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Voorgenomen besluiten m.b.t. vaststellen entry- en exitpunten 

Geachte heer De Maa, 

Op 23 mei 2019 is het codewijzigingsbesluit betreffende het vaststellen van entry- en 

exitpunten van kracht geworden (besluit met kenmerk ACM/UIT/505903). Als gevolg van het 

nieuwe artikel 2.1. la van de Transportcode gas LNB is GTS verplicht u te informeren over het 

voornemen van GTS om entry- en exitpunten vast te stellen. Hieronder informeert GTS u over 

de inhoud van twee voorgenomen besluiten. 

Voorqenomen besluit 1: Vaststellen VIPS 

Artikel 19 lid 9 van de NC CAM schrijft het volgende voor: "wanneer twee of meer 

interconnectiepunten dezelfde twee aangrenzende entry/exit-systemen verbinden, bieden de 

betrokken aangrenzende transmissiesysteembeheerders de op de interconnectiepunten 

beschikbare capaciteiten aan op een virtueel interconnectiepunt". Hierbij moet tevens worden 

voldaan aan lid a en b uit hetzelfde artikel. 

Volgens GTS is dat het geval voor 14 bestaande interconnectiepunten (IP's). Beschikbare 

transportcapaciteit op deze IP's wordt daarom alleen nog via hun bijbehorende virtuele 

interconnectie punt (VIP) aangeboden. De boekingsprocedure voor beschikbare capaciteit op 

dergelijke IP's verloopt dus via het bijbehorende VIP. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen 

van de bestaande 14 !P's en de vijf, door GTS voorgenomen nieuw vast te stellen bijbehorende 

VIP's. De bestaande 14 IP's blijven gehandhaafd als entry/exit punt en zijn terug te vinden in 

de netwerkpunten lijst die GTS als onderdeel van de TSC publiceert. Beschikbare capaciteit op 

IP's, die geen onderdeel van een VIP worden, blijven we via dat IP aanbieden. 

Deze wijziging, die volgt uit NC CAM, heeft volgens GTS geen materieel effect voor 

netgebruikers. De vaststelling van VIP's leidt niet tot wijziging in de rekenvolumes, waardoor 

tarieven ongewijzigd blijven. Mocht een shipper kiezen voor overheveling van zijn bestaande 

IP contract naar het VIP dan heeft ook dit geen materieel effect omdat, op moment van 

invoering VIP's, het postzegeltarief zal gelden waardoor de tarieven op de IP's gelijk zijn aan 

de tarieven op de VIP's. 

De huidige planning is erop gericht om de VIPS per 1 april 2020 in te voeren. 
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Voorqenomen besluit 2: Vaststellen virtueel netkoppelingspunt 
GTS is van plan een virtueel netkoppelingspunt in te richten, waarop alle transportcapaciteit 
tussen het landelijk netwerk van GTS en de regionale netten geboekt kan worden. Invoering 
zal plaatsvinden per 1 januari 2020. 

Exit zijde 

De informatie afkomstig van RNB's blijft aangeboden worden conform de huidige indeling van 
de netgebieden (een andere indeling van netgebieden kan alleen in overleg met RNB's). Om 
die reden blijven de huidige netkoppelingspunten aanwezig, maar er worden geen 
capaciteitscontracten meer op vastgelegd. 
De vaststelling van de exitcapaciteit per shipper per netgebied blijft plaatsvinden conform de 
Transportcode, artikel 2.1.2a t/m 2.1.2g. De totale exit capaciteit per shipper wordt verkregen 
door zijn exit capaciteiten per netgebied op te tellen. Dit totaal per shipper wordt toegewezen 
aan de exitzijde van het virtuele netkoppelingspunt. De berekening voor het virtuele 
netkoppelingspunt komt overeen met de situatie waarin Nederland een netgebied zou hebben. 
Het capaciteitsprofiel per shipper op het virtuele netkoppelingspunt wordt vervolgens vertaald 
naar een optimale verdeling in capaciteitsproducten. Deze producten worden 
gecontracteerd/toegewezen aan de betreffende shipper. 

Dit is weergegeven in de illustratie hieronder. De lichtblauwe balkjes geven het jaarcontract 
weer. De gele balkjes in de wintermaanden en de herfstmaanden geven twee 
kwartaalcontracten weer (Ql en Q4). De lichtgroene balkjes geven vijf maandcontracten weer. 
Dit voorbeeld leidt dan voor een shipper tot acht contracten op het virtuele netkoppelingspunt. 
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Het aantal facturen voor een LB shipper zal hierdoor significant afnemen (van enkele 
honderden per maand naar tientallen per maand). 

Deze wijziging heeft volgens GTS geen materieel effect. Het toewijzen van de exit capaciteit 
aan het virtuele netkoppelingspunt leidt niet tot een wijziging in rekenvolumes. Omdat GTS 
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per 1 januari 2020 een postzegeltarief zal hanteren, geldt voor alle netwerkpunten die een 

koppeling vormen tussen het landelijk netwerk van GTS en de regionale netten hetzelfde 

exittarief. Dit tarief volgt uit het Tarievenbesluit GTS 2020. Voor de exit zijde van het virtuele 

netkoppelingspunt zal ditzelfde tarief gaan gelden. Kortom de hoogte van de totale kosten 

voor een shipper blijft ongewijzigd. 

Entry zijde 

De entry van groen gas via de regionale netten in het netwerk van GTS vond v66r toepassing 

van NC TAR plaats op basis van backhaul via het "VPI" (netwerk punt 301426)1. Nu de dienst 

backhaul na 1 januari 2020 niet langer bestaat, zal de entry van groen gas plaatsvinden door 

middel van firm entry capaciteit op het virtuele netkoppelingspunt. Shippers kunnen conform 

artikel 2.1.2 uit de Transport Code gas LNB de capaciteitsproducten contracteren. 

De complete lijst met entry- en exit punten, zoals die door GTS warden vastgesteld, is 

onderdeel van de TSC en beschikbaar op onze website: 

https://www,qasunietransportservices.nl/shippers/voorwaarden-en-contracten/tsc 

Deze brief kunt u opvatten als een melding in de zin van artikel 2.1. la, lid 11 van de 

Transportcode. Wij zijn in afwachting van uw oordeel over het materiele effect van onze 

voornemens. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ge'fnformeerd. Bij eventuele vragen 

kunt u contact opnemen met ( @gastransport.nl. tel. nr.

). 

Hoogachtend, 

GASUNIE TRANSPORT S 

1 Art. 2.3 GTS Transmission Servlc:P Conclitlons 2019.
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Bijlage 1 IP's - VIP's 

IP number IP name NNO 
Gas 

VIP name 
VIP 

quality number 

300132 Zevenaar OGE, Thyssengas L 

300133 Winterswijk OGE L 
IVIP-TTF-NCG-L 301544 

300138 Tegelen OGE G+ 

300141 Haanrade Thyssengas G 

300139 Bocholtz TENP OGE, Fluxys-TENP H 

300145 Oude Statenzijl OGE H VIP-TTF-NCG-H 301545 

301368 Bocholt, Vetschau Thyssengas H 

300143 s-Gravenvoeren Fluxys H 

301111 Zelzate Fluxys H !VIP-BENE 301546 

301184 Zandvliet Fluxys H 

300136 Oude Statenzijl GTG Nord G 

300144 Oude Statenzijl GUO G 
VIP-TTF-GASPOOL-L 301547

300146 Oude Statenzijl GUD H 

300147 Oude Statenzijl Gascade H 
IVIP-TTF-GASPOOL-H 301548
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