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Zienswijze ontwerpbesluit ACMUIT/519346

Geachte heer Bos,
Op 4 juni 2020 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) in de Staatscourant1 een
mededeling gedaan van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit met kenmerk ACM/UIT/519346
tot wijziging van de Tarievencode elektriciteit en Tarievencode gas. Het ontwerpbesluit behelst de
verwerking van een evenredige verdeling van gederfde inkomsten van een regionale netbeheerder in
geval van faillissement van een leverancier.
Graag maken de gezamenlijke netbeheerders (hierna: Netbeheer Nederland) gebruik van de
mogelijkheid om hun zienswijze te geven op het ontwerpbesluit. In het onderstaande gaan we eerst in
op de inhoudelijke verschillen met ons eerdere voorstel. Tot slot noemen we nog enkele redactionele
onvolkomenheden van het ontwerpbesluit.
Prikkel tot scherp debiteurenbeleid
In uw wijzigingsopdracht2 heeft u aangegeven belang te hechten aan het scherp houden van
regionale netbeheerders bij hun debiteurenbeleid. In ons antwoord op uw wijzigingsopdracht3 hebben
we aangegeven met deze noodzaak van scherp houden van netbeheerders bij hun debiteurenbeheer
in te stemmen. In dat antwoord hebben we ook aangegeven hoe onze reactie tegemoet komt aan die
noodzaak.
Zowel het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 als het Besluit leveringszekerheid Gaswet
benoemt als plicht voor de netbeheerder een vermoeden van gevaar voor de continuïteit van de
levering door een vergunninghouder zo spoedig mogelijk te melden aan de netbeheerder van het
landelijk hoogspanningsnet respectievelijk netbeheerder van het landelijk gastransport en aan de
minister. Het ontbreken van een tijdige afdracht van de transportkosten in het kader van het verplicht
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leveranciersmodel door een vergunninghouder aan een netbeheerder is bij uitstek een aanwijzing
voor het bestaan van het bedoelde gevaar.
Het eerst mogelijke moment waarop de netbeheerder een probleem in de afdracht kan constateren is
de 28e kalenderdag van de maand volgend op de maand waarover de afdracht verschuldigd is. Als de
netbeheerder aan het eind van die dag een melding doet bij de landelijke netbeheerder en de
Autoriteit Consument en Markt van het (deels) ontbreken van een verschuldigde afdracht, zijn er,
afhankelijk van de maand nog twee of drie dagen om maatregelen te treffen voor het eind van die
maand.
Als in die twee of drie dagen een rechter geen faillissement heeft uitgesproken, of de Autoriteit
Consument en Markt de vergunning van de desbetreffende leverancier niet heeft ingetrokken, wordt
de netbeheerder geconfronteerd met mogelijk gederfde tariefinkomsten die hij niet meer in de tarieven
kan verwerken. Hoe lang die periode duurt bevindt zich buiten de invloedsfeer van de netbeheerder.
In onze reactie op uw wijzigingsopdracht geven we dan ook aan dat een netbeheerder het best
geprikkeld kan worden tot scherp debiteurenbeleid door de mogelijkheid om gederfde tariefinkomsten
te verwerken in tarieven van een later jaar te beperken tot twee maanden voorafgaand aan de eerste
mogelijkheid waarop een netbeheerder kan weten van een gevaar voor de continuïteit van de levering
door een vergunninghouder.
De constatering van een betalingsachterstand is het startpunt van de procedure leveringszekerheid.
Alleen een netbeheerder die scherp is op zijn debiteurenbeleid constateert tijdig een
betalingsachterstand. Niet te begrijpen is daarom waarom ACM in randnummer 12 van het
ontwerpbesluit schrijft “Een dergelijk startpunt neemt de prikkel tot scherp debiteurenbeleid namelijk
weg bij de netbeheerder”. Het volstaat dan immers te melden conform art. 2 van het Besluit
Leveringszekerheid Elektriciteit en het Besluit Leveringszekerheid Gas dat er sprake is van een
betalingsachterstand bij een vergunninghouder.” Dat is een vreemde redenering, want hoe anders dan
op grond van een scherp debiteurenbeleid kom je tot een tijdige melding van betalingsachterstand?
Van een tegenstrijdigheid met de belangen, regels en eisen bedoeld in artikel 12f, eerste en tweede
lid, van de Gaswet en artikel 36, eerste en tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 is dan ook geen
sprake. ACM schuift ons inziens ten onrechte dit deel van het gewijzigde voorstel ter zijde.
Ontoereikendheid van drie maanden
De constatering dat er sprake is van een betalingsachterstand kan op zijn vroegst gedaan worden als
de betaling over de maand ervoor niet tijdig wordt voldaan (uiterlijk de 28e kalenderdag van de maand
erna) Daarmee bedraagt de betalingsachterstand direct al twee maanden. In het oorspronkelijke
voorstel van Netbeheer Nederland was de periode waarover gederfde tariefinkomsten in de tarieven
van een toekomstig jaar verwerkt kunnen worden verlengd van 2 naar 4 maanden om 2 maanden de
tijd te hebben te zoeken naar een oplossing voor het ontstane betalingsprobleem. Met de tekst van
het ontwerpbesluit blijft daar maar 1 maand van over. Dat betekent dat er nauwelijks tijd is om te
onderzoeken of er sprake is van een incidenteel (operationeel) betalingsprobleem of dat er sprake is
van een structureel betalingsprobleem. Omdat de behandeling van een faillissementsaanvraag al
gauw een maand in beslag kan nemen, resteert een netbeheerder geen andere mogelijkheid dan om
bij een geconstateerd betalingsprobleem direct faillissement aan te vragen.
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Bij handhaven van de drie maanden overeenkomstig ontwerpbesluit zal de regionale netbeheerder bij
geconstateerde betalingsachterstand vrijwel onmiddellijk faillissement moeten aanvragen, waarop de
ACM geen andere keuze heeft om de vergunning in te trekken. Ook ACM heeft hierdoor geen
speelruimte meer om te zoeken naar andere oplossingen, speelruimte die in sommige situaties wel
wenselijk is om bijvoorbeeld kettingreacties te voorkomen.
Zienswijze
Om alle voornoemde redenen zijn wij van mening dat het herzien voorstel het best tegemoet komt aan
de eis tot scherp debiteurenbeleid en tevens enige ruimte geeft om te zoeken naar oplossingen voor
betalingsproblemen in plaats van direct faillissement aan te moeten vragen. Primair verzoeken wij de
ACM dan ook te besluiten overeenkomstig het herzien voorstel. Indien elke betrokken partij zich dan
inspant om zo snel mogelijk te komen tot een oplossing voor het betalingsprobleem (betalingsregeling
of faillissement of intrekken leveranciersvergunning) kunnen vervolgproblemen het best voorkomen
worden.
Als ACM om gegronde juridische argumenten het herziene voorstel alsnog niet overneemt, verzoeken
wij subsidiair de ACM te besluiten tot het oorspronkelijke voorstel inclusief de vier maanden.
Grondslag voor gederfde tariefinkomsten
In het voorstel van Netbeheer Nederland was ook een verbetering van de bestaande codetekst
opgenomen, door de grondslag voor het vaststellen van gederfde tariefinkomsten te expliciteren (de
voorgestelde artikelen 5.1.3 en 5.1.4 voor de Tarievencode elektriciteit en het voorgestelde artikel
2.26, derde en vierde lid van d Tarievencode gas). ACM heeft dit deel van het voorstel niet
overgenomen, zonder daar argumenten voor te geven. Explicitering van deze grondslag is nodig om
de voor de vaststelling benodigde gegevens als netbeheerders uit te kunnen wisselen. In het
uiteindelijke besluit dienen de desbetreffende bepalingen alsnog opgenomen te worden.
Redactionele vormgeving
In het voorstel van Netbeheer Nederland was ook aandacht besteed aan het vormgeven van de
bepalingen overeenkomstig de Aanwijzingen voor de Regelgeving, in overeenstemming met het
beleid van de ACM de codes op die manier vorm te geven. De leidde er toe dat een vervallen artikel
inhoudelijk weer een functie kreeg, dat verwijzingen als “jaar t” zijn vervallen en dat bepalingen als de
oorspronkelijke artikelen 5.1.3 en 5.1.4 van de Tarievencode elektriciteit, indacht de aanwijzing dat
een artikel(lid) slecht één zaak dient te regelen zijn opgedeeld in meerdere bepalingen. In het
ontwerpbesluit zijn de aanpassingen niet overgenomen en is de tekst van de bestaande artikelen
5.1.3 en 5.1.4 weer opgenomen (inclusief foute verwijzing). ACM geeft daar in randnummer 13 geen
ander argument voor dan dat de ‘ACM [] grammatica, spelling en interpunctie in het codevoorstel waar
nodig [heeft] gecorrigeerd.
We verzoeken de ACM dan ook alsnog de voorgestelde verbeteringen in overeenstemming met de
aanwijzingen voor de regelgeving over te nemen.
Overige onvolkomenheden in het ontwerpbesluit
- In Tarievencode elektriciteit, artikel 5.1.2, onderdeel a moet de komma na “genomen” een
puntkomma zijn.

BR-2020-1739

Pagina 3 van 4

\
Kenmerk

BR-2020-1739

Datum

9 juli 2020

- In Tarievencode elektriciteit, artikel 5.1.2, onderdeel a moet de komma voor “en" een
puntkomma zijn.
- In Tarievencode elektriciteit, artikel 5.1.2, dienen onderdelen a en b met een kleine letter te
beginnen in plaats van met een hoofdletter.
- In Tarievencode elektriciteit, artikelen 5.1.3 en 5.1.4 is de verwijzing naar artikel 5.1.2 fout; dat
moet een verwijzing naar artikel 5.1.1 zijn. Beter is het overigens om de voorgestelde artikelen
5.1.3 tot en met 5.1.7 over te nemen.
- In Tarievencode gas verplaatst het ontwerpbesluit de regeling voor tariefinkomstenderving naar
een nieuwe paragraaf 2.7, maar verzuimt om artikel 2.26 met de huidige regeling te laten
vervallen.
- In Tarievencode gas gelden bij artikel 2.41 dezelfde opmerkingen als bij artikel 5.1.2 van de
Tarievencode elektriciteit.
- In Tarievencode gas, artikelen 2.42 en 2.43, is de verwijzing naar artikel 2.41 fout; dat moet
een verwijzing naar artikel 2.40 zijn. Beter is het overigens om de leden 3 tot en met 7 van het
voorgestelde artikel 2.26 over te nemen, die eventueel, onder laten vervallen van artikel 2.26
hernoemd kunnen worden naar artikel 2.42 tot en met 2.46.
Mocht u naar aanleiding van deze zienswijze op uw ontwerpbesluit nog nadere vragen hebben, dan
van ons bureau (gegevens zie briefhoofd).
kunt u zich wenden tot de heer
Met vriendelijke groet,

Dick Weiffenbach
Directeur
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