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Geachte heer Don, 
Hierbij ontvangt u, namens de gezamenlijke netbeheerders, een voorstel tot wijziging van de 
voorwaarden zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid van de Gaswet. 
Aanleiding tot het voorstel 
Aanleiding voor het voorstel tot schrappen van artikel 2.2.2.a is de recent door ACM aangekondigde 
nieuwe aanvraagprocedure voor vergunninghoudende leveranciers voor het onderling overnemen van 
eikaars aandeel in een restverdeling. De in artikel 2.2.2.a vermelde aanvraagprocedure is hiermee niet 
meer consistent en ook niet meer nodig, 
De aanleiding voor het wijzigen van artikel 2.2.2.C is gelegen in het feit dat toepassing van de in dit 
artikel genoemde verdeling van de financiële schade ertoe zal leiden dat er grote verschillen kunnen 
ontstaan in de bedragen die kleinverbruikers uiteindelijk krijgen doorbelast en dit is niet conform de 
intentie van het Besluit Leveringszekerheid Gaswet. . 

Inhoud van het voorstel 
Er wordt voorgesteld om artikel 2.2.2.a van de Takencode Gas LNB in zijn geheel te schrappen. Verder 
wordt voorgesteld om in artikel 2.2.2.C van de Takencode Gas LNB de verwijzing naar artikel 3, zesde 
lid van het Besluit Leveringszekerheid Gaswet te schrappen en een zinsnede toe te voegen dat helder 
maakt dat de verdeling van de kosten gebaseerd moet zijn op de marktaandelen ten tijde van verdeling 
van de kosten. 
De codeteksten met de voorgestelde wijzigingen zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze brief. Toe te 

voegen tekst is rood en onderstreept. Te verwijderen tekst is rood en doorgehaald. 
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Toelichting op het voorstel 
Schrappen 2.2.2.a: 
Indien de vergunning van een leveranciers wordt ingetrokken en gedurende de zgn. vensterperiode niet 
alle kleinverbruikers van deze leveranciers een andere leverancier krijgen toebedeeld dan vindt er een 
restverdeling plaats over de andere leveranciers. Op basis van het Besluit Leveringszekerheid Gaswet, 
artikel 3, zesde lid geschied een eventuele restverdeling van kleinverbruikers naar evenredigheid van 
het totale aantal kleinverbruikers dat de andere vergunninghoudende leveranciers reeds beleveren, 
tenzij de Minister van Economische Zaken en Klimaat (“EZK”) tot een andere wijze van verdeling 
besluit. De ACM is door de Minister van EZK gemandateerd om dergelijke besluiten m.b.t. een andere 
wijze van verdeling te nemen. 
Vergunninghoudende leveranciers kunnen een aanvraag indienen om af te wijken van de 
standaardrestverdeling. In artikel 2.2.2.a van de Takencode Gas LNB staat de aanvraagprocedure 
hiervoor beschreven. Deze procedure komt erop neer dat vergunninghoudende leveranciers die 
onderling een alternatieve (rest)verdeling overeen waren gekomen dit verzoek aan GTS moeten sturen. 
GTS dient vervolgens de ontvangen verzoeken minimaal jaarlijks door te sturen naar ACM die over dit 
verzoek, namens de minister, een besluit moet nemen. GTS heeft in deze procedure slechts een 
doorgeeffunctie. 
Op 19 september 2019 heeft Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) aan de vergunninghoudende 
leveranciers een brief verstuurd waarin zij aankondigt dat vergunninghoudende leveranciers in het 
vervolg een aanvraag voor het onderling overnemen van kleinverbruikers in een restverdeling 
rechtstreeks bij ACM in kunnen dienen. 
De genoemde procedure van artikel 2.2.2.a is hiermee dus niet consistent. Met dit 
codewijzigingsvoorstel wordt deze inconsistentie opgeheven. 
Aanpassen 2.2.2.c: 
Op basis van het Besluit Leveringszekerheid Gaswet is GTS in bepaalde situaties verplicht om zich 
financieel garant te stellen voor de inkoop van gas voor kleinverbruikers. Deze garanties kunnen leiden 
tot betalingen door GTS. GTS zal dan eerst proberen deze kosten te verhalen op de (curator van de) 
partij waarvoor GTS garant stond. GTS zal hierbij niet in alle gevallen de volledige kosten op deze partij 
kunnen verhalen. De financiële schade die GTS hierbij oploopt kan GTS op grond van artikel 3, zevende 
lid van het Besluit Leveringszekerheid Gaswet o.b.v. marktaandeel in rekening brengen bij de 
vergunninghouders. De vergunninghouders mogen vervolgens deze kosten verhalen op de 
kleinverbruikers waarbij iedere kleinverbruiker een gelijk bedrag in rekening wordt gebracht. 
Iedere kleinverbruiker kan uiteindelijk alleen een gelijk bedrag betalen als GTS de doorberekening aan 
de individuele vergunninghouders baseert op het marktaandeel van het moment dat GTS deze kosten 
in rekening brengt bij de vergunninghouders. Artikel 2.2.2.C van de Takencode Gas LNB schrijft echter 
voor dat de verdeling van de kosten over de vergunninghouders gebaseerd moet zijn op de 
marktaandelen die golden op het moment van restverdelen van de kleinverbruikers. 
Tussen het moment van een restverdeling van het bestand van kleinverbruikers aan het einde van de 
vensterperiode en het moment van het in rekening brengen van de financiële schade kan geruime tijd 
zitten waarin GTS probeert de schade te verhalen bij de veroorzaker ervan. Gedurende deze periode 
kunnen de marktaandelen van de vergunninghouders aanmerkelijk wijzigen. 
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Indien de doorbelasting van de GTS-schade aan de vergunninghouders gebaseerd wordt op het 
marktaandeel ten tijde van de restverdeling dan zullen kleinverbruikers van verschillende 
vergunninghouders ook verschillende bedragen krijgen doorbelast. Kleinverbruikers van 
vergunninghouders waarvan het marktaandeel is verkleind t.o.v. het moment van restverdeling zullen 
dan onevenredig veel betalen, kleinverbruikers die klant zijn bij een leverancier met een gestegen 
marktaandeel krijgen dan te weinig doorbelast en kleinverbruikers die klant zijn geworden bij een 
leverancier die nog niet bestond ten tijde van restverdeling, betalen dan helemaal niets. Een dergelijke 
ongelijke verdeling is niet hetgeen beoogd is in het besluit Leveringszekerheid Gaswet en daarom moet 
in artikel 2.2.2.C de verwijzing naar het marktaandeel ten tijde van de restverdeling worden geschrapt. 
Consequenties voor aangeslotenen en andere belanghebbenden 
Vergunninghoudende leveranciers hoeven verzoeken tot onderlinge overdracht van kleinverbruikers bij 
restverdelingen niet langer aan GTS te sturen, maar kunnen deze rechtstreeks aan ACM sturen. 
Hiermee vervalt een onnodige stap. Daarnaast vervallen ook de beperkingen die het gevolg zijn van de 
in het codeartikel genoemde termijnen. 
Aanpassing van artikel 2.2.2 c leidt ertoe dat het eenduidiger wordt hoe de doorbelasting van de schade 
per vergunninghouder wordt vastgesteld. 
Samenhang met andere codewijzigingsdossiers 
Er is geen inhoudelijke samenhang met andere codewijzigingsdossiers. 
Alternatieven voor (onderdelen van) het codewijzigingsvoorstel 
Het alternatief zou zijn om de huidige bepalingen en de huidige procedures te behouden. Hiermee zou 
een inefficiëntie en een inperking van mogelijkheden voor marktpartijen nodeloos in stand worden 
gehouden. 
Toetsing aan artikel 12f van de Gaswet 
Het voorstel dient o.i. meerdere van de in artikel 12f genoemde belangen 
Gevolgde procedure 
Het voorstel is vastgesteld als een voorstel namens de gezamenlijke netbeheerders in een vergadering 
van de Taakgroep Regulering, d.d. 5 november 2019. Het overleg met representatieve organisaties van 
partijen op de elektriciteits- en gasmarkt, zoals bedoeld in artikel 12d van de Gaswet heeft 
plaatsgevonden in een bijeenkomst van het Gebruikersplatform elektriciteits- en gasnetten (GEN) op 28 
november 2019. Het op de bespreking van dit voorstel betrekking hebbende deel van het verslag van 
dit overleg is opgenomen in bijlage 2 bij deze brief. Naar aanleiding van de vergadering is alleen de 
laatste zin van de paragraaf “toelichting op het voorstel aangepast”. Deze aanpassing betreft wijziging 
van “... hetgeen niet de bedoeling is van het Besluit leveringszekerheid Gaswet” naar “...hetgeen niet 
beoogd is in het Besluit Leveringszekerheid Gaswet". 
Planning van de besluitvorming en inwerkingtreding 
Het is wenselijk dat de inwerkingtreding van dit besluit zo veel mogelijk aansluit bij de ingangsdatum 
van de nieuwe procedures t.a.v. rechtstreekse indiening van dergelijke verzoeken door 
vergunninghoudende leveranciers bij ACM dan wel dat de tussenliggende periode zo kort mogelijk is. 
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Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid om dit voorstel nader toe te lichten. U kunt daartoe contact 
opnemen met  van Gasunie Transport Services BV. 

@gastransport.nl) of de heer van ons bureau (zie aanhef). 

Bijlagen: 
1. Codeteksten met voorgestelde wijzigingen 
2. Verslag GEN-vergadering 
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Takencode Gas LNB 
Artikel 2.2.2.a 
[vervallen] 
Indien twee of meer vergunninghouders in onderling overleg tot nader order een andere wijze van verdeling als bedoeld in artikel 3, zesde lid. Besluit leveringszekerheid Gaswet wensen, kunnen zij daartoe een door alle betreffende leveranciers ondertekend gemotiveerd verzoek indienen bij de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, waarbij de EAN codes en de leveringsvergunning(en) van de betreffende leveranciers-worden vermekk 
Aldus: 

a. geleidt de netbeheerder van het tandelijk gastransportnet door hem ontvangen verzoeken voor 1 oktober van elk kalenderjaar door naar de Autoriteit Consument en Markt ter beoordeling; 
b. neemt de Autoriteit Consument en Markt binnen een redelijke termijn een besluit; 
c. past de netbeheerder van het landelijk gastransportnet bij een positief besluit van de Autoriteit Consument en Markt de gewenste verdeling toe per 1 januari van het kalenderjaar, volgend op het jaar waarin het besluit door de Autoriteit Consument en Markt genomen is. 

Artikel 2 2.2.0. 
Indien de netbeheerder van het landelijk gastransportnet de te zijnen laste blijvende kosten volgens artikel 3, zevende lid, Besluit leveringszekerheid Gaswet, in rekening brengt bij de vergunningshouders, zal de verdeling volgens artikel 3, zesde lid, Besluit leveringszekerheid Gaswet, gebaseerd zijn op de marktaandelen van vergunninghouders in de kleinverbruikersmarkt van dat moment en worden uitgedrukt in procenten, waarbij zal worden afgerond op tienden van procenten. 
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Codewijzigingsvoorstel Wijziging Takencode LNB leveringszekerheid (D-2019- 09980) 
GTS geeft een toelichting. 
VEWIW: vraagt of het alleen om kleinverbruikers gaat. 
GTS bevestigt dat het om het kleinverbruikerssegment gaat. VEMW oppert op pagina 3 ‘een ongelijke 
verdeling is niet de bedoeling’ te vervangen door ‘niet hetgeen beoogd is’. 
De voorzitter concludeert dat de vergadering er unaniem mee akkoord gaat om het voorstel met de 
voorgestelde aanpassing naar ACM te sturen. 
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