
 

   

  

  

 

P
a
g

in
a
 

1
/1

 

Verslag 
 

Bijlage(n) - 

Datum verslag 10 september 2013 

Opgemaakt door Autoriteit Consument @ Markt | regulering-energie@acm.nl 

Datum 

bespreking 

10 september 2013 |  

Deelnemers F. Gräper, A. Wesseling, E. de Ruiter, W. Pastoor (GTS) 

H-B. Schurink (Energie-Nederland) 

J. v.d. Worp, D. Meuzelaer (VEMW) 

M. van Eijkelenburg (Duurzame Energie Koepel) 

C. Droste (FME-CWM) 

M. Odijk (voorzitter), G. Langedijk, W. de Vreeze, K. Bouwens, E. 

Kahl, J. de Maa (ACM). 

 

Afschrift aan - 

Onderwerp Verslag klankbordgroepbijeenkomst Methodebesluiten 2014 e.v. 

GTS 

 

Bijlagen 

De presentatie van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is als bijlage bijgevoegd. Dit verslag 

betreft aanvullingen op de inhoud van de presentatie. 

 

Gasaansluitdienst 

VEMW vraagt om nadere toelichting voor wat betreft de basis van de verdeelsleutel die op de 

totale kosten zal worden toegepast. ACM licht toe dat de verdeelsleutel gebaseerd is op de GAW, 

maar dat deze ook wordt toegepast op de operationele kosten. VEMW vraagt daarnaast waarom 

de splitsing dan is gebaseerd op capaciteit terwijl het tarief toegepast zal worden op verbruik. 

GTS licht toe dat zij het codewijzigingsvoorstel op die manier heeft ingevuld omdat zij een 

discussie zoals in het dossier OV-exits wil vermijden; vandaar dat niet wordt gekozen voor een 

tarief op basis van technische capaciteit. ACM vult aan dat zij wil vermijden dat aangeslotenen 

geprikkeld worden om hun aansluiting te laten aanpassen indien technische capaciteit en 

daadwerkelijk verbruik uiteen lopen. Zij benadrukt dat dit een tijdelijke oplossing is en dat naar 

aanleiding van de toekomstige Europese Netwerkcode Tariefstructuren dit opnieuw kan worden 

bekeken. GTS bevestigt desgevraagd dat het niet gaat om piekcapaciteit, maar om 

gecontracteerde capaciteit. VEMW merkt op dat dit een verschil is ten opzichte van de regeling 

bij regionale netbeheerders. GTS licht toe dat dit ligt aan het feit dat de wijze van contracteren bij 

de landelijk netbeheerder anders is dan bij de regionale netbeheerders.  


