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Geachte heer [vertrouwelijk], 

Met haar brief van 25 november 2019 heeft GTS bij de ACM gemeld dat ze van plan is nieuwe 
entry- en exitpunten vast te stellen. Ten eerste gaat het in de melding om het vaststellen van de 
virtuele interconnectiepunten op de grenzen met België en Duitsland. Ten tweede gaat het om de 
oprichting van een virtueel netkoppelingspunt. In navolging van artikel 2.1.1a van de Transportcode 
gas LNB beoordeelt de ACM deze voornemens op een materieel effect voor de netgebruikers. 

Reacties markpartijen op de melding 
Op 5 december 2019 heeft de ACM de brief van GTS gepubliceerd en marktpartijen de 
gelegenheid gegeven om op de melding te reageren. Hierop heeft één partij gereageerd. 
Deze partij geeft aan dat volgens haar het vaststellen van entry- en exitpunten voor de oprichting 
van de virtuele interconnectiepunten een materieel effect heeft. Volgens deze partij ondervinden
partijen met bestaande (lange-termijn) capaciteitscontracten een concurrentienadeel door het naast 
elkaar bestaan van virtuele interconnectiepunten en de reeds bestaande interconnectiepunten. Dit 
nadeel zou gelden voor partijen die capaciteit op verschillende interconnectiepunten geboekt 
hebben om levering en ontvangst over meerdere interconnectiepunten mogelijk te maken.

De ACM heeft geen reactie ontvangen op de melding over het vaststellen van entry- en exitpunten 
voor de oprichting van het virtuele netkoppelingspunt. 

Beoordeling door de ACM 
De ACM overweegt dat het begrip “materieel effect” gelezen moet worden in het licht van de 
mogelijk compenserende maatregel die de ACM kan vaststellen als er sprake is van een materieel 
effect van het vaststellen van nieuwe entry- en exitpunten. Deze maatregel kan worden getroffen op 
basis van artikel 2.1.1a, elfde lid, onderdeel d, van de Transportcode gas. Hieruit volgt dat het gaat 
om een “compenserende maatregel [die] vanwege het kostenveroorzakingsprincipe dient te worden 
getroffen teneinde ongeoorloofde kruissubsidiëring tussen netgebruikers te voorkomen”. Deze 
compenserende maatregel “draagt bij aan kostenreflectieve tarieven”. De ACM maakt hieruit op dat 
het in deze context gaat om een materieel effect, wanneer de vaststelling van entry- en exitpunten 
effect heeft op de hoogte van de tarieven.
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De ACM wijst erop dat door de vaststelling van entry- en exitpunten voor oprichting van de virtuele 
interconnectiepunten en het virtuele netkoppelingspunt de hoogte van de tarieven ongewijzigd blijft. 
Immers, de oprichting van deze virtuele interconnectiepunten naast de bestaande fysieke 
interconnectiepunten leidt niet tot een andere kostenverdeling over de entry- en exitpunten en 
daarmee tot mogelijke (ongeoorloofde) kruissubsidiëring tussen netgebruikers. Er is volgens de 
ACM dus geen sprake van een materieel effect voor de netgebruikers zoals bedoeld in artikel 
2.1.1a, elfde lid, van de Transportcode gas LNB. Nu er geen sprake is van een materieel effect, zijn 
de vervolgstappen uit de procedure uit artikel 2.1.1a, elfde lid, van de Transportcode gas LNB niet 
van toepassing. 
 
Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met Mevr. [vertrouwelijk], die uw zaak in behandeling heeft. Zij is bereikbaar 
op 070-722 [vertrouwelijk] of via [vertrouwelijk]@acm.nl. Uw zaak is geregistreerd onder 
zaaknummer ACM/19/035451. Wilt u dit nummer vermelden als u contact met ons opneemt? 
 
Hoogachtend, 
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