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Autoriteit 
Consument & Markt 

Ons kenmerk: 103422_2-50a 

Bijlage: Behorende bij de (aanvullende) beslissing op bezwaar nummer 103422_1/90; 
103422_2/50 van het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt tot wijziging van de 
tariefstructuren en voorwaarden als bedoeld in artikel 12a en 12b, eerste lid van de Gaswet. 

Het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt, 

Gelet op artikel 12f van de Gaswet; 

Besluit dat de Transportvoorwaarden Gas — LNB worden gewijzigd als volgt: 

2.1.9 	Opstartdienst 

2.1.9.1 	De opstartdienst kan door een erkende programmaverantwoordelijke of een 

aangeslotene met exitcapaciteit worden gecontracteerd om het opstarten of het 

uitbreiden van een gasinstallatie van een eindverbruiker met een aansluiting op het 

landelijk gastransportnet te faciliteren. De opstartdienst geeft de erkende 
programmaverantwoordelijke of de aangeslotene met exitcapaciteit het recht een 

geschatte hoeveelheid exitcapaciteit te contracteren voor maximaal vier 

opeenvolgende gasmaanden. De opstartdienst kan niet worden gecontracteerd in een 

wintermaand. 

2.1.9.2 	De opstartdienst wordt vastgelegd in een aparte overeenkomst met daarin opgenomen 

de geschatte exitcapaciteit. De geschatte exitcapaciteit dient een redelijke 

beoordeling te zijn van de benodigde exitcapaciteit en dient binnen een gasmaand 

constant te zijn. De geschatte exitcapaciteit vormt de basis voor de (voorlopige) 

berekening van het in rekening te brengen bedrag bij de erkende 
programmaverantwoordelijke of de aangeslotene met exitcapaciteit. 

2.1.9.3 	De erkende programmaverantwoordelijke of de aangeslotene met exitcapaciteit 
mag de geschatte exitcapaciteit overschrijden. Als hiervoor vooraf toestemming van de 

netbeheerder van het landelijk gastransportnet benodigd is, zal dit opgenomen 

worden in de overeenkomst. 

2.1.9.4 	Het overdragen van transportcapaciteit of het gebruik van transportcapaciteit 
conform 2.1.10 met betrekking tot de geschatte exitcapaciteit als gecontracteerd onder 

de opstartdienst is alleen mogelijk voor de gehele geschatte exitcapaciteit en voor de 

gehele periode van de opstartdienst. 
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2.1.9.5 	Na afloop van de opstartdienst bepaalt de netbeheerder van het Iandelijk 
gastransportnet voor elke gasmaand van de opstartdienst een waarde voor de 
exitcapaciteit in de betreffende gasmaand. Deze waarde is gelijk aan het maximum 
van de gebruikte exitcapaciteit in die maand, zoals gemeten op basis van de 
Meetvoorwaarden Gas — LNB. De erkende programmaverantwoordelijke of 
aangeslotene met exitcapaciteit sluit een herziene overeenkomst met de 
netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet waarmee deze exitcapaciteit wordt 
gecontracteerd en afgerekend op grond van artikel 3.2.1.4. van de Tarievencode Gas. 
Indien geen toestemming vooraf is vereist voor het overschrijden van de geschatte 
exitcapaciteit is de waarde van de exitcapaciteit in de herziene overeenkomst gelijk 
aan de gebruikte exitcapaciteit. Indien wel vooraf toestemming is vereist voor het 
overschrijden van de geschatte exitcapaciteit is de waarde van de exitcapaciteit in de 
herziene overeenkomst gelijk aan de gebruikte exitcapaciteit voor zover de erkende 
programmaverantwoordelijke of aangeslotene met exitcapaciteit vooraf 
toestemming heeft gevraagd en ontvangen van de netbeheerder van het Iandelijk 
gastransportnet om de geschatte exitcapaciteit te overschrijden. 

2.1.9.6 	Indien er sprake is van overschrijding van de geschatte exitcapaciteit waarvoor de 
erkende programmaverantwoordelijke of aangeslotene met exitcapaciteit 
toestemming heeft gevraagd, maar niet heeft gekregen, of waarvoor voorafgaande 
toestemming vereist was maar welke niet is gevraagd, wordt deze overschrijding 
aangemerkt als een overschrijding bedoeld in artikel 3.2.1.5 van de Tarievencode Gas, 
en als zodanig afgerekend na afloop van de opstartdienst. Dit geldt eveneens indien 
toestemming is verleend voor overschrijding, maar de erkende 
programmaverantwoordelijke of aangeslotene met exitcapaciteit meer 

exitcapaciteit gebruikt dan waarvoor toestemming was verkregen. 

2.1.10 	Overdracht van transportcapaciteit of het gebruiksrecht 

Algemeen 
2.1.10.1 	De netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet faciliteert het overdragen van 

transportcapaciteit en het overdragen van het gebruik van transportcapaciteit 
(hierna ook te noemen 'het gebruiksrecht'). Het overdragen van transportcapaciteit of 

het gebruiksrecht is mogelijk tussen een aangeslotene met exitcapaciteit en een 

erkende programmaverantwoordelijke voor zover het de exitcapaciteit op het 

exitpunt van de aangeslotene met exitcapaciteit betreft of tussen erkende 
programmaverantwoordelijken onderling. Het overdragen van transportcapaciteit of 
het gebruiksrecht kan plaatsvinden voor een of meer gasdagen of voor een of meer 

gasmaanden. 

2.1.10.2 	Beide partijen dienen gezamenlijk bij de netbeheerder van het Iandelijk 
gastransportnet een verzoek in tot het overdragen van transportcapaciteit of het 
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gebruiksrecht. Met de overdracht wordt het portfolio van de partij die het gebruiksrecht 
krijgt overgedragen uitgebreid. In verband met de in artikel B1.5 van de 
Transportvoorwaarden Gas — LNB bedoelde exposure, toetst de netbeheerder van het 

Iandelijk gastransportnet of de kredietlimiet van deze partij nog toereikend is alvorens 
medewerking te verlenen aan de overdracht. Wordt een verzoek ingediend door middel 

van het elektronisch boekingsplatform, dan zal de netbeheerder van het Iandelijk 
gastransportnet de bevestiging van de medewerking nog dezelfde dag verzenden; een 

verzoek ingediend door middel van het standaard formulier zal binnen 4 werkdagen 
worden bevestigd. De overgedragen transportcapaciteit of het overgedragen 

gebruiksrecht kunnen op zijn vroegst door de overnemende partij worden gebruikt op de 

gasdag nadat de netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet de bevestiging 

heeft verzonden. De overnemende partij draagt op het betreffende entry- of exitpunt 
programmaverantwoordelijkheid. 

Transportcapaciteit 

	

2.1.10.3 	Bij het overdragen van transportcapaciteit voor een gasdag of een gasmaand wordt 

het gedeelte van de transportcapaciteit met het hoogste tarief bij voorrang 

overgedragen. 

	

2.1.10.4 	De netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet zal de erkende 
programmaverantwoordelijke of de aangeslotene met exitcapaciteit ter bevestiging 

van de medewerking een e-mail sturen met een link naar de nieuwe overeenkomsten. 
Indien geen gebruik is gemaakt van het elektronisch boekingsplatform, wordt de 
overdracht bevestigd per brief of e-mail met daarbij de nieuwe overeenkomsten. 

Het gebruiksrecht 

	

2.1.10.5 	Door alleen het gebruiksrecht over to dragen verkrijgt de overnemende erkende 
programmaverantwoordelijke het recht om de transportcapaciteit op het betreffende 

entry- of exitpunt te gebruiken. Het tarief voor het transport wordt ongewijzigd bij de 

partij die het gebruiksrecht heeft overgedragen in rekening gebracht. 

	

2.1.10.6 	Wordt de overeenkomst betreffende transport (tussentijds) beeindigd en is het 
gebruiksrecht geheel of gedeeltelijk overgedragen, dan eindigt tevens dit gebruiksrecht. 

De netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet zal in dat geval de partij die het 

gebruiksrecht overgedragen heeft gekregen van de partij die de transportcapaciteit 
rechtstreeks bij de netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet heeft gecontracteerd 

de mogelijkheid bieden de transportcapaciteit behorende bij het gebruiksrecht to 

contracteren. Na melding door de netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet 
dient de betreffende partij binnen drie werkdagen to besluiten of hij van deze 

mogelijkheid gebruik wenst te maken. 
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2.1.10.7 	De dienst diversion zoals beschreven in 2.1.7 kan niet worden gecontracteerd met 

betrekking tot het gebruiksrecht dat een erkende programmaverantwoordelijke 
overgedragen heeft gekregen. 

2.1.10.8 	De netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet zal medewerking aan het 

overdragen van het gebruiksrecht bevestigen door middel van een 

2.1.10.9 	Kosten verband houdende met het gebruiksrecht worden door de netbeheerder van het 

Iandelijk gastransportnet in rekening gebracht bij de erkende 
programmaverantwoordelijke die het gebruiksrecht overgedragen heeft gekregen. 

Kosten die verband houden met het gebruiksrecht zijn kosten in verband met 
overschrijdingen van de gecontracteerde capaciteit, kosten voortkomend uit de 
balancering en kosten gerelateerd aan het verrekenen van correcties op allocaties. 

Besluit dat de Tarievencode Gas wordt gewijzigd als volgt: 

3.3.5 	Tariefstructuur overdracht van transportcapaciteit of het gebruiksrecht 

3.3.5.1 	Omschrijving dienst 
De omschrijving van de dienst is opgenomen in 2.1.10 van de Transportvoorwaarden 

Gas — LNB. 

3.3.5.2 	Tariefdrager 
Voor de dienst wordt een eenmalig bedrag per overdracht berekend. 
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