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Zienswijze Ontwerpbesluit codewijziging voor marktprocessen op gas GDS-en

Geachte mevrouw, heer,
Op 27 maart 2019 heeft u het Ontwerpbesluit codewijziging voor marktprocessen op gas GDS-en met zaaknummer
ACM/17/022723 gepubliceerd, verder te noemen het ontwerpbesluit. Bij de publicatie op uw website staat het
volgende vermeld: Als u belanghebbende bent, dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit
ontwerpbesluit een zienswijze indienen bij de Autoriteit Consument en Markt. Dit betekent, dat belanghebbenden tot en
met ten minste 8 mei 2019 een zienswijze kunnen indienen. Deze brief dient als zodanig aangemerkt te worden.
Daarmee is de zienswijze tijdig ingediend.
Energie-Nederland is op grond van haar statuten een belangenvereniging van energiebedrijven (producenten,
leveranciers en handelaren) op de energiemarkt. Derhalve kan Energie-Nederland aangemerkt worden als
representatieve organisatie van netgebruikers op de gasmarkt. Op grond van artikel 61 van de Gaswet kan EnergieNederland derhalve als belanghebbende worden aangemerkt. Bovendien blijkt uit vaste jurisprudentie, dat als
uitgangspunt wordt genomen, dat een belangenorganisatie, die voor het belang van haar leden opkomt, daarmee
opkomt voor een collectief belang, tenzij het tegendeel blijkt.
In het ontwerpbesluit stelt de ACM voorwaarden vast voor processen van allocatie en reconciliatie voor afnemers op
GDS-en die zijn aangesloten op het regionale gastransportnet. Door middel van deze processen krijgen afnemers op
GDS-en toegang tot het openbare net, waarmee de zogenoemde derdentoegang wordt vastgelegd. Met derdentoegang
kunnen afnemers op GDS-en aangesloten op het regionale gastransportnet makkelijker een overeenkomst met een
gasleverancier afsluiten voor de levering van gas.
In randnummer 9 van de toelichting bij het ontwerpbesluit blijkt, dat de administratieve processen voor regionale
netbeheerders en marktpartijen gewijzigd moeten worden ten einde de derdentoegang op een GDS te kunnen
faciliteren. Daarnaast moeten nieuwe administratieve processen worden ingevoerd bij de eigenaar van het GDS.
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De wijziging van de voorwaarden zoals opgenomen in het ontwerpbesluit regelt de informatie-uitwisseling tussen de
betrokken partijen om de derdentoegang voor de marktprocessen mogelijk te maken. Uit randnummer 9 van de
toelichting bij het ontwerpbesluit blijkt voorts dat het bij het faciliteren van de markprocessen gaat om i) de nearrealtime-allocatie (NRT-allocatie), ii) de off-line allocatie en iii) de reconciliatie. Het gaat dus om berichtenverkeer via
het virtueel privé netwerk (VPN) van GTS.
Uit randnummer 38 van de toelichting bij het ontwerpbesluit blijkt het volgende: Wil de aangeslotene gebruik maken
van de markttoegang, dan is het noodzakelijk dat de eigenaar van het betreffende GDS hieraan zijn medewerking
verleent. Dit betekent dat als gevolg van deze codewijziging eigenaren van GDS-en de plicht hebben om volgens de
codes haar taken uit te voeren op het moment dat een aangeslotene daarom verzoekt. Echter, de eerste wijziging in het
ontwerpbesluit heeft betrekking op een afwijking van de tussen partijen geldende regels om alle marktprocessen goed
te laten verlopen. In het nieuwe artikel 6.4.2.0 wordt in de laatste zin immers gesteld, dat In afwijking van van
paragraaf 9.1 vindt deze informatie-uitwisseling niet plaats via het geautomatiseerde berichtenverkeer.
Energie-Nederland maakt zich hier ernstige zorgen over. Uit de toelichtende brief van ACM aan Nebeheer Nederland
van 26 maart 2019 blijkt uit de tweede alinea van blz. 2, dat alle partijen de voorkeur hebben uitgesproken voor het
wegnemen van belemmeringen voor de keuzevrijheid van afnemers op GDS-en. Dit kan door communicatie via het
centrale communicatiesysteem dat in beheer is bij de gezamenlijke netbeheerders. Dit centrale communicatiesysteem
bevat een aantal registers, waaronder het centrale aansluitingen register (CAR). Alle partijen halen hun informatie voor
hun communicatie uit het CAR. Dit bevordert de eenduidigheid van de communicatie en daarmee de marktwerking.
Uit de eerste alinea op blz. 3 van de toelichtende brief van ACM blijkt echter, dat de GDS een eigen
verantwoordelijkheid heeft om gegevens over afnemers op een GDS in een eigen register bij te houden. De GDSeigenaar maakt dus zelf voor elke aansluiting van een afnemer op een GDS een EAN-code aan. Vervolgens heeft de
GDS-eigenaar met het eigen register recht op toegang tot het centrale communicatiesysteem. Met andere woorden zijn
eigen register maakt geen onderdeel uit van het CAR, hij krijgt slechts een recht tot toegang.
Energie-Nederland vraagt zich af waarom een GDS-eigenaar op dit vlak niet aan dezelfde regels wordt onderworpen als
de regionale netbeheerders. Dat bevordert de communicatie op het gebied van i) de near-realtime-allocatie (NRTallocatie), ii) de off-line allocatie en iii) de reconciliatie. Ook belangrijke klantprocessen als switchen dienen op die
manier centraal geregeld te worden. Dit alles bevordert de gewenste marktwerking.
Energie-Nederland verzoekt u dan ook om het ontwerpbesluit zodanig aan te passen, dat ter bevordering van de
marktwerking alle aangeslotenen op een GDS worden opgenomen in het CAR van de regionale netbeheerders.
Uiteraard is Energie-Nederland bereid het een en ander nader toe te lichten.
Met vriendelijke groeten,
w.g.
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Directeur Energie-Nederland

