruikerstarief voor afnemers die beschikken over
een kleinverbruikaansluiting (TAVTc) dekt de totale op basis van capaciteit aan
deze aansluitingen toegerekende transportaﬂiankelijke kosten. Het TAVTc wordt

op basis van dagevenredigheid in rekening gebracht.

delen door de som van het aantal aansluitingen per afnemerscategorie
vermenigvuldigd met de respectievelijke rekencapaciteiten W

Het TAVTc wordt berekend door de totale op basis van capaciteit aan
kleinverbruikaansluitingen toegerekende transportafhankelijke kosten te delen
door de som van het aantal aansluitingen per afnemerscategon'e
vermenigvuldigd met de respectievelijke rekencapaciteiten overeenkomstig
artikel 2.22. tweede lid.

2.3.5.3

Het TAVTc is een bedrag per kubieke meter Groningen gas per uur
[m3(n; 35,17)/uur] voor de periode van een jaar.

Het TAVTc is een bedrag per kubieke meter Groningen gas per uur [m3(n;
35,17)/uur] voor de periode van een jaar.

2.3.5.4

Het TAVTc wordt in rekening gebracht over de rekencapaciteit per
aansiuiting. Voor aansiuitingen met meerdere verbindingen wordt net
TAVTc berekend over de som van de rekencapaciteiten van die
verbindingen.

Het TAVTc wordt in rekening gebracht over de rekencapaciteit per aansiuiting.
Voor aansluitingen met meerdere verbindingen wordt he! TAVTc berekend over

WW toegerekende transportaﬂwankelijke kosten te

moi-zoos; m 10192302
21432000) m mam

Anikol 2.25

W

de som van de rekencapaciteiten van die verbindingen.

D1-01-m] m 101m
9101-“ he“ 102W4
[114320061 m 1012M

Artillel 2.26

[Hm-2M “10124915
INN-2013! m 101330122

Voorgestelde
wijzigingen voor
aanpassing van de
regeling hoe om te

gaan met

inkomstenderving in
geval van faillissement
van een leverancier
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2.3::

Do taricfslructuur van de transpoman'evcn mr
pmﬁclgrootverbruikers

ma—numm
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5 2.5

Dc tariefstructuur van dc transpomariewn voor

proﬁclgrootverbrulkm

Bljlage 1 Vaorgestelde aodetekst

Kennett

Datum

BR-201 9-1 589

13 mi 2019

pm-m um «um

2.3a.1.1

De transporttarieven vaor proﬁelgraotverbmikers bestaan uit de
valgende campanenten:
3. en transpartanaﬂmankelijk verbruikerstarief (TOVT);
b. een transpartafhankelijk verbruikerstarief (TAVT).

p1mmm1m

Ida—MW

mar-2m mm mm

2.33.2.1

Voor de aansluitingen van proﬁelgraotverbruikers warden vijf
afnemerscategorieén onderscheiden. Iedere aansluiting ward! in can
van deze categorieén ingedeeld. In Tabel 3 Tariefcategarieén zijn de
verschillende afnemerscategarieén weergegeven.
Tabel 3 Tariefcategarieén
Mnemerscategan'

Capaciteit

Graotte gasmeter '

1
2

> 40 en 5 65
> 65 en 5 100

640
665

e

3
4
5
' Deze indeling in
mbar.

[M’W/uurl

> 100 en 5 160
6100
> 160 en 5 250
6160
> 250
> G160
gasmeters geldt alleen bij een averdruk van 5 200

m 2.21
De transpaman'even vaar praﬁelgraatverbruikers bestaan uit de valgende

componenten:
a. een transportonaﬂmankelijk verbmikerstarief (TOVT);
b. een transportafhankelijk verbruikerstarief (TAVI').
Artlltal 2.28

1. Proﬁelgrootverbruikaansluitingen op een net met een averdruk kleiner den of

gelijk aan 200 mbar warden op grand van aansluitcapaciteit ingedeeld in zes
afnemerscategorie'en:
aansluitcapaciteit grater dan 40 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 65
m3(n)/uur en grootte gasmeter gelijk an 640,
b. aansluitcapaciteit grater dan 65 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 100
rn’(n)/uur en grootte gasmeter gelijk aan G65;
aansluitcapaciteit grater dan 100 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 160
m’(n)/uur en grootte gasmeter gelijk aan G100,

aansluitcapaciteit grater dan 160 m3(n)/uur en kleiner clan of gelijk aan 250
m3(n)/uur en graotte gasmeter gelijk aan G160,
aansluitcapaciteit grater dan 250 m’(n)/uur en graotte gasmeter grater dan

6160;

9101-2“ W 102490124

low-m m 102m4
2.33.5.1

De rekencapaciteit wordt gebruikt om de capaciteitsaﬂtankelijke
tarieven voor de in paragraaf 2.3a.2 onderscheiden afnemerscategorieén
te bepalen. De rekencapaciteiten zijn als valgt
Tabel 4 Rekencapaciteit per afnemerscggon‘e
Afnememategorie

BR-2019-1589

Capaciteit
[m’(n)_/uur]

Fagin: 39 van 54

Rel:
[m’(n:35,17)/uur]

De bij de afnemerscategan‘eén, anderscheiden in bet eerste lid. harende
rekencapaciteit bedraagt:
40 m’(n; 35.17)/uur;

99-957?

(mm-m w mm

65 m’(n; 35,17)/uur;
100 m3(n: 35.17)/uur:

160 m3(n; 35,17)/uur;
250 m3(n; 35,1T)/uur.
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Datum
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1

>40en s 65

4o

5

> 250

250

2
3
4

10141-20091 in» mm
[12-06-2018] mammws

>65 en 5 100
>100 en 5 160
>160 en 5 250

65
100
160

3. Proﬁelgrootverbrulkaansluitingen op een net met een overdruk groter dan 200
mbar worden ingedeeld in de lransportcategorieen. genoemd in het eerste lid,
door de aansluitcapaciteit te corrigeren voor druk. De correctie dient te
geschieden door toepassing van de formule:

2.3a.2.3

Cn = C'(P/Pn)
Waan‘n:
C
- Maximum capaciteit (m3/uur) van de gasmeter,
= Herleide capaciteit (m3(n)/uur), gecom'geerd voor druk;
P
= De absolute meetdruk in bar;
= Absolute druk onder normaalconditie (1.01325 bar).
Cn = C'(P/Pn)
Waarin:
C

=

Maximum capaciteit (m3/uur) van de gasmeten

Cn
P

=
=

Herleide capaciteit (m3(n)/uur), gecorrigeerd voor druk;
De absolute meetdruk in bar,

Pn

=

Absolute druk onder normaalconditie (1.01325 bar).

[Mm-2009] In“ 102490124

2.33.2.4

Voor de in Bax-1 Wgenoemde tariefcomponenten wordt
uitgegaan van een waarde voor de transportcapaciteit die voor
onbepaalde tijd geldt.

4. Voor de in artikel 2.27 genoemde tariefcomponenten wordt uitgegaan van een
waarde voor de transportcapaciteit die voor onbepaalde lijd geldt.

[01-01-2009] mm 10249024
momma] mm 10333012

2.3a.2.5

De procedure voor indeling Win
een andere afnemerscategorie is als volgt:
a. indien een proﬁelgrootverbruiker op grond van zijn benodigde
maximale (gesommeerde) transportcapaciteit van mening is dat hij
in aanmerking komt voor indeling in een andere afnemerscategorie.
dient hij daartoe een schriftelijk verzoek in bij de netbeheerder op
wiens net zijn installatie is aangesloten;

Artlkel 2.29

b.

BR-2019-1589

de netbeheerder beoordeelt het verzoek, binnen vijf werkdagen na
de dag van ontvangsl van het verzoek, aan de hand van de
volgende criteria:
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De procedure voor indeling van een proﬁelgrootverbruikaansluiting in en
andere afnemerscategorie is als volgt:
a. indien een proﬁelgrootverbruiker op grond van zijn benodigde maximale
(gesommeerde) transportcapaciteit van mening is dat hij in aanmerking
komt voor indeling in een andere afnemerscategorie, dient hij daarloe een
schriftelijk verzoek in bij de netbeheerder op wiens net zijn installatie is
aangesloten;
b. de netbeheerder beoordeelt he: verzoek, binnen vijf werkclagen na de dag
van ontvangst van he! verzoek. aan de hand van de volgende criteria:

Bljlago 1 Voorgestelde oodetekst

Kcnmerk

Datum

BR-2019-1589

13 mei 2019

-

c.

d.

e.
f.

kan de gevraagde transportcapaciteit geleverd worden op de
aansluiting;
indien het een verzoek tot neemaartse bijstelling behelst dan
mag er gedurende de afgelopen 12 maanden geen bijstelling
opwaarts hebben plaatsgevonden;
de netbeheerder doet de proﬁelgrootverbruiker uiterlijk op de
tiende werkdag na de dag van ontvangst van het verzoek schriftelijk
verslag van zijn bevindingen. Bij honorering van het verzoek wordt
de proﬁelgrootverbruiker zonodig geadviseerd om contact op te
nemen met zijn meetverantwoordelijke;
daama neemt de proﬁelgrootverbruiker contact op met zijn
meetverantwoordelijke om ervoor te zorgen dat zijn
metercapaciteit op kosten van de proﬁelgrootverbruiker wordt
bijgesteld door aanpassing (wisseling) van de meter,
indien de meetinrichting is aangepast, informeert de
meetverantwoordelijke de netbeheerder:
vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand dat de
netbeheerder van de meetverantwoordelijke vernomen heeft dat de
metercapaciteit naar boven is bijgesteld, geldt voor de tariefstelling
de hogere afnemerscategorie, mits deze gereedmelding voor de
15e van de maand bij de netbeheerder ontvangen is. Bij
gereedmelding na de 15e van de maand gaat de aangepaste
tariefstelling een maand later in werking;

9.

mm-m w 1MAWZ4

en bijstelling van de tariefstelling in een lagere afnemerscategorie
kan alleen plaatsvinden indien de metercapaciteit gedurende de
afgelopen 12 maanden niet naar boven is bijgesteld. 0p het
moment dat aan deze voorwaarde is voldaan, geldt voor de
tariefstelling vanaf de eerste dag van de maand volgend op de
maand dat de netbeheerder van de meetverantwoordelijke
vernomen heeft dat de metercapaciteit naar beneden is bijgesteld
de lagere afnemerscategorie. mits deze gereedmelding voor de 15e
van de maand bij de netbeheerder ontvangen is. Bij gereedmelding
na de 15e van de maand gaat de aangepaste tariefstelling een
maand later in werking.

W

m
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1°. kan de gevraagde transportcapaciteit geleverd worden op de
aansluiting;
2°. indien het een verzoek tot neerwaartse bijstelling behelst dan mag er
gedurende de afgelopen 12 maanden geen bijstelling opwaarts hebben
plaatsgevonden;
de netbeheerder doet de proﬁelgrootverbruiker uiterlijk op de tiende
werkdag na de dag van ontvangst van het verzoek schn‘ftelijk verslag van
zijn bevindingen. Bij honorering van het verzoek wordt de
proﬁelgrootverbruiker zonodig geadviseerd om contact op te nemen met
zijn meetverantwoordelijke;
daama neemt de proﬁelgrootverbruiker contact op met zijn
meetverantwoordelijke om ervoor te zorgen dat zijn metercapaciteit op
kosten van de profielgrootverbruiker wordt bijgesteld door aanpassing
(wisseling) van de meter,
indien de meetinrichting is aangepast, informeert de meetverantwoordelijke
de netbeheerder,
vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand dat de
netbeheerder van de meetverantwoordelijke vernomen heeft dat de
metercapaciteit naar boven is bijgesteld, geldt voor de tariefstelling de
hogere afnemerscategorie, mits deze gereedmelding voor de 15e van de
maand bij de netbeheerder ontvangen is. Bij gereedmelding na de 15e van
de maand gaat de aangepaste tariefstelling een maand later in werking;
een bijstelling van de tariefstelling in een lagere afnemerscategorie kan
alleen plaatsvinden indien de metercapaciteit gedurende de afgelopen 12
maanden niet naar boven is bijgesteld. Op het moment dat aan deze
voorwaarde is voldaan, geldt voor de tariefstelling vanaf de eerste dag van
de maand volgend op de maand dat de netbeheerder van de
meetverantwoordelijke vernomen heeft dat de metercapaciteit naar
beneden is bijgesteld de lagere afnemerscategorie, mits deze
gereedmelding voor de 15e van de maand bij de netbeheerder ontvangen

is. Bij gereedmelding na de 15e van de maand gaat de aangepaste

tariefstelling een maand later in werking.

Bljlage 1 Voorgestelde codetekst

Konmork

Datum

BR—2019-1559

13 mai 2019

[01-01-2009] boduii102‘m4

2.3a.3.1

Het transportonafhankeliike verbruikerstarief W m

Artlkol 2.30

(TOVT) wordt bepaald door de aan mm
mm toegerekende transportonaﬂwankelijke kosten te
delen door het aantal Waansluitingen van

1. Het transportonafhankelijke verbruikerstarief voor afnemers die beschikken over
een proﬁelgrootverbmikaansluiting (TOVT) wordt bepaald door de aan deze
aansluitingen toegerekende transportonafhankelijke kosten te delen door he!
aantal proﬁelgrootverbmikaansluitingen.

WM.
[01-01-2009] hill! 102490124

2.3a.3.2

Het TOVT is een bedrag voor de periode van een jaar en wordt per
aansluiting in rekening gebracht.

91-01-2009] W10249U24

WWW
W

moi-zoos] bum 102490124

2.33.4.1

Het transportafhankelijke verbruikerstarief W m
(TAVT) dekt de totale op basis van capaciteit aan MW
’
' ‘
toegerekende transportafhankelijke
kosten. Het TAVT wordt berekend door de totale op basis van capaciteit
aan MW
’
' '
toegerekende transportafhankeliike kosten te delen door de som van
het aantal Waansluitingen per afnemerscategorie
vermenigvuldigd met de respectievelijke rekencapaciteiten Hit-950144»

Het TOVT is een bedrag voor de periode van een jaar en wordt per aansluiting
in rekening gebracht.

Anikol 2.31
1. Het transportafhankelijke verbruikerstarief voor afnemers die beschikken over
een proﬁelgrootverbmikaansluiting (TAVI') dekt de totale op basis van capaciteit
aan proﬁelgrootverbruikaansluitingen toegerekende transponafhankelijke
kosten.
Het TAVT wordt berekend door de totale op basis van capaciteit aan
profielgrootverbruikaansluitingen toegerekende transponafhankelijke kosten te
delen door de som van het aantal proﬁelgrootverbmikaansiuitingen per

afnemerscategorie vermenigvuldigd met de respectievelijke rekencapaciteiten
overeenkomstig artikel 2.28, tweede lid.

[om-m m 102mm

2.33.4.2

Het TAVT is een bedrag per kubieke meter Groningen gas
m3(n;35,17)/uur voor de periode van een jaar.

DWI-m w1ozm4

2.33.4.3

Het TAVT wordt in rekening gebracht over de rekencapaciteit per
aansiuiting. Voor aansluitingen bestaande uit meer verbindingen wordt
het TAVT berekend over de som van de rekencapaciteiten van die
verbindingen.

Mal-ml m 101mm
[01-01-2113] Mun 102mm

2.4

Do taricfstructuur van de transporttaricnn voor
nllmctricgmotwrbruikers

pun-zoos] m1o1m
moi-m m 102m

Hammad-WWW“

pun-zoos] m101mm

BR-201 9-1589

De transporttarieven voor telemetriegrootverbruikers bestaan uit de
volgende componemen:
a. can transportonafhankelijk verbruikerstarief (TOVTgv);
b. een transportafhankelijk verbruikerstarief-capaciteit (TAVTgv).
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Het TAVT is een bedrag per kubieke meter Groningen gas m3(n;35,17)/uur voor

de periode van een jaar.

Het TAVT wordt in rekening gebracht over de rekencapaciteit per aansluiting.
Voor aansluitingen bestaande uit meer verbindingen words he! TAVT berekend
over de som van de rekencapaciteiten van die verbindingen.

Dc tarbfstructuur van de transporttaricven voor
5 2.6
tolemctriegrootverbruikcrs
Artilwl 2.32
De transpomarieven voor telemetriegrootverbruikers bestaan uit de voigende
componenren:

Bijlage 1 Voorgestelde oodetekst

Kenmerk

Datum

BR-201 9-1589

13 mei 2019

a.

een transportonafhankelijk verbruikerstarief (I'OVTgv);

b. een transportafhankelijk verbruikerstarief-capaciteit (TAVTgv).
[U1-01-2m6] W10192022

[OHM-20%] beduk 101928122
[2143-2008] beduit102879lﬁ

2.4.3.5

In de in artikel 2744.42.32 genoemde tariefdragers wordt uitgegaan van
een waarde voor de gecontracteerde transportcapaciteit die voor
onbepaalde tijd geldt.

2.4.3.4

Artikel 2.33
1. Voor de in artikel 2.32 genoemde componenten wordt uitgegaan van een
waarde voor de gecontracteerde transportcapaciteit die voor onbepaalde tijd
geldt.
0nder gecontracteerde transportcapaciteit wordt verstaan de capaciteit (herleid

penandumagan—rekenmg—gebaehtrhdot-verband-wedt-egnder
gecontracteerde transportcapaciteit wordt verstaan de capaciteit
(herleid naar m3(n; 35,17)/uur) die een telemetriegrootverbruiker

vewvacht op enig moment in een kalenderjaar maximaal gedurende één
uur nodig te hebben voor de betreffende aansluiting.

naar m3(n; 35,17)/uur) die een telemetriegrootverbruiker verwacht op enig

moment in een kalenderjaar maximaal gedurende één uur nodig te hebben
voor de betreffende aansluiting.

[01.01.2005] m 101929122

2.4.3.6

Een telemetriegrootverbruiker heeft het recht om de gecontracteerde
transportcapaciteit aan te passen, met uitzondering wanneer.
a. de telemetriegrootverbruiker verzoekt om verlaging van de
gecontracteerde transportcapaciteit binnen 12 maanden na
aanvang van een eerdere verhoging, tenzij er sprake is van sterk
gewijzigde omstandigheden bij de telemetriegrootverbruiker die
vooraf niet in redelijkheid hadden kunnen worden voorzien;
b. de netbeheerder niet op de gewenste termijn over voldoende
transportcapaciteit kan beschikken.

Een telemetriegrootverbruiker heeft het recht om de gecontracteerde
transportcapaciteit aan te passen, met uitzondering wanneer.
a. de telemetriegrootverbruiker verzoekt om verlaging van de gecontracteerde
transportcapaciteit binnen 12 maanden na aanvang van een eerdere
verhoging, tenzij er sprake is van sterk gewijzigde omstandigheden bij de
telemetriegrootverbruiker die vooraf niet in redelijkheid hadden kunnen
worden voorzien;
b. de netbeheerder niet op de gewenste termijn over voldoende
transportcapaciteit kan beschikken.

[01-01-2013] W101928I22

2.4.3.7

Een aanpassing van de gecontracteerde transportcapaciteit is van kracht
met ingang van de maand volgend op de instemming met en de
uitvoering van het verzoek door de netbeheerder. Binnen 10 werkdagen
na het indienen van het verzoek tot aanpassing van de
transportcapaciteit wordt de afnemer door de netbeheerder
ge'l‘nformeerd of instemming wordt verleend. In het geval de
netbeheerder geen instemming verleent wordt de reden hiervoor door
de netbeheerder aan de afnemer toegelicht. Daarnaast ligght de
netbeheerder aan de afnemer toe welke aanpassingen in het net dienen
te worden gedaan om wel aan het verzoek te kunnen voldoen en op
welke termijn deze aanpassingen gerealiseerd kunnen worden.

Een aanpassing van de gecontracteerde transportcapaciteit is van kracht met
ingang van de maand volgend op de instemming met en de uitvoering van het
verzoek door de netbeheerder.

BR—201 9-1589
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Binnen 10 werkdagen na het indienen van het verzoek tot aanpassing van de
transportcapaciteit wordt de afnemer door de netbeheerder ge'l’nformeerd of
instemming wordt verleend.
In het geval de netbeheerder geen instemming verleent wordt de reden
hiervoor door de netbeheerder aan de afnemer toegelicht. Daarnaast licht de
netbeheerder aan de afnemer toe welke aanpassingen in het net dienen te
worden gedaan om wel aan het verzoek te kunnen voldoen en op welke termijn
deze aanpassingen gerealiseerd kunnen worden.

Bljlage 1 Voorgestelde oodetekst

Konmork

Datum

BR—201 9-1 589

13 mei 2019

RUM-m m 101m
MOI-m m 102490124

Ida—WW
W

ELM-m m 1011mm

2.4.2.1

Het transportonaﬂaankelijke verbruikerstarief voor
telemetn’egrootverbmikers (1'OVTgv) wordt bepaald door de aan

I

.

|

'I

.

.

..

W234
Het transpononafhankelijke verbruikerstarief voor telemetriegrootverbruikers
(TOn) wordt bepaald door de aan telemetriegrootverbruikaansluitingen

toegerekende transportonafhankelijke kosten te delen door hat aantal

toegerekende transportonaﬂiankelijke kosten 1e delen door het aantal
telemetriegrootverbmikaansluitingen.

Het TOVTgv is een bedrag voor de periode van een jaar en wordt per
aansluiting in rekening gebracht.

Het TOVTgv is een bedrag voor de periode van een jaar en wordt per
aansluiting in rekening gebracht.

|

,

'I

| ..

I ..

pun-zoos] m 101929122

2.4.2.2

p1-o1-2ooq mm mm
momma: m 1W4

WWW

pun-zoos; no: 10193922

2.4.3.1

W

Het transportafhankelijke verbruikerstanef voor
telemetriegroowerbruikers (TAn) wordt berekend door de totale op
basis van capaciteit aan
,
- . .:
<:<
‘ ' 'n-u‘It-mu'I-I .toegerekende transportaﬂiankelijke kosten te delen door de som van de
door telemetriegrootverbruikers gecontracteerde transportcapaciteit

Artikol 2.35
1. Het transportafhankelijke verbruikerstarief voor telemetriegrootverbruikers
(TAn) wordt berekend door de totale op basis van capaciteit aan
telemetriegrootverbruikaansluitingen toegerekende transportaﬂwankelijke
kosten te delen door de som van de door telemetn'egrootverbmikers
gecontracteerde transportcapaciteit

ppm-zoos: ran-11110192302
pun-m in“ 10215012

2.4.3.2

De transportafhankelijke tarieven voor telemetriegrootverbmikers
kunnen en'n voorzien dat de transportafhankelijke kosten worden
onderbouwd aan de hand van een kostenverdeling op basis van
dmkniveaus. In het geval de netbeheerder hiertoe kiest dient een
cascademodel gehanteerd te worden, hetgeen resulteert in een
TAVTgv voor extra hoge druk, een voor hoge druk en en voor Iage
druk.

De transportafhankelijke tarieven voor telemetriegrootverbruikers kunnen en'n
voorzien dat de transportamankeiiike kosten worden onderbouwd aan de hand
van een kostenverdeling op basis van drukniveaus. In het geval de netbeheerder
hiertoe kiest dient een cascademodei gehanteerd te warden, hetgeen resulteert
in een TAVTgv voor extra hoge druk, een voor hoge druk en een voor Iage
druk.

pun-zoos] no“ 10192922
pun-m m 10215012

2.4.3.3

De verdeelsleutel voor de kostentoerekening van de kosten van het
EHD-net aan het LD- en HD-net volgens het cascadebeginsel is de
volgende:

De verdeelsleutel voor de kostentoerekening van de kosten van het EHD-net
aan het LD— en HD-net volgens het cascadebeginsel is de volgende:
Afname uitgedruk! in m’lu van HD + LD af EHD

Afname uitgedruln in m’/u van HD + LD a1 EHD
Afname uitgedrukt in m’lu van MD + LD a1 EHD + Afname verbruikers op EHD

De verdeelsleutel voor de kostentoerekening van de kosten van het HDnet aan het LD-net volgens het cascadebeginsel is de volgende:
Afname uitgedrukt in m’lu van LD af HD

Afname uitgedrukt in m’lu van HD + LD if EHD + Afname verbruikers op EHD

De verdeelsleutel voor de kostentoerekening van de kosten van het HD-net aan
het LD-net volgens he! cascadebeginsel is de volgende:
Ahame uitgedrukt in m’lu van LD af HD

Afname uitgedrukt in m’lu van LD of HD + Mnarne verbruikers op HD

Afname uitgedruh in m’lu van LD a1 HD + Afnarne verbruikers op HD
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Datum
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2.4.3.4

Het TAVTgv wordt op basis van de gecontracteerde transportcapaciteit

per aansluiting in rekening gebracht. Wham
I
. .
|
. .
II |'|
'i‘iimi II.
I
.
l .
l'

[01-01-2000] m101020r22
[21-06-2008] m 10207915

2.4.3.8

I I

I

it

I

Het transportafhankelijke tarief wordt bepaald op basis van gecontracteerde
transportcapaciteit en uitgedrukt in Euro's per kubieke meters Groningen gas

Wanneer een telemetriegrootverbruiker op enig moment de
gecontracteerde transportcapaciteit overschrijdt dan wordt hem een
overschrijdingsvergoeding in rekening gebracht over de hoeveelheid
capaciteit waarmee de gecontracteerde capaciteit wordt overschreden.
Deze vergoeding W wordt met terugwerkende
kracht voor het gehele contractjaar berekend, tenzij het contract op een
later tijdstip in hetjaar ingaatren-bestaat-uot-het-IAWQV.

Wanneer een telemetriegrootverbruiker op enig moment de gecontracteerde
transportcapaciteit overschrijdt dan wordt hem een overschrijdingsvergoeding
in rekening gebracht over de hoeveelheid capaciteit waarmee de
gecontracteerde capaciteit wordt overschreden. Deze vergoeding bestaat uit het
TAVTgv en wordt met terugwerkende kracht voor het gehele contractjaar
berekend, tenzij het contract op een later tijdstip in het jaar ingaat.

2.4.3.9

INN-m m101m
[01-01-2009] boil! 102400124

WW
W

11101-2000: 0.011111101020122
[210020001 mm 10211700

2.4.4.1

Tweede zin verplaatst
naar artikel 2.33,
tweede lid

I ..

Het transportafhankelijke tarief wordt bepaald op basis van
gecontracteerde transportcapaciteit en uitgedrukt in Euro's per kubieke
meters Groningen gas
[m3(n; 35,17)] per uur perjaar.

moi-2008] 0.011111101920122
[1304-20051 bum 10211a_1/13
[11-01-2009] bum 102400124

Indien een afnemer die hasshjkt gym; gen

Wma de netbeheerder een

afschakelbaar transportcontract heeft afgesloten en afschakeling
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden dan wordt hem gedurende twaalf
maanden vanaf de maand dat de afschakeiing heeft plaatsgevonden
een korting toegekend. De korting per m’(n; 35,17)/uur wordt bepaald
door het quotient te nemen van de duur van de afschakelingen
uitgedrukt in dagen en 365 en dat te vermenigvuldigen met het TAVTgv.
De korting is onafhankelijk van de duur van de afschakeling op een dag.

BR-201 9-1 589

Het TAVTgv wordt op basis van de gecontracteerde transportcapaciteit per
aansluiting in rekening gebracht.

[m3(n; 35.17)] per uur per jaar.

Artlltel 2.36

1. Indien een afnemer die beschikt over een telemetriegrootverbruikaansluiting

met de netbeheerder een afschakelbaar transportcontract heeft afgesloten en
afschakeling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden dan wordt hem gedurende
twaalf maanden vanaf de maand dat de afschakeling heeft plaatsgevonden een
korting toegekend. De korting per m3(n: 35,17)/uur wordt bepaald door het
quotient te nemen van de duur van de afschakelingen, uitgedrukt in dagen, en
365 en dat te vermenigvuldigen met het TAVTgv. De korting is onafhankelijk
van de duur van de afschakeiing op een dag.

Afnemer nader
gespeciﬁceerd.
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Bijlage 1 Voorgestelde oodetekst

Kenmerk

Datum

BR-2019-1589

13 mei 2019

[01-01-2006] NM 10192912
[21—06-2006] 11.911111022379115

2.4.4.2

Indien een verzoek van de netbeheerder tot afschakeling gen'cht aan de
afnemer met een afschakelbaar transportcontract niet wordt opgevolgd
dan wordt aan de afnemer een additioneel tarief in rekening gebracht
per af te schakelen m3(n; 35,17)/uur. Het additionele tarief per m3(n;

35,17)/uur wordt bepaald door het quotiént te nemen van de duur van
de door de netbeheerder gewenste afschakelingen die door de afnemer
niet worden opgevolgd uitgedrukt in dagen en 365 en dat te
vermenigvuldigen met het TAVTgv. Het additionele tarief is
onafhankelijk van de duur van de afschakeling op een dag.
[01-01-2006] boduit101928l22
[01-01-2009] W102490IZ4

34.54%“m

[01-01-2006] W101928I22

2.4.5.1

Onder een dagcontract MW wordt een

overeenkomst verstaan die een kortere looptijd heeft dan een jaar.

Indien een verzoek van de netbeheerder tot afschakeling gericht aan de
afnemer met een afschakelbaar transportcontract niet wordt opgevolgd dan
wordt aan de afnemer een additioneel tarief in rekening gebracht per af te
schakelen m3(n; 35,17)/uur. Het additionele tarief per m3(n; 35,17)/uur wordt
bepaald door het quotiént te nemen van de duur van de door de netbeheerder
gewenste afschakelingen die door de afnemer niet worden opgevolgd,
uitgedrukt in dagen, en 365 an dat te vermenigvuldigen met het TAVTgv. Het
additionele tarief is onafhankelijk van de duur van de afschakeling op een dag.

Artikel 2.37
1. Onder een dagcontract voor telemetriegrootverbruikers wordt een
overeenkomst verstaan die een kortere Iooptijd heeft dan een jaar.

[01-01-2006] besiuit 101928122
[13-04-2006]bsduit102113_1l13
[22412-20011] 11961151102411/31

2.4.5.2

Het tarief voor dagcontracten is opgebouwd uit de volgende
tariefcomponenten:
a. het in rekening te brengen transportafhankelijke tarief per dag voor
dagcontracten is gelijk aan het transportaﬂwankelijke tarief voor
jaarcontracten maal een maandfactor en gedeeid door 15.
Voor een wintermaand, ﬂankmaand of zomermaand is de
maandfactor 0,3, 0,15 of 0,075.
b. wanneer een telemetriegrootverbruiker op enig moment de
gecontracteerde dagcapaciteit overschrijdt dan wordt hem een
overschrijdingsvergoeding in rekening gebracht over de
hoeveelheid capaciteit waarmee de gecontracteerde capaciteit
wordt overschreden. Deze vergoeding wordt met terugwerkende
kracht voor de gehele dag berekend en bestaat uit het TAVTgv per
dag.

Het tarief voor dagcontracten is opgebouwd uit de volgende
tariefcomponenten:
a. het in rekening te brengen transportaﬁwankelijke tarief per dag voor
dagcontracten is gelijk aan het transportafhankelijke tarief voor
jaarcontracten maal een maandfactor en gedeeld door 15. Voor een
wintermaand, ﬂankmaand of zomermaand is de maandfactor respectievelijk
0,3, 0,15 en 0,075.
b. wanneer een telemetriegrootverbruiker op enig moment de
gecontracteerde dagcapaciteit overschrijdt dan wordt hem een
overschrijdingsvergoeding in rekening gebracht over de hoeveelheid
capaciteit waarmee de gecontracteerde capaciteit wordt overschreden. Deze
vergoeding wordt met terugwerkende kracht voor de gehele dag berekend
en bestaat uit het TAVTgv per dag.

[01-01-2006] beduit 101923122

2.4.5.3

De netbeheerder werkt mee aan een aanvraag voor een dagcontract,
indien:
a. capaciteit beschikbaar is voor het transport van de desbetreffende
hoeveelheid gas;
. de aansluiting geschikt is voor de gewenste totale capaciteit;
c. de meetinrichting geschikt is voor de gewenste totale hoeveelheid

De netbeheerder werkt mee aan een aanvraag voor een dagcontract, indien:
a. capaciteit beschikbaar is voor het transport van de desbetreffende
hoeveelheid gas;
b. de aansluiting geschikt is voor de gewenste totale capaciteit;
c. de meetinrichting geschikt is voor de gewenste totale hoeveelheid
capaciteit.

capaciteit.

BR-2019-1589
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Bljlago 1 Voorgestelde oodetekst

Konmork

Datum

BR-201 9-1 589

13 mi 2019

Aﬂlkol 2.38
1. Grootverbmikaansiui‘ingen met grootte gasmeter groter dan of gelijk an 6650,
die in he! verieden fysiek zijn aangesloten op een lagedruknet, warden geacht
te vallen in de aansluitcategorie benoemd in artikel 2.4, eers‘e lid, onderdeel c
of artikel 2.4. tweede lid, onderdeel c.

Twee
overgangsbepalingen

Indien tussen de netbeheerder en de aangeslotene voor [datum
inwerkingtreding codewijziging] ins‘andhouding van de aansluiting grater den
40 m3(n)/uur zonder vervangingsverplichting is overeengekomen, wordt de
periodieke aansluitvergoeding uitsluitend gebaseerd op beheerwerkzaamheden
zoals preventief en correctief onderhoud, werkzaamheden op initiatief van
derden en overige operationele werkzaamheden. De kosten voor gehele en/of
gedeeltelijke vervanging van de aansluiting met als doel levensduurvenening
van de aansluiting zullen in dat geval separaat in rekening gebracht worden
nadat deze kosten zich hebben voorgedaan.
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Kenmork

Datum

BR-2019-1589

13 mei 2019

Aansluit- en transportcode gas RNB
Algemene bepalingen

[23-11-M “11110192950
[23-11-2013] 13010111019350

1.1

Werklngssfeer en deﬂnltles

(2311-2000] bull-'1 10192950
[12-06-2016] W 201M02157
[07-10mm built 2017/204527
[24-04-2018] but! KHAN/421026
[130520191 W 51-21105”

1.1.1

Deze code bevat de voonNaarden met betrekking tot de wijze waarop regionale
netbeheerders en aangeslotenen alsmede regionale netbeheerders zich jegens elkaar
gedragen over van het in werking hebben van de gastransportnetten, het voorzien van een
aansluiting ef-een-aansluitpunt op het regionale gastransportnet en het uitvoeren van
transport van gas over het regionale gastransportnet alsmede de kwaliteitscriteria waaraan
regionale netbeheerders moeten voldoen met betrekking tot hun dienstverlening.

Voorwaarden voor de aansluiting mm

[2211-200015511111101929150
107402017] 5.1101120171204527
[13052019110011.15020101500
[2311-200510001011101929150

2.7

Voorwaarden voor due aangeslotenen op regionale gasmmsponneﬂcn

[23-11-mlbodl'110192950
D7-102017l bodult 2017l20¢SH
"WINE W 512019-15“

2.1.1

De nnsluiting 0W

[23-11-2006] 5.51011 101929150
[11-09-2008] 50.110111025101115
11012-20151 bodull 20151207501
[07.102017] 5.5101120171204527
[13-15211ﬂmu Iii-20101500

2.1.1.1

Het aanleggen van een aansluiting of-eenaansluitpunt vindt plaats op grond van een tussen
de regionale netbeheerder en de aangeslotene af te sluiten aansluit- en
transportovereenkomst. De regionale netbeheerder kan het aangaan of het wijzigen van een
overeenkomst alleen schriftelijk en gemotiveerd weigeren op de gronden genoemd in artikel
15 van de Gaswet.

[23-1 1-21“) 0.011111101929150
[11-09-2013] m 102500_1I15

2.1.1.2

De regionale netbeheerder bepaalt. rekening houdend met de aard, de omvang en de Iocatie
van de gasinstallatie. en 20 nodig na overleg met de aangeslotene, op welke wijze (bijv.
druktrap, één of meer verbindingen) de gevraagde aansluitcapaciteit ter beschikking wordt
gesteld.

[17-10-2017] “112017004527
"momma ﬂM$1$

2.1.1.2a

De regionale netbeheerder mag de aansluiting ef—het—aanﬂuitpum. na voorafgaand overleg
met de aangeslotene, realiseren op een ander punt in het net dan het dichtstbijzijnde punt in
het net met een voor die aansluiting amt-«WW geschikte druk en voldoende
capaciteit. Overeenkomstig artikel 2.1.1.1 worden afspraken daartoe vastgelegd in de
aansluit- en transponovereenkomst.

[11002001111111.1151 10mm_1115
[1012-20151m20151207501
p7—1020171m201mo1527
“snowman-11112019159

2.1.1.3

De regionale netbeheerder realiseert de aansluiting ef-het-aansluétpunt binnen 18 weken na
ontvangst van een aanvraag daanoe. Als dit binnen deze termijn niet mogelijk is dan
informeert de regionale netbeheerder binnen een week na constatering van deze
onmogelijkheid de aangeslotene daaromtrent schriftelijk onder opgaaf van redenen en
bepaalt hij in oveﬂeg met de aangeslotene de termijn waarop de aansluiting ef-het

[2311-200615011111101929150
[11-09-1131 haul 1025M_1I15
97-10-2017) hedull 20171204527
[24-04-2013] Mil WIT/421620
l1m1qw “MW-1*

2.1.1.4

.

.

:.-:-

Hat

overdrachtspunt van de aansluiting mm zich, bezien vanuit het net, direct na de
aansluitleiding. De aangeslotene bepaalt na overleg met de netbeheerder de locatie waar de
aansluitleiding wordt aangesloten op de gasinstallatie.

[37-10-2017] W 2017/204527
[1306mm W 9020191500

(2211-20001 mm 10192950
[110020001 5.110111025004115
11012-20151 m 20151207501
1117-1020171 m 20171204527
[1305M voor-u 311120101500

BR-2019-1 589

2.1.1.5

We regionale netbeheerder WW verbindt hij deae d3

aansluiﬂngmet de gasmeetinrichting. Whale-Mew
-,.- .'.:.‘
-" :2 - ~
-- ..- .
‘ '- -. I- aangeslotenemaakthet
mogelijk dat de regionale netbeheerder alle handelingen kan vem’chten die ter zake
noodzakelijk worden geacht.
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[2211-20001 5.“ 1019211150
[11mmm102500_1115
[1012-20151 5.0111201512075111
[07.102017] 5.5111120171204527
[iMMﬂwﬂM-MO-iﬂ

2.1.1.6

De regionale netbeheerder brengt de noodzakelijke hulpmiddelen en/of appendages aan
voor het realiseren van de aansluiting WW zoals
bedoeld 1n 2 1.1.5 De regionale netbeheerder houdt de aansluiting—veer—wvet-dezede

Win stand en is verantwoordelijk voor het
onderhoud en de controle ervan. De regionale netbeheerder kan op verzoek van de

aangeslotene de aansluitingmmmmWneﬂ-gemaﬁseedrm

Witbreiden, wijzigen vervangen, verplaatsen en weggenemen. De aangeslotene
maakt het mogelijk dat alle handelingen kunnen worden verricht die hiervoor noodzakelijk
zijn.

[nu-20051 m 101929150
[110320071 m 102472111
1111-0020131 0.511111 10311311122
[12052016] 11.511111 20151202157
107-10201n bum 20171204527
"50520101 you-1.1 512010151111

m11-2m 00“ 10192950
[110020001 00“ 1o2500_1115
[18-12-2015] W 2015007581
p1-10201‘r] Mil 20171204527
"WINS vouﬂ Balm-1m

[2311-20001 5.111111 101929150
9506-2013] boduil 20131201575

2.1.1.9

117402017] m 2017004527
"MM“ $201913

Leidingen en appendages ten behoeve van de aansluiting. Wn de
aansluitleidingyoldoen aan de volgende technische normen:
a. NEN 1059: 2010 'Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 Gasvoorzieningssystemen — Gasdrukregelstations voor transport en distributie';
b. NEN-EN 1594:2009 'Gasvoorziening - Leidingsystemen voor maximaie bedrijfsdruk
groter dan 16 bar — Functionele eisen';
NEN 3650-12012 'Eisen voor buisleidingsystemen — Deel 1: Algemeen';
NEN 3650-22012 'Eisen voor buisleidingsystemen - Del 2: Staal';
NEN 3650-32012 "Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 3: Kunststoffen';
NEN 3650-42012 'Eisen voor buisleidingsystemen - Del 4: Beton";
NEN 3650-52012 'Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 5: Gietijzer";
NEN 7244-12003 ‘Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12007-1 Gasvoorzieningsystemen — Leidingen voor maximale druk tot en met 16 bar - Del
1: Algemene functionele aanbevelingen';
NEN 7244-222004 'Nederiandse editie op basis van NEN-EN 12007-2 —
Gasvoorzieningsystemen — Leidingen voor maximale druk tot en met 16 bar- Deel
2: Specifieke functionele aanbevelingen voor polyethyleen (MOP tot en met 10
bar)”;

NEN 7244-322004 'Nederlandse editie op basis van NEN—EN 12007-3 —
Gasvoorzieningsystemen — Leidingen voor maximale druk tot en met 16 bar - Del
3: Specifieke functionele aanbevelingen voor staal";
NEN 7244-42004 'Gasvoorzieningsystemen — Leidingen voor maximale druk tot en
met 16 bar - Deel 4: Speciﬁeke functionele eisen voor nodulair gietijzeren Ieidingen
met een maximale bedrijfsdruk van 8 bar'.’
NEN 7244-52004 'Gasvoorzieningsystemen — Leidingen voor maximale druk tot en
met 16 bar - Deel S: Speciﬁeke functionele eisen voor slagvaste PVC-Ieidingen met
een maximale bedrijfsdruk van 200 mbar";
NEN 7244-62005 'Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale druk tot en
met 16 bar — Deel 6: Speciﬁeke functionele eisen voor aansluitleidingen";
NEN 7244-72005 en NEN 7244-7/A122009 'Gasvoorzieningsystemen — Leidingen
voor maximale druk tot en met 16 bar — Deel 7: Speciﬁeke functionele eisen voor
sterkte- en dichtheidsbeproeving en voor bet in bedrijf en buiten bedrijf stellen van
gasdistributieleidingen'.
NEN 7244—92008 'Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale druk tot en
met 16 bar — Deel 9: Specifieke functionele eisen voor de afhandeling van
gasmeldingen en pen'odiek gaslek zoeken'.
NEN 7244-1112010 'Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale druk tot
en met 16 bar — Deel 10. Speciﬁeke functionele eisen voor opsteilingsruimten en
meteropstellingen met een maximale inlaatdruk van 100 mbar en een maximale

ontwerpcapaciteit van 650m,.3/h'.

[....]
[2&1 ‘l-m w 10192250

BR-2019—1589
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Decompubole mung
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1231120001 nu 101929150
p7-1020171m20171201527
[1305211101 nun-1 151-2111111500

Calorische
correcties en/of eventueie andere bewerkingen van de gegevens die noodzakelijk zijn om de
meetgegevens tot comptabele meetgegevens te maken, hoeven niet op de aansluiting zelf
te worden uitgevoerd.

1117-1020171 11.011112017201527
1200120111 m 11111111421020
[13002011qmun20101000

[2311-200610001101101929150
[17-10-2017] M111 2017M

2.1.3

De omgeving van do nnsluitlng W

[231112115] “110192950

2.1.3.1

De aangeslotene heeft de plicht er voor te zorgen dat de hulpmiddelen en appendages van
de regionale netbeheerder. het overdrachtspunt en de meetinrichting goed toegankelijk
blijven en dat ter zake alle redelijkewvijs noodzakelijke handelingen kunnen worden verricht.

[2311.211011] Ian-1111110192550
[17-10-2017] m 2017204521
(13052010100011: ammo

2.1.3.2

De aangeslotene zorgt ewoor dat de toegang tot de ruimte, waarin zich de hulpmiddelen en
appendages van de regionale netbeheerder, het overdrachtspunt en de meetinrichtingen en
de tot de aansluiting Wit-punt behorende apparatuur bevinden, niet word‘
belemmerd

[2011—20001 11.111111019291511
1117-1020171 11.110120171201527

2.1.3.5

“WM! 11001“ 51401013

[....]

[13-11-2010] 0.011111 1033713"

1....)
2.1.3.

De aangeslotene zorgt ervoor dat hulpmiddelen en appendages van de regionale
netbeheerder, het overdrachtspunt en de meetinrichting en de overige tot de aansluiting of
mm behorende apparatuur niet opgesteld warden in vochtige ruimten. ruimten
met bijtende gassen, dampen of stoffen, ruimten met ontofﬁngsgevaar en ruimten met
brandgevaar.

De bmiliging

110112010111.“ 100070311
105002013: 1.11111 2013001575
m-10201nm20171201527
1130520191 mus 011401111500

2.1.311

De beveiliging van de aansluiting of-het—oansluhpum—voldoet aan:
a. Paragraaf 4.7 van NEN 7244—62005 'Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor
maximale druk tot en met 16 bar — Deel 6: Speciﬁeke functionele eisen voor
aansluitleidingen' voor wat betreft de afsluitbaarheid van de aansluiting,
b. Paragraaf 8.3 van NEN 1059:2010 'Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en
NEN-EN 12279 — Gasvoorzieningssystemen — Gasdrukregelstations voor transport en
distributie" voor zover van toepassing voor wat betreft de toepassing van een
drukbeveiligingssysteem op de aansluiting.

[23-11-2115] 0.011111011129150

2.1.4

De gasinstallatie

12311-20001 001111111 101929150
111002000] 11.110111025005115
1120520151 11.111111 20161202157
1174020171 m 20171204527
"mm-111 902010150

2.1.4.3

De regionale netbeheerder heeft geen verplichting om na te gaan of een gasinstallatie
voldoet aan de van toepassing zijnde bepalingen uit hoofdstuk 2 van deze code. lndien niet
aan de voorwaarden voor gasinstallaties wordt voldaan zodat de systeemintegn'teit van het
gasdistributienet of de veiligheid in het geding zijn, heeft de regionale netbeheerder uit
voorzorg het recht op het onmiddellijk afsluiten van de aansluiting ef-het—aansluitpunt. De
regionale netbeheerder stelt de afnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte. Indien
anderszins niet aan de voorwaarden voor gasinstallaties wordt voldaan, stelt de regionale
gasnetbeheerder de afnemer een redelijke termijn om de gasinstallatie aan de vereiste
voorwaarden aan te passen.

12111-20051 11.111111019211150
[1100M 11.011111025004115

2.1.4.4

[vervallen]

1240020101 m 11011011142155
113152019“ REE-1*

W

[24-04-201SIMIIACMMTI421626
"newsman-201015011
[2mm1a1mwum111421020
"305211111“:120101500
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mmiqmwmmms
[Immavouummo-Iw

Gebiedsindelingscode gas
[NM-2013] m 10375103
[23—02-2019] Mil ACWUiYm

We! 3

[mm-2013] m 109751103
[18-01-2015] M 2019211)!”

[....l

[010240131 m I03075/103

2.

[16—01-2015] W 201m118

Hat landewk gastransponnct

Het gebied van de in he! eerste lid genoemde netbeheerder omvat heel Nederland. doch uitsluitend voor
aansluitpuminggn zoals bedoeld in artikel 10, zesde lid, onderdeel b, van de Gaswet.

"macaw 52-20mm
[....]

[0102-2013] bum 1030751103
[2302-20191 bodull Acwmm

Artikel 5

Hot recht op aanslumng op een rcglonaal gastrunsportnct

91-02-2013] qn 10379103
[23-02-2019] bsduu “.m
“WNW v00!“ 31-10194!”

1.

Binnen de gebieden genoemd in anikel 4 heeft een potentiéle aangeslotene recht op een aansluiting, als
bedoeld'In artikel 10, zesde Iid-endeedeel-a, van de Gaswet WWW-lode
M—onderdeel—b—van—de—Gam op het regionale gastransponnet

[010220131 m 1039751103
23-02-2019: m WTW
[Immiqmamsmsu

3.

De netbeheerder bepaalt de acceptabele netlengte van het nieuw aan te leggen net, bedoeld in het tweede
lid, door voor alle potentiéle aansluitingen de rekencapacitek bedoeld in W6264 van de

Tarievencode gas op te tellen en te vermenigvuldigen met 15. Daarbij kiest de netbeheerder het gebied ter
bepaling van 'alle potemiéle aangesloienen' zo dat dat leidt tot de voor de aangeslotene meest gunstige
uitkomst.

Begrippencode Gas
("WM boil 102500_1/15
[120620101 0-“ 201m156

BR-2019—1589

Mom's-cm
De desbetreffende rekencapaciteit genoemd in Wan de Tan'evencode gas.
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3 Van

‘ ” ”,t “ ' """’”'”‘T

Gebrulkersplatform Elektnclteits- en

)

; Gastransportnetten

!_____ — “‘7
1 Datum

i’ V__. ___ _

5 laats

Notulen

-

_

*

25 april 2019

* HM"""""

. . __.._._-___ ___.-_-_A__.mrw._

NBNL, Den Haag

-(Notuleerservice Nederland)

!

{Vooaitter
i Secretaris
Aanwezig

‘ Namens de representatleve organisatles:

;
i
i

VEMW:
NVDE/NWEA:
PAWEX:

f

bezighoudt met Ieveren, transporteren en meten van

i

E-NL

Namens een representatief deel van de partijen dat zich

1

energie:

I Namens de gezamenlijke netbeheerders:

:

1‘ NBNL:

i
Afwezig

—

I

‘ COGEN. Consumentenbond. EFET. FME-CWN, NEDU,
‘ NOGEPA, TenneT, UNETO-VNI, VA, VEDEK, Vereniging

I

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

[...1
4.

Concept codewijzigingsvoorstel (tarieﬂregulering
grootverbruikaansluitingen gas RNB's (D-2019-09659)

De secretaris brengt het commentaar van NOGEPA in: onderaan pagina 5 zou de

tabel van 400 tot 650 qr moeten worden: 400 tot 1600 m3luur.

NBNL 2t dat de constatering dat bij lage druk hoger dan 650m3luur niet mogelijk is.

onderdeel van het voorstel vorrnt.

BR—2019—1589
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VEMW vindt de aanpassing om voor RNBs gereguleerde tarieven t.b.v. de aanleg en het
onderhoud van de hele grootverbruikaansluiting gas mogelijk te maken i.p.v. aansluitpunt
en de rest van de aansluiting, als een goede stap. die in Iijn is met de regulering van de
grootverbruikaansluitingen op de landelijke transportnetten. Onduidelijk is echter water met
de periodieke aansluitvergoeding gebeurt in die situaties waarbij de aansluiting - m.u.v. het
aansluitpunt - in eigen beheer (uitbesteed aan een aannemer of zuster—lnetwerkbedrijf van
de netbeheerder) door de aangeslotene is gerealiseerd. Die aangeslotene heeft zelf
geinvesteerd in tegenstelling tot de aangeslotene waarbij de RNB de hele aansluiting heeft
gerealiseerd en een EAV en PAV in rekening brengt. Zit hier een kostenverschil in, en 20 ja,
hoe laat zich dat kwantiﬁceren?
NBNL steit dat er bij de voorbereidingen is gebleken dat er in het hele regionale net
slechts één aansluiting was, waarvoor gold dat de aangeslotene in eigen beheer de
rest van de aansluiting heeft aangeiegd.
VEMW verzoekt duidelijk aan te geven om hoeveel gevallen het daadwerkelijk gaat
en welke regels voor deze gevallen zullen worden gehanteerd.
De herbezinning op de indeling in aansluitcategorieen, waarbij te onderscheiden groepen
met een vrijwel gelijk kosten- en tarievenniveau worden samengevoegd. ziet VEMW als een
stap in de goede richting. Wat iastig te beoordelen is op basis van het voorstel, is het
optreden van - grote -— materiéle verschuivingen als gevolg van de voorgestelde indeling.
Kunnen de netbeheerders daar inzicht in geven?
VEMW verzoekt voorbeelden te geven tot wat dit maximaal zou kunnen leiden.
NBNL legt uit dat er in de tabellen op pagina 5 en 6 is weergegeven hoe de tarieven
geweest zouden zijn als de nieuwe categorie-indeling er al in 2019 zou zijn geweest.
NBNL zegt toe getalsmatiege voorbeelden toe te voegen.
Elektriciteit biedt de keuze tussen een standaardaansluiting met voorcalculatorische
kostenberekening, en een maatwerkaansluiting. VEMW vraagt de netbeheerders uit te
Ieggen waarom voor de grens 1600 m3/uur is gekozen voor maatwerk en niet een grens
van 400 qr Bij de samenvoeging van tariefcategorieen is een categorie 400-1600
qr, en niet groter. Zijn die aansluitingen groter dan 1600 m3/uur dan zo afwijkend qua
kosten- en tariefstructuur?
NBNL antwoordt de huidige praktijk te hebben willen bestendigen.
Volgens VEMW wordt bij de punten 1 en 2 op pagina 7/49 gewag gedaan van
gegarandeerde respectievelijk niet-gegarandeerde leveringsdruk. Op pagina 6/49 is sprake
van een onderscheid tussen geregelde en niet-geregelde leveringsdruk. Kunnen de
netbeheerders dit onderscheid uitleggen? En slaat een gegarandeerde leveringsdruk alleen
op een minimumdruk of oak een maximumdruk?
NBNL legt uit dat er in de brief, evenals in het codevoorstel. uitsluitend gesproken zal
worden over gegarandeerd en Met-gegarandeerd. De gegarandeerde leveringsdruk slaat
daarbij op de minimumdruk.
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De voorzitter concludeert dat de vergadering er unaniem mee akkoord gaat om het
voorstel met de voorgestelde aanpassingen naar ACM te sturen.
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