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Codewijzigingsvoorstel herziening handhaving exposure en implementatie neutraliteitsbeginsel 

Geachte heer Don, 
Hierbij ontvangt u, namens de gezamenlijke netbeheerders, een voorstel tot wijziging van de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel a van de Gaswet. Het betreft de Transportcode gas - LNB. 
Aanleiding tot het voorstel De netbeheerder van het landelijk gastransportnet (Gasunie Transport Services B.V., hierna “GTS“) is eind 2018 geconfronteerd met een erkende programmaverantwoordelijke (hierna “erkend PV-er”) die grote financiële schade heeft veroorzaakt door een short onbalanspositie te creëren waarvan de financiële waarde groter was dan zijn kredietlimiet. Zo snel mogelijk na het moment dat de exposure de kredietlimiet overschreed heeft GTS deze erkend PV-er verzocht additionele financiële zekerheden aan te leveren. Deze aanvullende financiële zekerheden bleven echter uit, waarna GTS de erkenning van deze programmaverantwoordelijke heeft ingetrokken. Tussen het moment dat GTS deze erkend PV-er verzocht om additionele zekerheden en het moment van intrekking van de erkenning heeft deze erkend PV-er haar onbalans nog verder kunnen vergroten. De factuur t.b.v. de afrekening, die deze voormalig erkend PV-er moest betalen, is tot op heden niet betaald. Uiteraard probeert GTS via de daarvoor beschikbare juridische mogelijkheden alsnog de openstaande facturen betaald te krijgen. Er is op dit moment sprake van wanbetaling. 
De huidige codes geven GTS de mogelijkheid om de erkenning van een erkend PV-er in te trekken onder andere als een erkend PV-er niet langer aan de erkenningsvoorwaarden, waaronder de kredietwaardigheidsvereisten, voldoet. De codes zijn echter niet duidelijk over de hierbij te hanteren termijnen. Een belangrijke reden waarom de financiële schade substantieel kan oplopen is gelegen in de onduidelijkheid rondom te hanteren termijnen. 
Uit overleg met naburige TSO's blijkt dat in de ons omringende landen steeds meer “nieuwe onervaren partijen” op de gasmarkt willen toetreden: ook GTS herkent dit beeld. Het lijkt er 
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sterk op dat daaronder een aantal kwaadwillende partijen is die gebruik wenst te maken van de mogelijkheden die de gashandel biedt en van de ruimte die de wet- en regelgeving in de verschillende landen hiervoor geeft. Aanscherping van de regelgeving is daarom nodig. 
Uit overleg met marktpartijen is gebleken dat men enerzijds graag wil dat GTS kwaadwillend gedrag probeert te voorkomen en de gevolgen daarvan minimaliseert; anderzijds moeten de preventieve en operationele maatregelen in proportie zijn en de markt niet nadelig beïnvloeden. GTS wil graag aan deze wens tegemoet komen en verwacht dat te kunnen doen door maatregelen op 4 fronten te nemen: 
1. GTS zal bij het doorlopen van de erkenningsprocedure voor nieuwe erkend PV-ers, 

binnen de ruimte die de huidige wet- en regelgeving biedt, een aantal extra checks 
inbouwen. Dit is ondertussen vastgelegd in een interne werkprocedure. Dit is een 
preventieve maatregel waarmee GTS beoogt om vooraf een betere inschatting te krijgen 
of en hoe een erkend PV-er voldoet en zal blijven voldoen aan de 
erkenningsvoorwaarden uit artikel 3.2.0 van de Transportcode gas LNB. 

2. GTS krijgt expliciet de mogelijkheid om sneller in te grijpen door nieuwe nominaties af te 
wijzen indien de exposure van een erkend PV-er zijn kredietlimiet overschrijdt. Dit is een 
preventieve maatregel met als doel een mogelijke financiële schade voor de markt te 
voorkomen dan wel te beperken. 

3. Indien de kredietlimiet substantieel wordt overschreden dan voldoet de erkend PV-er 
evident niet meer aan de financiële erkenningsvoorwaarden, op grond waarvan GTS over 
kan gaan tot het intrekken van de erkenning om verdere financiële schade te voorkomen. 

4. Indien er, ondanks de bovenstaande maatregelen en de door GTS toegepaste 
beschikbare juridische mogelijkheden om wanbetaling te voorkomen, toch financiële 
schade ontstaat bij de balanceringsactiviteiten van GTS, dan schrijft de Europese 
netwerkcode Balancering (NC BAL, artikel 29 t/m 31) voor dat deze financiële schade 
wordt verrekend met de netgebruikers. De manier waarop deze verrekening plaatsvindt 
wordt via onderhavig voorstel opgenomen in de Transportcode. 

Inhoud van het voorstel In de Transportcode gas LNB wordt een nieuw artikel B1.10 toegevoegd waarin wordt beschreven hoe wij omgaan met het handhaven van de (reeds geldende) basisregel: de hoogte van de kredietlimiet moet minstens de exposure dekken. 
Aangezien verreweg de meeste erkend PV-ers prudent handelen, dienen de maatregelen in verhouding te staan tot de mate waarin de basisregel wordt overtreden of kan worden overtreden. GTS wil echter ook duidelijk maken wanneer er sprake is van ongeoorloofd handelen waardoor actief ingrijpen noodzakelijk wordt. GTS stelt daarom de volgende opbouw voor: 

a. Indien de exposure de kredietlimiet overschrijdt dan moet de erkend PV-er actie 
nemen door direct aanvullende financiële zekerheden aan te leveren zodat de 
kredietlimiet wordt verhoogd. Daarnaast kan hij zijn exposure verlagen door zijn 
actuele (short) onbalanspositie te verkleinen. GTS krijgt de mogelijkheid om 
nieuwe (her)nominaties af te wijzen om het risico op een grotere financiële 
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schade te beperken. Als GTS deze bevoegdheid inzet, zal zij zich vooral richten 
op het afwijzen van short nominaties van betreffende erkend PV-er om zo het 
risico op een grotere financiële schade te beperken. GTS zal in zo’n geval alle 
overige erkend PV-ers zo spoedig mogelijk informeren. 
Indien de erkend PV-er geen of onvoldoende maatregelen neemt en de 
kredietlimiet substantieel wordt overschreden, dan voldoet de erkend PV-er 
evident niet meer aan de financiële erkenningsvoorwaarden, op grond waarvan 
GTS over kan gaan tot het intrekken van de erkenning. GTS maakt in het 
codevoorstel duidelijk wat verstaan wordt onder een substantiële overschrijding. 
Indien GTS overgaat tot het intrekken van de licentie, dan zoekt GTS naar een 
balans tussen het voorkomen van financiële schade voor de markt als geheel en 
voor de individuele erkend PV-ers die geraakt worden door de intrekking. Immers 
alle confirmaties en andere contracten van de shipper, waarvan de licentie wordt 
ingetrokken, worden geannuleerd. Hierbij kan GTS na overleg met betrokken 
shippers enige uren leadtime hanteren voor de afhandeling. 

In de nu gekozen oplossing verkrijgt GTS in eerste instantie alleen de mogelijkheid om nominaties af te wijzen indien de exposure hoger is dan kredietlimiet. De reeds bestaande mogelijkheid om de erkenning van een erkend PV-er in te trekken (artikel 3.3,2 Transportcode Gas LNB), indien de exposure hoger is dan de kredietlimiet, wordt niet meteen tot uitvoering gebracht. GTS gaat pas over tot het intrekken van de licentie indien er sprake is van een substantiële overschrijding van de kredietlimiet. GTS hanteert dus een marge, voordat ze overgaat tot intrekking van een licentie. Prudent opererende partijen worden zo niet meteen geconfronteerd met het verlies van hun licentie indien hun exposure een keer te hoog is. Het annuleren van confirmaties (als consequentie van de intrekking van een licentie) is daarmee geen middel dat licht kan worden ingezet, maar een weloverwogen consequentie van het toepassen van het nieuwe artikel B1.10 van de Transportcode gas LNB. 
In de Transportcode gas LNB wordt in een nieuw artikel 4.1.8 het neutraliteitsbeginsel uit de NC BAL ingevuld door de kosten en opbrengsten van de balanceringsactiviteiten van GTS te specificeren. Dat zijn kosten (waaronder wanbetaling), opbrengsten (waaronder Linepack Flexibility Service (LFS)) en verrekeningen bij noodsituaties). Het saldo (de neutraliteitsheffing) wordt conform NC BAL art 30 lid 3 in rekening gebracht bij de netgebruikers in de mate waarin zij gebruik maken van het GTS transportnet. De gecontracteerde capaciteit dient daarbij als maat voor het gebruik van het GTS transportnet (forecasted contracted capacity, i.e. rekenvolumes). De berekening van de heffing wordt met dezelfde methode uitgevoerd als de berekening van de reference price voor transmission services zoals vastgelegd in de Tarievencode. Op die manier wordt de neutraliteitsheffing volgens dezelfde verdeelsleutel als die voor de capaciteitsgebaseerde entry- en exittarieven bepaald en verandert er in materiële zin niets voor de shipper in vergelijking met de huidige situatie. Het (blijven) gebruiken van de bestaande verdeelsleutel is in lijn is met de sector brede NC TAR overeenkomst. GTS zal de berekening van de neutraliteitsheffing, parallel aan het indienen van het GTS tarievenvoorstel, ter beoordeling aan ACM sturen. 
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De codetekst met de voorgestelde wijzigingen is opgenomen in bijlage 1 van deze brief. Toe te voegen tekst is rood gekleurd. Tekst die verplaatst is, is groen gekleurd. Verwijderde tekst is ‘doorgehaald’. 
Artikelsgewijze toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de Transportcode Gas LNB 4.1.4.5 - De verwijderde tekst is een verwijzing naar artikel 4.1.5.3, dat komt te vervallen met invoering van het nieuwe artikel 4.1.8. 
4.1.4.6 - De verwijderde tekst is een verwijzing naar artikel 4.1.5.3, dat komt te vervallen met invoering van het nieuwe artikel 4.1.8. 
4.1.5- Deze paragraaf komt te vervallen. De verrekening van het saldo wordt nu vastgelegd in het nieuwe artikel 4,1.8. 
4.1.8 - Nieuw artikel. Hier wordt weergegeven uit welke elementen de neutraliteitsheffing bestaat. Ook wordt beschreven hoe de netbeheerder van het landelijk gastransportnet het saldo van de neutraliteitsheffingen bij programmaverantwoordelijken in rekening brengt. 
Bijlage B.1.4 - Hier wordt een zin verwijderd. Deze zin komt terug in B.1.10. 
B.1.6 -De vierde en vijfde alinea worden verwijderd. De vierde alinea komt terug in art. BI .10, tweede lid, met toevoeging van het woord ‘onverwijld’. De vijfde alinea wordt herschreven en komt terug in B.1.10, derde lid. 
B1.10 - Nieuw artikel. Dit artikel wordt toegevoegd om de procedure van handhaving te beschrijven in geval van het overschrijden, dan wel substantieel overschrijden van de kredietlimiet. Het substantieel overschrijden van de kredietlimiet wordt ook gedefinieerd. 
Consequenties voor aangeslotenen en andere belanghebbenden De maatregel is bedoeld om GTS op een eenduidige wijze een instrument in handen te geven als een erkend PV-er zijn verplichtingen met betrekking tot het handhaven van een voldoende kredietlimiet niet nakomt. Wanneer de kredietlimiet overschreden wordt kan GTS besluiten om nieuwe (her)nominaties die binnenkomen af te wijzen. Het betreft expliciet een “kan- bepaling” en geen “zal-bepaling”. Als GTS deze bevoegdheid inzet, zal zij zich vooral richten op het afwijzen van short nominaties van betreffende erkend PV-er om zo het risico op een grotere financiële schade te beperken. Dit heeft waarschijnlijk een beperkt gevolg voor andere erkend PV-ers. Indien GTS overgaat tot het intrekken van de licentie, heeft dit ook gevolgen voor leveranciers en/of aangeslotenen waarvoor deze erkend PV-er programmaverantwoordelijkheid droeg. Deze zullen op grond van artikel 3.3.5 een andere erkend PV-er krijgen. Het intrekken van de licentie heeft uiteraard niet alleen consequenties voor de erkend PV-er wiens exposure substantieel te hoog is, maar ook voor de beoogde tegenpartij(en) van deze erkend PV-er; deze portfolio’s worden hiermee immers ook geraakt. Indien GTS overgaat tot het intrekken van de licentie, dan zoekt GTS naar een balans tussen het voorkomen van financiële schade voor de markt als geheel en voor de individuele erkend PV-ers die geraakt worden door de 
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intrekking. Immers alle confirmaties en andere contracten van de shipper waarvan de licentie is ingetrokken, moeten worden geannuleerd. Hierbij kan GTS na overleg met betrokken shippers enige uren leadtime hanteren voor de afhandeling. 
De toevoeging van artikel 4.1.8 heeft als gevolg dat het saldo van de neutraliteitsheffing in rekening wordt gebracht bij capaciteitshouders. Deze is in de regel positief (LFS- vergoedingen) maar kan negatief zijn wanneer sprake is geweest van wanbetaling. 
Overwogen alternatieven Als alternatief is overwogen om een bevoegdheid op te nemen om, naast het afwijzen van nog niet geconfirmeerde nominaties, ook meteen na een overschrijding van de kredietlimiet reeds geconfirmeerde nominaties te annuleren. In dat alternatief is het annuleren van confirmaties het middel om het doel, het beschermen van de markt, te bereiken. Tegen dit alternatief werd vanuit de markt echter bezwaar gemaakt, omdat dit een middel is dat zware consequenties kan hebben voor een individuele partij, met name indien er te weinig tijd overblijft om een nieuwe transactie met een andere partij aan te gaan. Ook clearing houses hebben aangegeven niet om te kunnen gaan met dit alternatief. Een clearing house zou bijvoorbeeld kunnen besluiten tot het heffen van een risicopremie bij elke clearing transactie om het risico op geannuleerde confirmaties te mitigeren. Een dergelijke consequentie schaadt de gehele markt. 
GTS heeft na informeel overleg met enkele marktpartijen ook nagedacht om confirmaties van erkend PV-ers, met een te hoge exposure, te vervangen door bijv. geautomatiseerde beurstransacties. Dergelijke oplossingen zijn niet alleen zeer complex maar hebben mogelijk ook nadelige impact op de marktwerking. 
Daarnaast heeft GTS overwogen om de kredietlimiet alleen te bepalen op basis van afgegeven financiële zekerheden in de vorm van een bankgarantie. Dit heeft als voordeel dat elke erkend PV-er ook nog een keer door een bank wordt gescreend. Zover we weten gaat dit systeem ook in Duitsland toegepast worden. GTS vindt een dergelijke maatregel nu nog niet nodig, doch staat open voor een gedetailleerde verdere analyse indien dit breed gedragen wordt door marktpartijen. 
Wij zijn van mening dat het onderhavige voorstel een pragmatische oplossing biedt om de kans op kwaadwillend gedrag te verkleinen zonder dat de preventieve en operationele maatregelen en het vangnet (het neutraliteitsbeginsel uit NC BAL) de succesvolle marktwerking en het financiële risico van marktpartijen teveel nadelig beïnvloeden. 
Gevolgde procedure Het voorstel is op 5 november 2019 door de Taakgroep Regulering van de vereniging Netbeheer Nederland vastgesteld als voorstel van de gezamenlijke netbeheerders. 
Het overleg met representatieve organisaties van partijen op de gasmarkt, als bedoeld in artikel 12d van de Gaswet, heeft plaatsgevonden tijdens de bijeenkomst van het Gebruikersplatform elektriciteits- en gastransportnetten (GEN), gehouden op 28 november 2019. Het op de bespreking van dit voorstel betrekking hebbende deel van het verslag is 
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opgenomen in bijlage 2 van deze brief. Naar aanleiding van de vergadering is de toelichting bij het voorstel op een aantal punten aangepast. Onder het kopje 'aanleiding tot het voorstel’ is het woordje ‘nieuwe’ toegevoegd, om zo expliciet uit te drukken dat GTS de mogelijkheid krijgt om sneller in te grijpen door nieuwe nominaties af te wijzen indien de exposure van een PV-er zijn kredietlimiet overschrijdt. In de toelichtende tekst is het woord ‘erkend’ toegevoegd voor de afkorting ‘PV’er’, om uit te drukken dat het hier gaat om erkend programmaverantwoordelijken in de zin van artikel 1.1 Begrippencode. Onder het kopje ‘inhoud van het voorstel’ is achter de zin ‘Aangezien verreweg de meeste erkend PV-ers prudent handelen, dienen de maatregelen in verhouding te staan tot de mate waarin de basisregel wordt overtreden' de volgende zinsnede toegevoegd: ‘of kan worden overtreden’. Onder de artikelsgewijze toelichting van artikel B1.6 is een typefout hersteld; in plaats van ‘de woorden’ moet hier staan ‘het woord’ . Hoewel het niet besproken is ter vergadering, is besloten om in het voorgestelde artikel 4.1.8 van de Transportcode het woord ‘kosten’ vervangen door ‘verliezen’, om zo beter aan te sluiten bij de formulering van artikel 31 lid 3 van de Europese netwerkcode inzake Balancering. 

Planning van de besluitvorming en inwerkingtreding Gelet op de in de inleiding vermelde recente gebeurtenissen en op de zorgwekkende signalen die wij van naburige TSO's ontvangen, hecht GTS zeer aan een zo spoedig mogelijke besluitvorming en inwerkingtreding. Een spoedige inwerkingtreding is ook van belang gezien de voorgestelde timing om de neutraliteitsheffing parallel aan het tarievenvoorstel van GTS in te dienen. 
Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid om dit voorstel nader toe te lichten. U kunt daartoe contact opnemen met  van Gasunie Transport Services B.V. @gastransport.nl) of de heer van ons bureau (zie aanhef). 

Bijlagen: 1. Codeteksten met voorgestelde wijzigingen 2. Verslag GEN-vergadering 
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Transportcode Gas LNB 
Bijlage 1. Kredietwaardigheidseisen 
B1.4. Financiële zekerheid Een erkende programmaverantwoordelijke of aangeslotene met exitcapaciteit die door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet wordt ingedeeld in risicocategorie hoog dient financiële zekerheid te verschaffen. De hoogte van de kredietlimiet is in dat geval gelijk aan de hoogte van de afgegeven financiële zekerheid. Een erkende programmaverantwoordelijke of aangeslotene met exitcapaciteit die door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet wordt ingedeeld in risicocategorie laag of midden kan ervoor kiezen aanvullende financiële zekerheid te verschaffen om zijn kredietlimiet te verhogen. De hoogte van de kredietlimiet moet minstens de exposure dekken. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet maakt de financiële zekerheden die hij in elk geval accepteert bekend op zijn website. De geldigheidstermijn van de financiële zekerheid dient minstens vier maanden langer te zijn dan de einddatum van het contract. 
B1.6 Kredietlimiet Voor elke erkende programmaverantwoordelijke of aangeslotene met exitcapaciteit stelt de netbeheerder van het landelijk gastransportnet een initiële kredietlimiet vast op basis van een analyse van financiële documenten. 
Ten behoeve van de financiële analyse verschaft de erkende programmaverantwoordelijke of aangeslotene met exitcapaciteit informatie aan de netbeheerder van het landelijk gastransportnet aangaande de structuur van de groep van bedrijven waartoe de erkende programmaverantwoordelijke of aangeslotene met exitcapaciteit behoort en het uiteindelijke moederbedrijf en de door een accountant goedgekeurde jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaar (inclusief balans, winst en verliesrekening, kasstromen en toelichting bij de jaarstukken). 
Een erkende programmaverantwoordelijke of aangeslotene met exitcapaciteit kan contracten afsluiten met de netbeheerder van het landelijk gastransportnet totdat de kredietlimiet is bereikt. Een erkende programmaverantwoordelijke of aangeslotene met exitcapaciteit die wordt ingedeeld in risicocategorie hoog heeft een kredietlimiet die gelijk is aan de afgegeven financiële zekerheid. Een erkende programmaverantwoordelijke of aangeslotene met exitcapaciteit die wordt ingedeeld in risicocategorie midden heeft een initiële kredietlimiet die overeenkomt met een percentage van 3% van het eigen vermogen minus immateriële vaste activa en kan eventueel zijn kredietlimiet verhogen door aanvullende financiële zekerheid te verstrekken. Een erkende programmaverantwoordelijke of aangeslotene met exitcapaciteit die wordt ingedeeld in risicocategorie laag heeft een initiële kredietlimiet die overeenkomt met een percentage van 6% van het eigen vermogen minus immateriële vaste activa en kan eventueel zijn kredietlimiet verhogen door aanvullende financiële zekerheid te verstrekken. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet brengt een bedrag van € 100.000 ten laste van de berekende kredietlimiet als standaard onbalansreservering. 
Voor partijen in elke risicocategorie zijn aanvullend&Tinanciële-zekerheden vereist als de exposure boven de kredietlimiet komt. 
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Als een erkende programmaverantwoordelijke ondanks een verzoek van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet deze aanvullende zekerheden binnen één werkéag-Ra ontvangst van een hiertoe strekkend-verzoek-weigert te overleggen, zal de netbeheerder van het landelijk-gastransportnet alle leveranciers informeren, dat geen switchberichten meer zullen worden geaccepteerd waarin deze erkende programmaverantwoordelijke voorkomt en zal de netbeheerder van het landelijk gastransportnet aHe erkende programmaverantwoordelijken informeren dat geen (deel)nommaties veer verkooptransacties ep het virtuele handelspunt van deze erkende programmaverantwoordelijke meer zullen worden geaccepteerd. 
In uitzonderlijke gevallen, zoals extreme uitkomsten van financiële ratio’s of bijzondere ontwikkelingen binnen het bedrijf of de bedrijfstak, kan de netbeheerder van het landelijk gastransportnet er toe over gaan om de partij een hogere of lagere kredietlimiet toe te kennen. 
De netbeheerder van het landelijk gastransportnet verschaft de erkende programmaverantwoordelijke of aangeslotene met exitcapaciteit op verzoek informatie over de actuele kredietruimte. 
Voor erkende programmaverantwoordelijken en aangeslotene met exitcapaciteit in risicocategorie laag of midden kan op basis van de operationele cashflow en de winst een hogere of lagere kredietlimiet toegekend worden: 
a. indien de nettowinst positief is, wordt de initiële kredietlimiet verhoogd met 10%; 
b. indien de nettowinst negatief is, wordt de initiële kredietlimiet verlaagd met 10%; 
c. indien de operationele cashflow positief is, wordt de initiële kredietlimiet verhoogd met 5%; 
d. indien de operationele cashflow negatief is, wordt de initiële kredietlimiet verlaagd met 5%. 
B1.10 Handhaving 
1. De hoogte van de kredietlimiet moet minstens de exposure dekken. 
2. Voor partijen in elke risicocategorie zijn onverwijld aanvullende financiële zekerheden 

vereist als de exposure boven de kredietlimiet komt. 
3. Indien op enig moment de exposure de kredietlimiet overschrijdt dan kan de netbeheerder 

van het landelijk gastransportnet (her)nominaties van de erkende 
programmaverantwoordelijke geheel of gedeeltelijk afwijzen met het oogmerk de 
overschrijding van de kredietlimiet te beperken en daarmee mogelijke financiële schade 
voor de markt te voorkomen dan wel te beperken. Indien de netbeheerder van het 
landelijk gastransportnet overgaat tot het afwijzen van (her)nominaties dan streeft hij er 
naar om alle erkende-programmaverantwoordelijken binnen 4 uren op de hoogte te 
stellen. 

4. Indien op enig moment de exposure de kredietlimiet substantieel overschrijdt dan voldoet 
de programmaverantwoordelijke niet langer aan de voorwaarden zoals bedoeld in 3.2.0 
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van de Transportcode LNB en kan intrekking van de erkenning op grond van artikel 3.3.2 
onverwijld volgen. Van een substantiële overschrijding van de kredietlimiet is sprake indien: 
a. De exposure de kredietlimiet met 100.000 euro of meer overschrijdt of 
b. De exposure de kredietlimiet met meer dan 5% overschrijdt of 
c. De exposure de kredietlimiet langer dan 24 uur overschrijdt. 

Indien de netbeheerder van het landelijk gastransportnet overgaat tot het intrekken van de erkenning dan zal hij daar aan voorafgaand, zo spoedig mogelijk alle erkende programmaverantwoordelijken, alle leveranciers en ACM informeren. 
4.1.4.5 Indien de netbeheerder van het landelijk gastransportnet geconfronteerd wordt met onverwachte grote storingen, waaronder ook wordt begrepen een storing in de tot het landelijk gastransportnet behorende ondersteunende communicatie en besturingssystemen, waarbij de systeemintegriteit in het geding komt of kan komen, kan de netbeheerder van het landelijk gastransportnet een noodsituatie uitroepen en handelen zoals beschreven in 4.1.4.4. Bij de afwikkeling van een dergelijke noodsituatie zal een eventueel verschil tussen de hoeveelheid entrygas en de hoeveelheid exitgas onder aftrek van het verschil tussen entry- en exitgas op basis van 4.1.1.2 verrekend worden tegen de neutrale gasprijs als bedoeld in 4.1.6.4. Indien de netbeheerder van het landelijk gastransportnet in deze situatie een WDM-transactie aangaat, dan ontstaat er een saldo door het prijsverschil tussen de neutrale gasprijs als bedoeld in 4.1.6.4 en de WDM-transactieprijs. Dit saldo wordt verrekend conform 4.1.5.3. 
4.1.4.6 Indien de netbeheerder van het landelijk gastransportnet geconfronteerd wordt met storingen in de informatievoorzieningssystemen betreffende het balanceringsregime (bedoeld om erkende programmaverantwoordelijken van informatie te voorzien), kan de netbeheerder van het landelijk gastransportnet besluiten tot het opschorten van het proces dat de WDM- transacties initieert zoals omschreven in 4.1.4.1. Indien de netbeheerder van het landelijk gastransportnet het proces dat de WDM-transacties initieert heeft opgeschort, dan zal de netbeheerder van het landelijk gastransportnet dit zo spoedig mogelijk publiceren onder vermelding van het tijdstip waarop dit ingaat. Tijdens een situatie waarin de informatievoorzieningssystemen gestoord zijn, wordt een eventuele WDM-transactie met de onbalans veroorzakende erkende programmaverantwoordelijke(n) verrekend tegen de neutrale gasprijs conform artikel 4.1.6.4. Indien de netbeheerder van het landelijk gastransportnet in deze situatie een WDM-transactie aangaat, dan ontstaat er een saldo door het prijsverschil tussen de neutrale gasprijs als bedoeld in 4.1.6.4 en de WDM-transactieprijs. Dit saldo wordt verrekend conform 4.1.5.3r 
4.1.5 Vervallen. 
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4.1.8 Neutraliteitsbeginsel 
1. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet brengt per kalenderjaar een 

neutraliteitsheffing, conform hoofdstuk VII van de Netwerkcode Balancering, in rekening 
bij de netgebruikers in de zin van artikel 2, vijfde lid NC-BAL. 

2. De neutraliteitsheffing bestaat uit de som van: 
a. het saldo zoals dat is vastgesteld conform artikel 4.1.4.5 
b. het saldo zoals dat is vastgesteld conform artikel 4.1.4.6 
c. opbrengsten uit de einde dag verrekening volgens artikel 4.1.7 
d. verliezen als gevolg van wanbetaling zoals bedoeld in artikel 31 van de NC-BAL, 

gecorrigeerd met eventuele nagekomen opbrengsten. 
3. De neutraliteitsheffing over een kalenderjaar t wordt in beginsel in kalenderjaar t+2 in 

rekening gebracht bij de netgebruikers conform dezelfde methodologie als de 
capaciteitsgebaseerde entry- en exittarieven, zoals die is vastgelegd in de Tarievencode 
Gas, artikel 3.2. Hierbij wordt de in artikel 3.2.2.2 gebruikte toegestane inkomsten (Tl) 
vervangen door de hoogte van de neutraliteitsheffing. 

4. Op de factuur waarmee de netbeheerder van het landelijk gastransportnet de 
neutraliteitsheffing in rekening brengt, worden de onderdelen zoals beschreven in het 
tweede lid en de gecontracteerde capaciteit gespecificeerd. 

5. Voordat de netbeheerder van het landelijk gastransportnet de neutraliteitheffing in 
rekening brengt, zendt hij de voorgenomen heffing inclusief de specificatie beschreven in 
het vierde lid ter beoordeling aan de ACM. 
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Codewijzigingsvoorstel Herziening handhaving exposure en implementatie neutraliteitsbeginsel (D2019-09978) 
GTS geeft een toelichting. 
VA mist in de tekst onder 2 het woord 'nieuwe', terwijl in de tekst over nieuwe nominaties gesproken wordt. Het is niet realistisch dat een aangeslotene, grootverbruiker, binnen vier uur kan reageren op de mededeling dat er een malafide partij is. 
VEMW denkt dat er begrippen door elkaar gehaald zijn; in het voorstel wordt vrijwel alleen over de programmaverantwoordelijke gesproken, terwijl er erkend programmaverantwoordelijke bedoeld wordt. De erkend programmaverantwoordelijke moet dan binnen vier uur reageren. Die is er ook toe geëquipeerd. 
GTS geeft aan de voorstellen over te nemen. 
E-NL vraagt of het voldoende duidelijk is dat GTS zich voldoende inspant om de schade te verhalen 
E-NL: in artikel B1.10.3 staat ‘kan’ en niet 'streeft’. 
E-NL: wat is de verhouding tot de REMIT-procedure, die het delen van prijsgevoelige informatie voorschrijft. 
E-NL is het eens met de gedachte achter het voorstel. 
VEMW vraagt of het ook in Europees verband is aangekaart. 
GTS stelt t a v. de inspanningsverplichting dat in de casus die de aanleiding vormt voor dit voorstel GTS er alles aan heeft gedaan en er alles aan doet om de schade te verhalen en om schade te voorkomen. Zo zijn bijv de interne procedures aangescherpt, zijn er alerts ingebouwd, en is er een toetsingscommissie. Bij de casus die aanleiding vormt voor het voorstel worden de beschikbare wegen bewandeld om de schade te verhalen; ook zijn de fiscale opsporingsautoriteiten geïnformeerd. Daarnaast is er in Europees verband overlegd en afspraken gemaakt om elkaar waar mogelijk te informeren. 
E-NL twijfelt niet aan de motieven van GTS, maar vraagt zich af of er in de code meer aandacht aan zou moeten worden besteed. 
VEMW: pagina 2, inhoud van het voorstel: ‘aangezien verreweg de meeste erkend PV-ers prudent handelen dienen de maatregelen in verhouding te staan tot de mate waarin de basisregel wordt overtreden’. Hieraan toevoegen: ‘of kan worden overtreden”. 
GTS: er worden meerdere stappen gecreëerd om proportioneel - indien het zich voordoet - te kunnen optreden. Het geeft de mogelijkheid om nieuwe nominaties af te kunnen wijzen. 
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GTS: artikel b1.10.3; ‘streeft’ of ‘kan’: er is voor ‘kan’ gekozen omdat GTS altijd de afweging wil kunnen maken. Er wordt niet per definitie naar gestreefd om nominaties in te trekken. Het is een noodoplossing die ook de andere partijen raakt. 
GTS: heeft een meldingsplicht als zaken niet aan de REMIT-vereisten voldoen. Het is de vraag of en wanneer GTS een REMIT-melding moet doen als het een licentie intrekt. Op voorstel van de voorzitter overleggen GTS en E-NL bilateraal over de REMIT-vereisten. 
VEMW: pagina 4, toelichting op B1.6: ‘komt terug in artikel B1.10.20 met toevoeging van de woorden: “onverwijld” Mist hier een woord? 
GTS: moet zijn: 'wordt onverwijld ’ 
VA: als klant van een partij die zowel gas als PV-diensten levert, die wordt afgesloten van het PV-schap omdat hij zijn kredietpositie jegens GTS niet goed heeft gemanaged. Wat is de contractuele positie van de aangeslotene? 
GTS komt op deze vraag later terug. Het maakt geen deel uit van het codewijzigingsvoorstel. De bestaande procedures in de transportcode gas LNB voor het wegvallen van een erkend programmaverantwoordelijke zijn van toepassing. 
De voorzitter concludeert dat de vergadering er unaniem mee akkoord gaat om het voorstel met de voorgestelde aanpassingen naar ACM te sturen. Er vindt nog bilateraal overleg plaats. 
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