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Zienswijze ontwerpbesluit ACM/UIT/507916, zaaknummer ACM/17/022723

Geachte heer Don,
Op 27 maart 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) in de Staatscourant1 een
mededeling gedaan van de terinzagelegging van het Ontwerpbesluit van de ACM tot wijziging van de
voorwaarden als bedoeld in de artikelen 22, eerste lid en 12b van de Gaswet, voor de marktprocessen
ten behoeve van gesloten distributiesystemen voor gas die zijn aangesloten op regionale
gastransportnetten 2.
Graag maken de gezamenlijke netbeheerders (hierna ook: Netbeheer Nederland) gebruik van de
mogelijkheid om hun zienswijze te geven op het ontwerpbesluit. Deze zienswijze is inhoudelijk
afgestemd met de ter zake deskundigen in de vereniging NEDU. Een formele bekrachtiging in een
ALV van NEDU heeft vanwege de vakantieperiode (nog) niet plaats gevonden. Deze brief is daarom
alleen ondertekend door Netbeheer Nederland.
1. Beheerder versus eigenaar
In het voorstel dat heeft geleid tot onderhavig ontwerpbesluit, spraken we consequent van de
“beheerder van een gesloten distributiesysteem”. In het ontwerpbesluit heeft u dit aangepast naar
“eigenaar van een gesloten distributiesysteem". Het woordgebruik van ons voorstel sloot aan bij het
woordgebruik in de bestaande voorwaarden als bedoeld in de artikelen 22, eerste lid en 12b van de
Gaswet én in de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 Het
ontwerpbesluit leidt er toe dat de bestaande uitdrukking “beheerder van een (het) gesloten
distributiesysteem” op een aantal plaatsen wordt vervangen door “eigenaar van een (het) gesloten
distributiesysteem”, maar niet op alle (bijvoorbeeld niet in de artikelen 2.4.3, 2.4.4 en 2.4.5 van de
Allocatie- en Transportcode gas RNB, in de definitie voor direct aangeslotene in de Begrippencode
gas en in de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998). Naar
onze mening dient consequent één uitdrukking gebruikt te worden, waarbij onze voorkeur vooralsnog
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uitgaat naar “beheerder van een (het) gesloten distributiesysteem”. Mocht de ACM van mening zijn
dat “eigenaar van een gesloten distributiesysteem” een betere verwoording is dan “beheerder van een
gesloten distributiesysteem” dan dient de desbetreffende wijziging naar onze mening op alle van
toepassing zijnde plaatsen tegelijk te worden doorgevoerd.
2. Gegevens versus meetgegevens
In het voorstel en in het ontwerpbesluit is voor de Allocatie gas een nieuw artikel (2.0.7a) opgenomen.
In dat artikel wordt opgesomd op welke gegevens het Centraal Systeem Stuursignaal zich dient te
baseren bij het bepalen van de allocatie van het desbetreffende gesloten distributiesysteem. In het
voorstel gebruikten we daarvoor het woord “gegevens” omdat het niet alleen meetgegevens betreft,
maar ook gegevens uit het aansluitingenregister van de beheerder/eigenaar van het gesloten
distributiesysteem. In het ontwerpbesluit wordt daarvoor echter het woord “meetgegevens” gebruikt.
Naar onze mening dient dit in het besluit weer hersteld te worden naar “gegevens”, omdat
“meetgegevens” onjuist is om bovenstaande reden én omdat het artikel dan weer consistent is met de
verwoording van artikel 2.0.7.
3. Invoerdatum
In het voorstel dat tot onderhavig ontwerpbesluit heeft geleid, hadden we voorgesteld om als
inwerkingtredingsdatum te hanteren de eerste sectorrelease na de transitie van de laatste regionale
netbeheerder naar het centrale allocatie- en reconciliatiesysteem. In het ontwerpbesluit staat als
voorgenomen inwerkingtredingsdatum de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant
waarin het besluit wordt gepubliceerd. Aangezien met de inwerkingtreding systeem- en
berichtaanpassingen gemoeid zijn, is dat een onrealistische inwerkingtredingsdatum. Sinds het
indienen van het voorstel waar onderhavig ontwerpbesluit op is gebaseerd, zijn de noodzakelijke
aanpassingen voor het in de praktijk uitvoeren van de voorgestelde processen in de systemen van
GIS reeds doorgevoerd. De noodzakelijke aanpassingen voor het Centraal Systeem Stuursignaal
dienen nog gerealiseerd te worden. Dit staat gepland voor de sectorrelease 2019, die in november live
gaat. De vroegst mogelijke inwerkingtredingsdatum voor het besluit is dan ook 1 december 2019.
4. Landelijk gastransport versus landelijk gastransportnet
In het voorstel dat tot onderhavig ontwerpbesluit heeft geleid, is een storende verschrijving geslopen.
Op veel plekken schrijven we namelijk “de netbeheerder van het landelijk gastransport” in plaats van
“de netbeheerder van het landelijk gastransportnet”. Deze verschrijving is ook in het ontwerpbesluit
terecht gekomen. Zie daartoe bijvoorbeeld (maar niet uitputtend) de tekst in het ontwerpbesluit voor
de artikelen 2.2.2, 2.4 1 of 2.5.1 van de Allocatiecode gas. Vanzelfsprekend dient deze verschrijving in
het besluit hersteld te worden.
Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting op deze zienswijze. U kunt
daartoe contact opnemen met de heer Auke Jongbloed van ons bureau (gegevens zie briefhoofd).
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