
BESLUIT 

 

 

 

 

Nummer 104378/10.BT1101 

Betreft zaak: Ontheffing proefproject veilen gebundelde grenscapaciteit 

 

 

Nederlandse Mededingingsautoriteit  
 

 

 

   

1                                                    

Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in 

artikel 12h van de Gaswet. 

 

 

 

IIII    InleidingInleidingInleidingInleiding    

    

1. Op 27 december 2012 heeft de Raad van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna 

tevens: de Raad) een schriftelijke aanvraag, gedateerd op 24 december 2012, ontvangen 

van Gasunie Transport Services B.V. (hierna tevens: GTS) inzake het voornemen van GTS 

tot het experimenteren met het dag-vooruit veilen van gebundelde exit- en entrycapaciteit 

op een zevental grenspunten (hierna tevens: proefproject).1 GTS vraagt de Raad om een 

ontheffing voor het uitvoeren van dit proefproject. Die ontheffing is nodig omdat het 

proefproject in strijd is met het in artikel 2.1.2. van de Transportvoorwaarden Gas – LNB 

neergelegde First Come First Served (hierna: FCFS) principe, aldus GTS. 

 

2. De Raad beoordeelt het verzoek van GTS in het onderhavige besluit. In paragraaf II wordt 

daartoe eerst de aanvraag van GTS uiteengezet. In paragrafen III en IV worden het 

relevante huidige en het toekomstige juridisch kader weergegeven. Na een toelichting op 

de gevolgde procedure en een weergave van de ingekomen zienswijze in paragraaf V, 

wordt vervolgens in paragraaf VI het verzoek van GTS beoordeeld door de Raad, waarbij 

de ingekomen zienswijze wordt betrokken. In paragraaf VII bespreekt de Raad welke  

voorschriften en beperkingen aan het besluit moeten worden verbonden. Het besluit 

wordt vervolgens weergegeven in paragraaf VIII. De inwerkingtreding wordt besproken in 

paragraaf IX.  

 

IIIIIIII    De aanvraag van GTSDe aanvraag van GTSDe aanvraag van GTSDe aanvraag van GTS    

 

3. GTS geeft aan dat de Raad op 14 mei 2012 aan GTS toestemming heeft verleend voor het 

proefproject voor het veilen van gebundelde grenscapaciteit op het H-gas grenspunt 

tussen GTS en Gasunie Deutschland (hierna: GUD) te Oude Statenzijl (300146, Oude 

                                                           

1 Brief met kenmerk LTM 12.1586. 
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Statenzijl GUD-H) voor de duur van één jaar (hierna: proefproject OSZ).2 Sinds 22 mei 

2012 wordt dan ook op dag-vooruit basis een bepaalde hoeveelheid gebundelde 

capaciteit op dit grenspunt aangeboden. Als bijlage bij haar nieuwe aanvraag heeft GTS 

een eerste evaluatie van het proefproject OSZ gevoegd.3 Hieruit blijkt het succes van het 

proefproject OSZ, aldus GTS. 

 

4. GTS geeft aan dat zij inmiddels door meerdere transmissiesysteembeheerders (hierna: 

TSB’s), die een verbinding hebben met het netwerk van GTS, is benaderd met een 

verzoek om ook met hen een dergelijk proefproject te starten. Het betreft de volgende 

TSB’s: Open Grid Europe (hierna: OGE), Gascade, Thyssengas en Fluxys. GTS is bereid 

hieraan mee te werken, maar constateert dat de technische codes momenteel alleen 

toestaan dat capaciteit wordt verdeeld op basis van het FCFS principe. Om die reden 

verzoekt GTS de Raad om ontheffing te verlenen voor een meer uitgebreid proefproject 

dat niet één, maar zeven grenspunten betreft. 

 

5. De achtergrond van het verzoek is, blijkens de aanvraag, aankomende Europese 

regelgeving met betrekking tot het toewijzen van capaciteit op grenspunten. In dit 

verband verwijst GTS naar de Network Code on Capacity Allocation Mechanisms (hierna 

tevens: NC CAM), welke op dit moment in ontwikkeling is.4 GTS verwacht dat de NC 

CAM eind 2013 in werking treedt. GTS geeft aan dat deze regelgeving de werkwijze van 

GTS met betrekking tot het toewijzen van capaciteit op grenspunten ingrijpend zal doen 

wijzigen, omdat grenscapaciteit volgens bepaalde voorwaarden zal moeten worden 

geveild. Vooruitlopend hierop wenst GTS, naast het lopende proefproject OSZ, nog een 

breder proefproject te starten, waarbij op beperkte schaal met meerdere TSB’s ervaring 

kan worden opgedaan met het in de concepttekst van de NC CAM voorgestelde veilen en 

bundelen van grenscapaciteit. GTS wijst in dit verband op de herhaaldelijke oproepen 

door de Europese Commissie (hierna tevens: de Commissie) en de nationale 

toezichthouders, waaronder de Energiekamer van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (hierna tevens: Energiekamer NMa), tot het organiseren van 

                                                           

2 Het ontheffingsbesluit wat GTS hier bedoelt, betreft het besluit met kenmerk 104110/4 en is te raadplegen op de 

internetpagina van de Energiekamer NMa (www.nma.nl). 

3 GTS, Evaluatie rapportage van het proefproject voor het dag vooruit veilen van gebundelde capaciteit op het grenspunt 

Oude Statenzijl H-gas Gasunie Transport Services en Gasunie Deautschland, 19 december 2012 (www.nma.nl). 

4 De NC CAM is opgesteld door de European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSO-G). 

Vervolgens heeft de Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) hierover aanbevelingen gedaan aan de 

Commissie. De Commissie heeft de NC CAM nu in behandeling, waarbij de NC CAM via een commitologieprocedure zal 

worden omgevormd tot bindende Europese regelgeving. 
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dergelijke proefprojecten.5 GTS wijst in dit kader tevens op haar constatering dat zowel 

het ministerie van Economische Zaken als de Energiekamer NMa bereid zijn om het 

proefproject waar mogelijk te steunen en te faciliteren. 

 

6. GTS geeft aan dat de werkwijze in het voorgestelde proefproject in lijn is met de 

regelgeving zoals vastgelegd in de MR Grenscapaciteit,6  welke evenwel nog niet in de 

nationale codes is vastgelegd. In dit kader geeft GTS aan dat de Raad, teneinde de strijd 

met de nationale codes op te heffen en ter implementatie van de MR Grenscapaciteit, 

aan de toestemming voor het proefproject OSZ van 14 mei 2012 als voorwaarde heeft 

verbonden dat GTS een voorstel dient te doen tot wijziging van de codes door daarin op 

te nemen dat transportcapaciteit kan worden gealloceerd en geprijsd door middel van 

een veiling. GTS geeft aan hier gevolg aan te hebben gegeven en dat er een voorstel tot 

wijziging van de codes bij de Raad is ingediend. Echter, met het oog op de komst van de 

NC CAM is GTS bij nader inzien van mening dat deze implementatie van de MR 

Grenscapaciteit niet de meest geschikte manier is om de strijd met de huidige codes op 

te heffen, omdat codewijzingstrajecten een lange doorlooptijd en weinig flexibiliteit 

kennen. Daarnaast geeft GTS aan dat aangezien de NC CAM binnen afzienbare tijd zal 

zijn vastgesteld en zal prevaleren boven de MR Grenscapaciteit, de nationale codes tegen 

die tijd opnieuw zullen moeten worden aangepast om deze zodoende in lijn te brengen 

met de NC CAM. Derhalve is GTS van mening dat de nationale codes beter kunnen 

worden aangepast zodra de NC CAM definitief is vastgesteld. En aangezien het 

voorgestelde proefproject niet alleen in lijn is met de MR Grenscapaciteit7 maar tevens 

met de concepttekst van de NC CAM, is ook via deze weg de tijdelijkheid van de 

strijdigheid met de nationale codes gewaarborgd, aldus GTS. Om die reden verzoekt GTS 

de Raad om een ontheffing te verlenen tot de NC CAM die functie kan vervullen. 

 

                                                           

5 Zie in dit kader onder meer: European Commission, Communication from the Commission to the European 

Parliament and the Council , The future Role of the regional initiatives, Brussel, 7.12.2010 , COM (2010) 721 final.:  “Early 

implementation by one region might provide a useful test bed on how best to implement new codes, on the time needed 

to do so and practical hurdles to be overcome. Lessons learned may facilitate and speed up implementation in other 

regions. The work done so far in the Central-West electricity region on market coupling and in the Central-East electricity 

region on application of flow based capacity allocation provide good examples in this regard.” (p. 4). 

Zie ook ACER op het 21ste Madrid Forum van 22 maart 2012 te Madrid, presentatie “Gas regional Initiative Getting to 

2014”. 

6 Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 3 mei 2011, nr. WJZ / 11059422, tot 

wijziging van de Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas, Stcrt. Nr. 7740, 9 mei 2011. 

7 De Raad neemt aan dat GTS hier doelt op de bepalingen voor zover het betreft de verplichting tot het veilen van 

capaciteit met een looptijd korter dan een jaar. 
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7. GTS geeft aan dat zij verwacht dat met dit proefproject waardevolle ervaring kan worden 

opgedaan waar netwerkoperators, marktpartijen, toezichthouders en lidstaten hun 

voordeel mee kunnen doen op het moment dat de nieuwe allocatieregels daadwerkelijk 

van toepassing worden. Voor GTS is het van belang dat zij informatie verkrijgt over het 

functioneren van het gekozen capaciteitsplatform, bijvoorbeeld met betrekking tot de 

technische en organisatorische aspecten alsook de flexibiliteit van het platform. In het 

lopende proefproject OSZ wordt immers gebruik gemaakt van het Trac-X platform die 

gebaseerd is op de Duitse Karla wetgeving,8 terwijl de algoritmes van het 

capaciteitsplatform in het voorgestelde proefproject zullen zijn gebaseerd op de 

concepttekst van de NC CAM en de omvang van dit platform omvangrijker zal zijn gezien 

het aantal participerende landen en TSB’s.9 Door de opgedane ervaringen zal GTS beter 

en eerder in staat zijn om te voldoen aan de nieuwe Europese regelgeving op 

grenspunten. Daarnaast geeft GTS aan dat de koppeling met meerdere TSB’s via een 

marktgebaseerd allocatiemechanisme het Nederlandse virtuele overdrachtspunt (hierna: 

hub) Title Transfer Facility (hierna: TTF) niet alleen zal verbinden met de hub Gaspool in 

Duitsland (zoals in het lopende proefproject OSZ), maar ook met twee andere 

omringende continentale hubs, namelijk het Zeebrugge Trading Point (hierna: ZTP) in 

België en Net Connect Germany (hierna: NCG) in Duitsland. Hierdoor zullen nieuwe 

netgebruikers deelnemen aan het proefproject en bekend raken met deze nieuwe manier 

van werken en zullen de toezichthouders meer inzicht verkrijgen in deze vorm van 

capaciteitstoedeling, aldus GTS. Volgens GTS zal dit verder de handel en marktwerking 

in de betreffende gebieden ten goede komen. Tot slot kan een succesvol proefproject het 

vertrouwen in Europa in het veilen van gebundelde grensoverschrijdende capaciteit doen 

toenemen, aldus GTS. 

 

8. Gezien het voorgaande is de toegevoegde waarde van het voorgestelde proefproject ten 

opzichte van het lopende proefproject OSZ volgens GTS vooral gelegen in het feit dat 

gebundelde capaciteit wordt aangeboden tussen meerdere marktgebieden (tussen TTF 

enerzijds en Gaspool, NCG en ZTP anderzijds), waardoor tevens een grotere groep 

netgebruikers ervaring kan opdoen met het veilingmechanisme. Ook kan ervaring worden 

opgedaan met het capaciteitsplatform dat ook na inwerkingtreding van de NC CAM door 

19 Noordwest-Europese TSB’s zal worden ingezet voor het veilen van gebundelde 

grenscapaciteit. 

 

                                                           

8 Zie: http://www.trac-x.de. 

9 Dit platform is gerealiseerd door 19 Noordwest-Europese TSB’s en inmiddels gelanceerd onder de naam ‘Prisma’. Dit 

platform zal ook door deze TSB’s worden ingezet voor het veilen van gebundelde grenscapaciteit na inwerkingtreding 

van de NC CAM. 
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9. GTS beschrijft het proefproject als volgt. GTS heeft met aangrenzende TSB’s afgesproken 

een proefproject te realiseren op een zevental grenspunten. Op deze grenspunten zullen 

de betrokken TSB’s gezamenlijk een beperkte hoeveelheid gebundelde entry- en 

exitcapaciteit op dag-vooruit basis aanbieden via een veilingmechanisme dat beschikbaar 

is op het nieuwe capaciteitsplatform als gerealiseerd door 19 Noordwest-Europese TSB’s.  

 

10. GTS geeft aan dat de voor het proefproject benodigde capaciteit op dag-vooruit basis zal 

worden vastgesteld aan de hand van actuele gegevens, zoals de status van het 

gastransportnet en de weersverwachting. Naar zeggen van GTS moet hierbij gedacht 

worden aan een hoeveelheid capaciteit van enkele tienduizenden kubieke meters gas per 

uur, waar mogelijk zowel Nederland in als Nederland uit. Deze capaciteit vormt volgens 

GTS momenteel geen onderdeel van de technische capaciteit op de betreffende 

grenspunten, omdat deze capaciteit niet voor een langere termijn gegarandeerd kan 

worden. De momenteel toegewezen vaste en afschakelbare capaciteit op het grenspunt is 

gebaseerd op de technische capaciteit die GTS voor een langere tijd kan aanbieden. 

Derhalve is de capaciteit die beschikbaar wordt gesteld voor het proefproject extra vaste 

capaciteit op dag-vooruit basis bovenop de huidige technische capaciteit. 

 

11. GTS geeft aan dat zij conform de concepttekst van de NC CAM het gereguleerde tarief 

voor dagcapaciteit zal hanteren als starttarief in de veiling. Het proefproject zal derhalve 

leiden tot tarieven die worden bepaald door het gereguleerde dagtarief vermeerderd met 

een zogenoemde veilingpremie, het verschil tussen de veilingprijs en het gereguleerde 

tarief. Als de veilingpremie groter is dan nul, dan zal het in rekening gebrachte tarief dus 

hoger zijn dan het gereguleerde (dag)tarief.  

 

12. Het proefproject heeft geen nadelige gevolgen voor partijen die reeds in het bezit zijn van 

vaste en afschakelbare capaciteit op de betreffende grenspunten, aldus GTS. Het 

proefproject heeft immers enkel betrekking op extra vaste dag-vooruit capaciteit bovenop 

de huidige technische capaciteit. Hierdoor behouden partijen met vaste capaciteit 

vanzelfsprekend hun vaste rechten en worden partijen met afschakelbare capaciteit op 

dezelfde wijze als daarvoor afgeschakeld, namelijk vanaf het moment dat de bestaande 

partijen meer nomineren dan de huidige technische capaciteit. GTS kent normaal 

gesproken weliswaar een systeem van opwaarderen van afschakelbare capaciteit, maar 

dit systeem is niet van toepassing op de voor het proefproject beschikbare dag-vooruit 

capaciteit. Ook op dit moment worden namelijk lange termijn afschakelbare 

capaciteitscontracten door GTS niet op dagbasis opgewaardeerd (van afschakelbare naar 

vaste capaciteit). De reden hiervoor is dat dit voor netgebruikers weinig toegevoegde 

waarde heeft en voor GTS bijzonder tijdrovend is, aldus GTS. GTS voelt zich bovendien 

gesteund door de positieve reacties die zij heeft ontvangen van marktpartijen en 

representatieve organisaties naar aanleiding van het lopende proefproject OSZ. 
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13. GTS stelt voor om de opbrengsten die toegekend kunnen worden aan het gereguleerde 

deel van de veilingprijs onder het volumerisico van GTS te scharen,10 en de Raad de 

bestemming te laten bepalen van de opbrengsten uit de veilingpremies alsmede van de 

kosten die GTS heeft gemaakt ten behoeve van dit proefproject. 

 

14. GTS geeft aan dat zij voor de realisatie en inrichting van dit proefproject twee soorten 

kosten zal moeten maken, welke GTS samen in totaal geraamd heeft op 830.000 euro. 

Ten eerste zijn dit interne kosten op IT-gebied, zoals de communicatie met het 

capaciteitsplatform, verwerking van veilingresultaten en een aanpassing van de 

facturering. GTS schat deze kosten op 160.000 euro. Ten tweede betreft het kosten met 

betrekking tot derde partijen, zoals de kosten voor het aanpassen, onderhoud, beheer en 

gebruik van het capaciteitsplatform. GTS schat deze kosten op ongeveer 670.000 euro.  

 

15. Op basis van de boekingen uit proefproject OSZ (150.000 euro, waarvan 10.000 euro 

veilingpremie) worden de inkomsten van het voorgestelde proefproject over zeven 

maanden in 2013 door GTS ingeschat op maximaal 450.000 euro. Hierbij heeft GTS zich 

gebaseerd op het gegeven dat TTF via het proefproject met drie hubs gekoppeld zal zijn, 

in plaats van met één zoals bij proefproject OSZ. 

 

16. GTS wil het proefproject per 1 april 2013 van start laten gaan, zo volgt uit de aanvraag. 

Derhalve verzoekt zij de Raad in haar aanvraag om ruim voor die datum hierover een 

besluit te nemen. 

 

IIIIIIIIIIII    Huidig Huidig Huidig Huidig juridisch juridisch juridisch juridisch kaderkaderkaderkader    

 

 Ontheffingsbevoegdheid NMa 

17. Artikel 12h van de Gaswet luidt: 

 

 1. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit kan op aanvraag bij beschikking 

een ontheffing verlenen van de tariefstructuren en de voorwaarden. Bij zijn beslissing 

neemt de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit de belangen als bedoeld in 

                                                           

10 Het volumerisico betekent dat wanneer GTS minder eenheden capaciteit afzet dan waar op voorhand rekening mee is 

gehouden in de methode van regulering en de tarieven, GTS dit niet (alsnog) mag compenseren door in het 

daaropvolgende jaar hogere tarieven in rekening te brengen. Het omgekeerde is ook het geval: als GTS in staat is om 

meer eenheden capaciteit af te zetten dan waar op voorhand rekening mee is gehouden in de methode van regulering en 

de tarieven, dan mag GTS de extra tariefinkomsten die dat oplevert behouden (zie randnummer 58 van het 

Methodebesluit Transport GTS - Periode 2010 t/m 2013). Het volumerisico geeft GTS derhalve een financiële prikkel om 

zoveel mogelijk transportcapaciteit aan te bieden. 
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artikel 12f, eerste lid, onderdelen b tot en met f, en de regels, bedoeld in artikel 12f, eerste 

lid, onderdelen g en h, in acht. 

 2. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt beleidsregels op met 

betrekking tot de procedure voor aanvraag van een ontheffing. 

 3. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit kan voorschriften en beperkingen 

verbinden aan de ontheffing. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit kan de 

voorschriften en opgelegde beperkingen wijzigen. 

 4. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit trekt de ontheffing in op een 

daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de houder van de ontheffing. 

 5. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit kan de ontheffing intrekken, 

indien:  

  a. de houder van de ontheffing de aan de ontheffing verbonden voorschriften of 

 opgelegde beperkingen niet nakomt;  

  b. de houder van de ontheffing bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens 

 heeft verstrekt en de verstrekking van juiste en volledige gegevens tot een andere 

 beschikking op de aanvraag zou hebben geleid;  

  c. de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit, gelet op de belangen 

 bedoeld in artikel 12f, eerste lid, onderdelen b tot en met f, en de regels, bedoeld 

 in artikel 12f, eerste lid, onderdelen g en h, van oordeel is dat intrekking van de 

 ontheffing noodzakelijk is. 

 6. Een op grond van dit artikel genomen beschikking wordt bekendgemaakt in de 

Staatscourant. 

 

 Capaciteitsallocatie 

18. De Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas11 (hierna tevens: de Regeling) geeft 

voorschriften met betrekking tot de tariefstructuren als bedoeld in artikel 12a en de 

voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet. De MR Grenscapaciteit is een 

wijziging op deze Regeling. Het betreft hier onder meer artikel 18b van de Regeling. Lid 2 

tot en met 4 van artikel 18b bepalen dat capaciteit met een looptijd korter dan een jaar 

moet worden aangeboden via een veiling door of in opdracht van GTS, en luiden als 

volgt: 

 

 (…) 

 2. De voorwaarden bepalen dat op termijn ten minste tien procent van de technische 

landsgrensoverschrijdende capaciteit voor het transport van gas wordt gereserveerd voor 

contracten met een looptijd van een jaar of korter. 

                                                           

11 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 januari 2005, nr. WJZ 5001052, houdende regels inzake 

tariefstructuren en voorwaarden voor gas (Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas). 
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 3. De voorwaarden bepalen met betrekking tot de toedeling van de op grond van het vorige lid 

gereserveerde landsgrensoverschrijdende capaciteit voor het transport van gas dat ten minste 

twintig procent daarvan als vaste capaciteit wordt gereserveerd voor contracten met een 

looptijd korter dan een jaar en wordt aangeboden via een veiling door of in opdracht van de 

beheerder van het desbetreffende gasnet. 

 4. De voorwaarden kunnen met betrekking tot de veiling als bedoeld in het derde lid, tevens de 

termijn bepalen waarbinnen de gereserveerde capaciteit wordt geveild en de minimumprijzen 

vaststellen waaronder die capaciteit niet wordt geveild. 

 

19. Voorts bepaalt artikel 12b van de Gaswet dat in de voorwaarden regels kunnen worden 

gesteld aangaande de toedeling en toewijzing van de (beschikbare) transportcapaciteit. 

Voor het toewijzen van capaciteit op een landsgrensoverschrijdend gastransportnet die 

een netgebruiker niet gebruikt, wordt expliciet de mogelijkheid van een veiling benoemd.  

 

20. Tot slot heeft artikel 2.1.2. van de Transportvoorwaarden Gas – LNB (hierna tevens: 

Transportvoorwaarden), opgesteld op basis van artikel 12b van de Gaswet, betrekking op 

entry- en exitcapaciteit. Dit artikel bepaalt de wijze van toedeling van transportcapaciteit 

en luidt, voor zover hier relevant, als volgt: 

 

 (…) 

 

 Contractering en toewijzing 

Entry- en exitcapaciteit worden gecontracteerd en aan erkende 

programmaverantwoordelijken toegewezen volgens het first come first served principe. 

 

 (…) 

 

 Overige voorwaarden 

De netbeheerder van het landelijk gastransportnet zal onverwijld, met inachtneming van 

2.1.12, naar mate er bestaande niet afschakelbare entrycapaciteit respectievelijk 

bestaande niet afschakelbare exitcapaciteit of bestaande afschakelbare entrycapaciteit 

respectievelijk bestaande afschakelbare exitcapaciteit in een tranche met een lagere 

waarschijnlijkheid van afschakelen beschikbaar komt, de gecontracteerde afschakelbare 

entrycapaciteit respectievelijk afschakelbare exitcapaciteit in een tranche met een lagere 

waarschijnlijkheid van afschakelen opwaarderen naar niet afschakelbare entrycapaciteit 

respectievelijk niet afschakelbare exitcapaciteit dan wel de gecontracteerde afschakelbare 

entrycapaciteit respectievelijk afschakelbare exitcapaciteit in een tranche met een hogere 

waarschijnlijkheid van afschakelen opwaarderen naar afschakelbare entrycapaciteit 

respectievelijk afschakelbare exitcapaciteit in een tranche met een lagere 
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waarschijnlijkheid van afschakelen. Het opwaarderen zal worden uitgevoerd in de 

volgorde van de volgens 5.1.6 vastgelegde tijdstempel. 

 

 Tariefregulering 

21. Verordening 715/200912 geeft in artikel 13 de mogelijkheid aan lidstaten om tarieven vast 

te stellen aan de hand van marktgerichte regelingen, zoals veilingen. Gelet op de 

formulering biedt deze bepaling niet rechtstreeks een juridische basis voor tarieven die 

op basis van veilingen tot stand zijn gekomen. Een aanvullende handeling van de 

wetgever lijkt hiertoe nodig. Artikel 13 luidt, voor zover hier relevant, als volgt: 

 

 De lidstaten kunnen besluiten dat de tarieven ook kunnen worden vastgesteld aan de hand van 

marktgerichte regelingen, zoals veilingen, mits dergelijke regelingen en de eruit voortvloeiende 

inkomsten door de regulerende instantie worden goedgekeurd. 

 

22. De tarieven van GTS dienen overeenkomstig artikel 82 van de Gaswet te worden 

vastgesteld. Ten aanzien van het landsgrensoverschrijdend gastransport heeft de 

wetgever via het tiende lid van dit artikel, welke voorafgaat aan het elfde lid, de 

totstandkoming van tarieven als uitkomst van een veiling mogelijk gemaakt. Artikel 82 

luidt als volgt: 

 

 1. In afwijking van artikel 80 worden de tarieven ter uitvoering van de taken door de 

netbeheerder van het landelijk gastransportnet, genoemd in de artikelen 10 en 10a, eerste lid, 

onderdeel b, c, d en e, alsmede de tarieven voor de transport ondersteunende diensten 

vastgesteld overeenkomstig dit artikel. 

2. Voor elke taak van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, bedoeld in het eerste 

lid, stelt de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit de methode van regulering vast, 

voor een periode van ten minste drie en ten hoogste vijf jaar, na overleg met de gezamenlijke 

netbeheerders en met representatieve organisaties van partijen op de gasmarkt en met 

inachtneming van het belang dat de doelmatigheid van de bedrijfsvoering op de meest 

doelmatige kwaliteit van de uitvoering van deze taken worden bevorderd. 

3. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet zendt jaarlijks voor 1 september aan de 

raad van bestuur van de mededingingsautoriteit een voorstel voor de tarieven voor uitvoering 

van de taken genoemd in de artikelen 10 en 10a, met inachtneming van de tariefstructuren 

vastgesteld op grond van artikel 12f of 12g en met inachtneming van de gemaakte kosten voor 

investeringen, bedoeld in artikel 39e, 39f, derde lid, of 54a, derde lid, voor zover deze kosten 

doelmatig zijn. 

                                                           

12 Verordening (EG) Nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 

betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 

1775/2005, PbEU, L 211/36, 14 augustus 2009. 



10                                                    

4. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt na overleg met de gezamenlijke 

netbeheerders en met representatieve organisaties een doelmatigheidskorting vast. Dit besluit 

geldt voor dezelfde periode als het besluit op grond van het tweede lid. De 

doelmatigheidskorting heeft tot doel om een doelmatige bedrijfsvoering te bevorderen. 

5. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt jaarlijks de tarieven vast die kunnen 

verschillen voor de onderscheiden tariefdragers. 

6. Indien een voorstel niet binnen de termijn, bedoeld in het derde lid, aan de raad van bestuur 

van de mededingingsautoriteit is gezonden stelt deze de tarieven uit eigen beweging vast met 

inachtneming van dit artikel. 

7. De vastgestelde tarieven treden in werking op een door de raad van bestuur van de 

mededingingsautoriteit te bepalen datum en gelden tot de datum van inwerkingtreding van 

het besluit tot vaststelling van de tarieven voor het volgende jaar. 

8. Artikel 81c, tweede en vijfde lid, zijn van overeenkomstige toepassing. 

9. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet publiceert de voor hem geldende tarieven 

op een geschikte wijze. Tevens legt de netbeheerder van het landelijk gastransportnet de voor 

hem geldende tarieven voor een ieder ter inzage in al zijn vestigingen. 

10. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt een beleidsregel vast betreffende 

de beoordeling van doelmatigheid, bedoeld in het derde lid. 

10. Het derde tot en met negende lid is niet van toepassing op de taak van de netbeheerder 

van het landelijk gastransportnet, bedoeld in artikel 10, eerste lid, voor zover: 

a. die taak betrekking heeft op het transport van gas dat de landsgrens overschrijdt, en 

b. de toedeling van die transportcapaciteit plaatsvindt door middel van een veiling of een 

andere marktconforme methode. 

11. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit houdt bij het vaststellen van de 

methode van regulering van de tarieven rekening met de opbrengsten uit een veiling of een 

andere marktconforme methode. 

  

23. In het Besluit tot vaststelling van de tarieven ter uitvoering van de transporttaak en de 

taak balancering ingevolge artikel 82, vijfde lid, van de Gaswet per 1 januari 2013 voor 

Gasunie Transport Services B.V.13 (hierna tevens: tariefbesluit ) zijn zowel de exittarieven 

als de entrytarieven voor de grenspunten vastgesteld. 

    

IIIIVVVV    Toekomstig Toekomstig Toekomstig Toekomstig juridisch juridisch juridisch juridisch kaderkaderkaderkader    

 

 Capaciteitsallocatie 

                                                           

13 NMa, Besluit tot vaststelling van de tarieven ter uitvoering van de transporttaak en de taak balancering 

ingevolge artikel 82, vijfde lid van de Gaswet per 1 januari 2013 voor Gasunie Transport Services B.V., kenmerk 104186/32 

(www.nma.nl). 
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24. Zoals eerder genoemd is de NC CAM, een Europese netcode, momenteel in 

ontwikkeling. De Europese Commissie heeft deze netcode inmiddels ingebracht in de 

comitologieprocedure. Na het doorlopen van deze procedure wordt de netcode als 

verordening uitgevaardigd, en krijgt daarmee een rechtstreekse werking. Naar 

verwachting zal de netcode omstreeks oktober 2013 in werking treden. De huidige versie 

van de NC CAM bepaalt dat de toewijzing van capaciteit op grenspunten zal geschieden 

door middel van een veiling. Artikel 8, eerste lid, van de concepttekst van de NC CAM 

luidt (thans) als volgt: 

 

 Auctions shall be used for the allocation of capacity at interconnection points. 

 

25. De NC CAM, in zijn huidige vorm, bepaalt dat naburige transmissiesysteembeheerders 

gebundelde capaciteitsproducten zullen aanbieden. De aanhef van artikel 19 van de 

concepttekst van de NC CAM luidt thans als volgt: 

 

 Adjacent transmission system operators shall jointly offer bundled capacity products, according 

to the following principles: (…). 

 

 Tariefregulering 

26. De NC CAM, in zijn huidige vorm, bepaalt dat het gereguleerde tarief in de veiling 

gehanteerd zal worden als minimumprijs voor alle vaste en afschakelbare 

capaciteitsproducten. Artikel 26, eerste lid, van de concepttekst van de NC CAM luidt 

thans als volgt: 

 

 The Regulated Tariff shall be used as the Reserve Price in all auctions for all Standard Capacity 

Products for firm and interruptible capacity. 

 

VVVV    ProcedureProcedureProcedureProcedure en zienswijzen en zienswijzen en zienswijzen en zienswijzen    

    

27. De Raad heeft een concept van dit besluit op 4 februari 2013 gedurende drie weken ter 

inzage gelegd, onder mededeling daarvan in de Staatscourant van 4 februari 2013, nr. 

2888, en op de website van de Energiekamer NMa. De Raad heeft belanghebbende 

partijen daarbij uitgenodigd om schriftelijk op dit conceptbesluit te reageren. De Raad 

heeft een schriftelijke reactie ontvangen van Vereniging Energie Nederland (hierna: ENL), 

welke tevens is geplaatst op de website van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

www.nma.nl. 

 

28. In haar zienswijze stelt ENL dat de Raad in het conceptbesluit in strijd handelt met 

diverse algemene beginselen van behoorlijk bestuur, en dat de Raad om die reden geen 
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ontheffing zou mogen verlenen aan GTS. Ter onderbouwing van dit standpunt heeft ENL 

diverse argumenten aangevoerd. Tevens heeft zij meerdere vragen opgeworpen. 

 

29. ENL heeft onder meer aangegeven geen bezwaar te hebben tegen invoering van een 

veilingmechanisme bij wijze van proefproject vooruitlopend op de definitieve NC CAM, 

maar wel bezwaar te hebben tegen een proefproject van de voorgestelde schaalgrootte. 

Verder zouden de veilingen potentieel grote impact kunnen hebben op bestaande 

capaciteitscontracten en zouden huidige capaciteitshouders de mogelijkheid moeten 

hebben om hun capaciteit mee te veilen, aldus ENL. Daarnaast heeft ENL aanzienlijke 

bezwaren tegen de verplichting tot het contracteren van gebundelde capaciteit. Tot slot 

heeft ENL kritische kanttekeningen geplaatst bij de kosten van het proefproject en de 

voorgestelde omgang met de veilingopbrengsten. 

 

30. Naar aanleiding van de zienswijzen van ENL heeft de Raad op 8 maart 2013 (per e-mail) 

aanvullende informatie opgevraagd met betrekking tot de gevolgen van het proefproject 

voor bestaande capaciteitsrechten, de beschikbaarheid van ongebundelde 

capaciteitsproducten, de omvang van het proefproject en de kostenraming. GTS heeft op 

14 maart 2013, eveneens per email, deze aanvullende informatie aangeleverd. 

 

31. Met instemming van GTS heeft de Raad op 18 maart 2013 per e-mail de aanvullende 

informatie van GTS aan ENL voorgelegd. Op 22 maart 2013 heeft ENL, eveneens per e-

mail, haar reactie hierop bij de Raad aangeleverd. 

 

32. De zienswijzen van ENL heeft de Raad in zijn beoordeling van de aanvraag betrokken en 

hebben geleid tot wijziging van de motivering zoals weergegeven in het conceptbesluit. 

De zienswijzen worden verderop in dit besluit behandeld. 

 

VVVVIIII    BeoordBeoordBeoordBeoordelingelingelingeling    

 

 Inleiding 

33. In haar aanvraag heeft GTS aangegeven dat zij bij de uitvoering van het voorgenomen 

proefproject op een punt niet in overeenstemming met het vigerende juridisch kader zal 

handelen. Het betreft hier de wijze van capaciteitsallocatie. Het proefproject vertoont 

weliswaar geen strijd met hetgeen de Gaswet14 of de MR Grenscapaciteit15 regelt ten 

aanzien van de toedeling en toewijzing van (landgrensoverschrijdende) 

transportcapaciteit, maar wel met hetgeen is bepaald in de Transportvoorwaarden16. De 

                                                           

14 Artikel 12b van de Gaswet. 

15 Artikel 18b van de Regeling. 

16 Artikel 2.1.2 van de Transportvoorwaarden. 
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Transportvoorwaarden gaan namelijk niet uit van een veilingmechanisme, maar van de 

toedeling en toewijzing van capaciteit volgens het FCFS principe. Het honoreren van de 

aanvraag van GTS betekent derhalve dat de Raad GTS zal dienen te ontheffen van haar 

verplichting tot het alloceren van capaciteit door middel van het FCFS principe als 

bepaald in artikel 2.1.2. van de Transportvoorwaarden. 

 

34. Voorts merkt de Raad op dat bij het hanteren van een veilingmechanisme weliswaar 

tarieven zullen worden gehanteerd die tot stand zijn gekomen conform de 

reguleringssystematiek van artikel 82 van de Gaswet,17 maar dat in de vigerende methode 

van regulering van de transporttarieven (hierna tevens: methodebesluit)18 nog geen 

rekening is gehouden met opbrengsten uit veilingen. In dit kader overweegt de Raad dat 

– indien hij het door GTS voorgenomen proefproject mogelijk zou willen maken – dit 

derhalve betekent dat hij, naast het verschaffen van voornoemde ontheffing, met 

betrekking tot de geveilde transportcapaciteit GTS tevens zal moeten toestaan af te 

wijken van hetgeen het vigerende methodebesluit bepaalt over kosten en opbrengsten. 

 

35. De vraag ligt voor of en, zo ja, in hoeverre de Raad deze medewerking kan toezeggen. In 

dit verband zal hij ingaan op de relevante feiten, omstandigheden en belangen – en de 

waardering daarvan – en motiveren waarom hij van mening is dat GTS in dit bijzondere 

geval, onder het stellen van voorschriften en beperkingen, in haar voornemen kan worden 

gefaciliteerd. 

 

  Maatschappelijk en economisch belang 

36. Onderhavig initiatief moet worden gezien in het licht van de ontwikkelingen in de 

Europese gasmarkt. Het streven van de Europese Raad is om in 2014 één interne 

Europese gasmarkt te realiseren.19 Dit streven geeft zij onder meer vorm door in 

Verordening 715/2009 te verplichten tot het opstellen van netcodes door het European 

Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSO-G), het 

samenwerkingsverband van de Europese TSB’s voor gas. De netcodes worden ontwikkeld 

voor grensoverschrijdende aangelegenheden en aangelegenheden betreffende de 

marktintegratie. De Europese lidstaten, waaronder Nederland, hebben hiermee 

ingestemd vanwege het belang dat zij hechten aan het realiseren van één interne 

                                                           

17 Op grond van artikel 82 lid 10, welke vooraf gaat aan lid 11, van de Gaswet is het derde tot en met het negende lid van 

dat artikel niet van toepassing op de veiling van landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit. Dit betekent dat de 

veilingprijzen niet overeen hoeven te komen met de tarieven zoals de Raad op grond van het vijfde lid heeft vastgesteld in 

het tariefbesluit. 

18 NMa, Methodebesluit Transport GTS - Periode 2010 t/m 2013, kenmerk 103794/332 (www.nma.nl). 

19 Europese Raad, 4 februari 2011. Zie ook: 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/ec/119187.pdf. 
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gasmarkt. Het veilen als allocatiemechanisme voor alle grensoverschrijdende 

transportcapaciteit zoals voorgeschreven in de concepttekst van de NC CAM zal hieraan 

bijdragen, zo is de gedachte. Hiermee wordt namelijk bewerkstelligd dat capaciteit op 

een transparante, non-discriminatoire en marktconforme wijze wordt aangeboden: iedere 

belangstellende kan meedingen naar capaciteit tegen een bepaalde prijs. Op deze wijze 

komt een prijs tot stand die de vraag en het aanbod beter weerspiegelt. Een ander 

voordeel is dat het veilen over de lange termijn beter inzicht geeft in de behoefte aan 

capaciteit. Dit geeft informatie die nuttig kan zijn voor bepaalde investeringsbeslissingen. 

 

37. De Raad is van mening dat het onderhavige initiatief bijdraagt aan de ontwikkeling van 

de grensoverschrijdende handel en daarmee aan één Europese gasmarkt. Een dergelijk 

proefproject bevordert immers de marktintegratie, en past daarmee binnen de Europese 

eenwordingsgedachte. 

 

38. Het initiatief kan bovendien geacht worden de belangen en regels te dienen die de Raad, 

gelet artikel 12h van de Gaswet, in acht dient te nemen bij zijn beslissing omtrent de 

verlening van een ontheffing. In dit verband kan onder meer worden gewezen op het feit 

dat de allocatie van transportcapaciteit door middel van een veiling tot gevolg heeft dat 

het doelmatig handelen van netgebruikers wordt bevorderd en de dienstverlening aan 

deze netgebruikers wordt verbeterd. Tevens komt de additionele vaste dag-vooruit 

capaciteit van het proefproject de gasvoorziening ten goede en wordt de ontwikkeling van 

het (grensoverschrijdende) handelsverkeer op de gasmarkt gestimuleerd. De resultaten 

uit de (eerste) evaluatie van proefproject OSZ tonen aan dat de additionele gebundelde 

vaste dag-vooruit grenscapaciteit regelmatig is geboekt (door in totaal tien verschillende 

netgebruikers), en onderbouwen derhalve deze stelling. Ook lijken de gasprijzen op TTF 

en Gaspool – mogelijk (mede) als gevolg van het proefproject OSZ – met elkaar te 

convergeren. Dit zou kunnen duiden op een efficiëntere prijsvorming op korte termijn 

(als gevolg van minder restricties bij grensoverschrijdende gashandel), waarvan ook de 

Nederlandse gasafnemers en consumenten profiteren. Daarnaast kan worden opgemerkt 

dat door middel van het voorgenomen proefproject de Nederlandse hub TTF – in 

vergelijking tot het proefproject OSZ – niet alleen verbonden zal zijn met Gaspool 

(Duitsland), maar ook met twee andere continentale hubs in België (ZTP) en Duitsland 

(NCG). Hierdoor zal de marktwerking en de ontwikkeling van het grensoverschrijdende 

handelsverkeer nog verder worden gestimuleerd. Immers, tussen TTF en drie andere 

Europese hubs zal additionele transportcapaciteit in gebundelde vorm beschikbaar zijn 

die vervolgens via een marktgebaseerd allocatiemechanisme (veiling) door netgebruikers 

kan worden verkregen. Daarnaast is het mogelijk dat de prijsverschillen tussen TTF en 

deze drie hubs, en de spreiding hierin, zullen afnemen als gevolg van het proefproject. 

Tot slot wijst de Raad op het belangrijke gegeven dat, door middel van het proefproject, 

vaste dag-vooruit capaciteit voor de markt beschikbaar wordt gemaakt die op dit moment 
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niet voor de markt beschikbaar is. Dit betekent dat GTS door het proefproject haar 

grenscapaciteit efficiënter zal gebruiken. De Raad hecht hier een grote waarde aan. 

 

39. De Raad merkt op dat dit type proefprojecten in Nederland en in Europa wordt 

aangemoedigd; niet alleen door de Energiekamer NMa, maar ook door andere 

toezichthouders en Europese instellingen waar onder de Europese Commissie, ENTSO-G 

en de Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER). De Raad verwijst in dit 

kader naar de oproep in 2012 van het Madrid Forum20 aan TSB’s om met volledige 

betrokkenheid van toezichthouders en lidstaten te werken aan het opzetten van een 

aantal regionale proefprojecten en regionale pilot-platforms.21 Tevens verwijst de Raad 

naar de zogenoemde ‘CAM Roadmap’ die ACER en ENTSO-G op 1 maart 2013 hebben 

gepubliceerd,22 en waarin wordt uitgegaan van een snelle implementatie van de NC CAM 

om de vooruitgang naar een interne markt in 2014 te bevorderen.  

 

40. De Raad onderschrijft de conclusies van het genoemde Madrid Forum alsmede de 

uitgangspunten van de CAM Roadmap en moedigt dan ook dergelijke proefprojecten 

aan. Hiervoor heeft hij verscheidene redenen. Naast voornoemde redenen als een 

efficiënter gebruik van grenscapaciteit en stimulering van de marktintegratie, geeft GTS 

met het proefproject het goede voorbeeld in Europa als voorloper op het gebied van de 

marktintegratie en verschaft het proefproject tevens inzichten die te zijner tijd gebruikt 

kunnen worden bij de implementatie van de NC CAM. Hierdoor zal GTS naar 

verwachting eerder voldoen aan de Europese regels uit de NC CAM en kan de markt 

eerder van deze regels profiteren. 

 

41. Op basis van het voorgaande concludeert de Raad dat met het proefproject een 

belangrijke maatschappelijke en economische ontwikkeling wordt gestimuleerd. 

 

 Belang van GTS 

42. Het belang van GTS bij het experimenteren met het alloceren van capaciteit door middel 

van veilen, in plaats van allocatie door middel van het FCFS principe, is gelegen in de 

Europese regelgeving. Zoals gezegd schrijft Verordening 715/2009 voor dat in Europese 

                                                           

20 Het European Gas Regulatory Forum (Madrid Forum) is opgericht om kwesties met betrekking tot de totstandbrenging 

van de interne markt voor gas te bespreken. De deelnemers zijn de nationale regelgevende instanties, regeringen van de 

lidstaten, de Europese Commissie, transmissiesysteembeheerders, gasleveranciers en handelaars, consumenten, 

netgebruikers en gasbeurzen. 

21 Conclusions XXI Madrid Forum, 22-23 March 2012 

(http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/gas/forum_gas_madrid_en.htm). 

22 Zie: http://www.entsog.eu/announcements-in-the-spotlight/entsog-and-acer-publish-cam-roadmap. 
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netcodes regels moeten komen, waaronder regels voor capaciteitsallocatie.23 In de 

zogenoemde Framework Guidelines24, op- en vastgesteld door ACER, zijn de principes 

opgenomen die uitgewerkt moeten worden in de eerdergenoemde NC CAM. In dit 

kaderrichtsnoer is onder andere bepaald dat grensoverschrijdende transportcapaciteit 

geveild moet worden en dat de capaciteit alleen in gebundelde producten gealloceerd 

mag worden. In de concepttekst van de NC CAM zijn deze principes nader uitgewerkt. 

 

43. Naar verwachting zal de NC CAM rond oktober 2013 van kracht worden en daarmee 

wordt de verplichting voor GTS om landgrensoverschrijdende capaciteit door middel van 

een veilingmechanisme te alloceren een feit. Daarmee is naar het oordeel van de Raad 

ook het belang van GTS gegeven bij het kunnen experimenteren met veilen als 

allocatiemethode. Hierbij neemt de Raad in aanmerking dat het van belang is dat GTS 

ervaring opdoet door kleinschalige oefening en deze ervaring meeneemt bij de 

uiteindelijke implementatie van het veilingmechanisme op de overige grenspunten en ten 

aanzien van de overige capaciteitsproducten, als voorgeschreven in de concepttekst van 

de NC CAM. Hier zal overigens niet alleen GTS van profiteren. Deze ervaringen zullen 

immers worden gedeeld met andere TSB’s en toezichthouders binnen Europa, hetgeen 

vanuit de Europese samenwerkingsgedachte zeer voor de hand ligt en toe te juichen valt. 

In dit verband kan nog worden gemeld dat zowel ACER als de Europese Commissie een 

vroegtijdige implementatie van de NC CAM voorstaan. Dit proefproject draagt daar aan 

bij. 

 

44. De Raad overweegt dat het belang van GTS reeds wordt gediend met het lopende 

proefproject OSZ. Het voorgenomen proefproject onderscheidt zich echter op een 

tweetal punten. Allereerst zal GTS niet enkel gebundelde capaciteit gaan veilen met GUD, 

maar ook met andere TSB’s zoals OGE, Gascade, Thyssengas en Fluxys. Ten tweede zal 

niet langer het op de algoritmes van de Duitse Karla wetgeving gebaseerde Trac-X 

worden gehanteerd als capaciteitsplatform, maar het op de algoritmes van de 

concepttekst van de NC CAM gebaseerde capaciteitsplatform Prisma die in de toekomst 

door meer landen en TSB’s zal worden gebruikt. De Raad ziet dan ook het belang voor 

GTS om ervaring op te doen met de samenwerking met andere TSB’s en het functioneren 

van het capaciteitsplatform Prisma. Zodra de NC CAM in werking treedt zal GTS immers 

geconfronteerd worden met deze vorm van samenwerking met andere TSB’s en 

capaciteitsplatform Prisma. Het voorgestelde proefproject stelt GTS – en zijn 

wederpartijen – in staat om in aanloop naar die situatie alvast een werkwijze te 

ontwikkelen, zodat bijvoorbeeld eventuele complicaties in de communicatie en IT kunnen 

                                                           

23 Artikel 8 lid 1 jo. lid 6, onder g, van Verordening 715/2009. 

24 ACER, Framework Guidelines on Capacity Allocation Mechanisms for the European Gas Transmission Network, FG-

2011-G-001, 3 augustus 2011 (http://acernet.acer.europa.eu/). 
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worden opgelost voordat de NC CAM daadwerkelijk zal worden geïmplementeerd. 

Derhalve is de Raad van mening dat de opzet van het proefproject van meerwaarde is 

voor GTS. 

 

 Belang van netgebruikers 

45. Het belang van de netgebruikers, de wederpartijen van GTS, is naar de Raad meent in 

grote lijnen in lijn met het belang van GTS. Ook deze partijen hebben in de nabije 

toekomst te maken met de eerdergenoemde nieuwe regelgeving vanuit Europa en zullen 

als afnemer van transportcapaciteit derhalve ook met een veilingsysteem moeten werken. 

De enige manier waarop waardevolle ervaring kan worden opgedaan met de radicale 

wijziging in de nabije toekomst van het huidige allocatiemechanisme van 

transportcapaciteit is via proefprojecten als de onderhavige. Om die reden acht de Raad 

het verlenen van toestemming voor dit proefproject ook in hun belang. Zodoende zullen 

zij op beperkte schaal en op een door de Raad gecontroleerde wijze op meer 

grenspunten kunnen experimenteren met het veilingmechanisme. 

 

46. Netgebruikers kunnen via dit proefproject, net als GTS, ook alvast ervaring opdoen met 

het nieuwe capaciteitsplatform Prisma. In vergelijking tot het proefproject OSZ kunnen 

daarnaast in het onderhavige proefproject ook meer en andere netgebruikers ervaring 

opdoen met het veilen conform de concepttekst van de NC CAM. Het proefproject OSZ 

heeft immers slechts betrekking op één grenspunt, terwijl met het voorgestelde 

proefproject geveild zal gaan worden op zeven grenspunten die verbonden zijn met een 

vijftal TSB’s. Het proefproject heeft dan ook een groter bereik aan netgebruikers dan het 

lopende proefproject OSZ. Na de positieve resultaten van het proefproject OSZ kan ook 

dit proefproject het vertrouwen in Europa in het veilen van gebundelde 

grensoverschrijdende capaciteit verder doen toenemen. 

 

47. De Raad constateert dat GTS zich gesteund voelt door de positieve reacties die zij heeft 

ontvangen van marktpartijen en representatieve organisaties naar aanleiding van het 

huidige proefproject OSZ. Om de meningen ten aanzien van het onderhavige 

proefproject te peilen heeft de Energiekamer NMa op dinsdag 27 november 2012 een 

discussiebijeenkomst met representatieve organisaties georganiseerd. In haar zienswijze 

geeft ENL aan tijdens deze bijeenkomst kritische vragen te hebben gesteld over de 

onderhavige uitbreiding van het proefproject. Daarnaast bestond volgens ENL tijdens 

deze bijeenkomst een behoefte aan meer informatie omtrent de consequenties van het 

aanbieden van gebundelde producten voor de bestaande (vaste en afschakelbare) 

contracten en voor de beschikbaarheid van ongebundelde producten. 

 

48. GTS heeft in haar aanvraag aangegeven dat bestaande capaciteitshouders geen nadeel 

zullen ondervinden van het proefproject, omdat het gaat om gebundelde dag-vooruit 
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capaciteit die bovenop de bestaande technische capaciteit beschikbaar komt. Zo volgt uit 

de aanvraag van GTS dat zij als uitgangspunt hanteert dat partijen met afschakelbare 

capaciteit op dezelfde wijze als daarvoor worden afgeschakeld, namelijk vanaf het 

moment dat de bestaande partijen meer nomineren dan de huidige technische capaciteit. 

 

49. In haar zienswijze geeft ENL aan grote twijfels te hebben bij deze constatering en stelt zij 

dat de introductie van veilingen in potentie wel degelijk een grote impact kan hebben op 

bestaande capaciteitscontracten. ENL heeft dit echter niet onderbouwd of aannemelijk 

gemaakt. Wel heeft zij aangegeven vragen te hebben over de consequenties voor de 

waarde van bestaande contracten, de vraag of het risico op afschakelen van 

afschakelbare capaciteit niet groter wordt, wat de relatie wordt met het opwaarderen van 

afschakelbare capaciteit en wat de gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van 

ongebundelde producten (voor netgebruikers die geen behoefte hebben aan gebundelde 

producten). 

 

50. Dat de bestaande rechten niet worden aangetast, ziet de Raad als een belangrijke 

voorwaarde voor het toestaan van het proefproject. Naar aanleiding van de vragen van 

ENL heeft de Raad derhalve een nadere toelichting en informatie opgevraagd bij GTS. In 

reactie heeft laatstgenoemde wederom verklaard dat de bestaande capaciteitshouders op 

de betreffende grenspunten niet benadeeld zullen worden door het proefproject. De voor 

het proefproject benodigde vaste dag-vooruit capaciteit maakt namelijk geen deel uit van 

de technische capaciteit, omdat deze capaciteit niet voor langere tijd gegarandeerd kan 

worden. De voor het proefproject benodigde capaciteit zal dan ook op dag-vooruit basis 

worden vastgesteld aan de hand van actuele gegevens, zoals de status van het 

gastransportnet en de weersverwachting. De technische capaciteit blijft daarmee 

ongemoeid: partijen met vaste capaciteit behouden hun vaste rechten en partijen met 

afschakelbare capaciteit worden op dezelfde wijze is voorheen afgeschakeld, aldus GTS. 

Het risico op afschakelen wordt dus niet groter als gevolg van het proefproject. Verder is 

het opwaarderen van afschakelbare capaciteit met de voor het proefproject beschikbaar 

gestelde dag-vooruit capaciteit volgens GTS niet van toepassing, omdat ook de lopende 

lange termijn afschakelbare capaciteitscontracten niet op dagbasis worden 

opgewaardeerd. Dit heeft voor klanten weinig toegevoegde waarde, aldus GTS. 

 

51. ENL heeft daarnaast vraagtekens geplaatst bij de consequenties voor de waarde van 

bestaande capaciteitscontracten. Voor zover deze opmerking verband houdt met de 

mogelijke verandering van de economische waardering die netgebruikers hechten aan de 

in het verleden gecontracteerde capaciteit, wenst de Raad slechts op te merken dat het 

veilen van gebundelde dag-vooruit grenscapaciteit consequenties kan hebben voor de 

mate waarin de gasmarkten aan beide zijden van de grens zijn geïntegreerd. Het is te 

verwachten dat een sterkere marktintegratie een efficiëntere prijsvorming veroorzaakt ten 
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opzichte van de huidige situatie, in ieder geval op de markt voor kortlopende 

gasproducten. De Raad beschouwt dit echter als wenselijk, aangezien dit past binnen de 

doelstelling van het bereiken van een Europese interne (gas)markt. 

 

52. De Raad vindt dat GTS aannemelijk heeft gemaakt dat de bestaande capaciteitsrechten 

niet zullen worden aangetast als gevolg van het proefproject, en dat ENL heeft nagelaten 

het tegendeel te motiveren en onderbouwen. 

 

53. ENL heeft voorts bezwaren tegen het feit dat het proefproject uitgaat van het veilen van 

gebundelde capaciteit, en is van mening dat GTS in het proefproject een keuzevrijheid in 

producten moet hanteren: ongebundeld en met de mogelijkheid tot bundelen. In dit 

kader benadrukt ENL dat zij aanzienlijke principiële bezwaren heeft tegen de verplichting 

tot het contracteren van capaciteit in gebundelde vorm, zoals neergelegd in de 

concepttekst van de NC CAM. Deze bezwaren liggen op het vlak van geen noodzaak, 

geen maximale benutting van de capaciteit, hogere kosten en risico’s, leveringszekerheid 

en het feit dat er dan nog steeds niet één grensoverschrijdend product is. Aangezien de 

NC CAM nog niet is vastgesteld staat het volgens ENL niet vast dat verplicht bundelen 

onderdeel zal uitmaken van de definitieve versie. 

 

54. De Raad erkent dat er op Europees niveau nog discussies lopen over de verplichte 

bundeling van capaciteit, en dat daarmee de definitieve vorm van de NC CAM nog niet 

vaststaat. Ongeacht de uitkomst van deze discussies, lijkt de bundeling van 

grenscapaciteit op zichzelf echter niet ter discussie te staan. Het is dus zeer 

waarschijnlijk dat capaciteit in gebundelde vorm zal worden geveild, los van het feit of dit 

verplicht is en los van het bestaan van eventuele ongebundelde capaciteitsproducten. De 

Raad is daarmee van oordeel dat GTS door middel van het proefproject niet vooruitloopt 

op een eventuele verplichting tot bundeling van grenscapaciteit. Dat GTS voornemens is 

hoofdzakelijk te experimenteren met het veilen van gebundelde grenscapaciteit en 

minder met het veilen van ongebundelde grenscapaciteit, beoordeelt de Raad niet als 

onlogisch. Allereerst gaat de NC CAM in zijn huidige vorm (nog) wel uit van een 

verplichte bundeling. Daarnaast wordt op deze manier zowel ervaring opgedaan met het 

veilingmechanisme als met de bundeling van entry- en exitcapaciteit; dit zijn precies de 

aspecten van de NC CAM die de TSB’s en netgebruikers voor uitdagingen (op het gebied 

van communicatie, samenwerking en IT) zullen stellen bij de implementatie daarvan op 

grenspunten. Het veilen van ongebundelde capaciteit levert weliswaar ook ervaring op 

met het veilingmechanisme maar niet met de bundeling van capaciteit, en heeft daarmee 

in het proefproject geen toegevoegde waarde ten opzichte van het veilen van gebundelde 

capaciteit. 
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55. In reactie op de aanvullende vragen van de Raad heeft GTS aangegeven ook op de hoogte 

te zijn van de lopende discussies met betrekking tot het verplicht bundelen. Hierbij 

benadrukt zij dat GTS neutraal in deze discussie staat en de uitkomsten hiervan – in de 

vorm van de definitieve en bindende NC CAM – aan boord zal nemen. In dat kader geeft 

GTS aan dat de voorgestelde werkwijze waarbij wordt gebundeld geenszins 

onomkeerbaar is, aangezien via het capaciteitsplatform Prisma evengoed ongebundelde 

capaciteit kan worden aangeboden en verkocht. 

 

56. Ook de Raad benadrukt dat GTS uiteindelijk zal moeten voldoen aan de definitieve tekst 

van de NC CAM, in- of exclusief een verplichte bundeling van grenscapaciteit. De 

uiteindelijke implementatie van de NC CAM zal verlopen via een separaat proces. In 

reactie op de door ENL geuite zorg in hoeverre er nog een weg terug is, is de Raad van 

mening dat ‘een weg terug’ hier niet aan de orde is. Via het capaciteitsplatform Prisma 

kan immers zowel gebundelde als ongebundelde grenscapaciteit worden geveild, los van 

het feit of de bundeling van grenscapaciteit een verplichting wordt of niet. 

 

57. In reactie op de aanvullende vragen van de Raad heeft GTS tevens aangegeven dat ook 

ongebundelde capaciteitsproducten beschikbaar blijven. Zo zal de (technische) capaciteit 

die GTS op haar grenspunten nog beschikbaar heeft via het reguliere 

allocatiemechanisme beschikbaar blijven voor de markt, dus in ongebundelde vorm via 

het FCFS principe. De additionele vaste dag-vooruit capaciteit van het proefproject zal 

GTS matchen met de capaciteit die de aangrenzende TSB ter beschikking stelt, waarbij 

het gemeenschappelijk deel gebundeld wordt aangeboden en een eventueel resterend 

deel – indien GTS meer aanbiedt dan de naburige TSB – in ongebundelde vorm zal 

worden geveild, aldus GTS. 

 

58. Op basis van deze informatie vindt de Raad het aannemelijk dat voor netgebruikers die 

geen interesse hebben in gebundelde capaciteitsproducten nog steeds ongebundelde 

capaciteit beschikbaar blijft. Gezien het bovenstaande gaat de Raad er van uit dat 

hiermee de zorgen van ENL zijn weggenomen. 

 

59. Tot slot is ENL het standpunt toegedaan dat capaciteitshouders de mogelijkheid zouden 

moeten hebben om hun capaciteit mee te laten veilen. ENL heeft dit verder niet 

onderbouwd, maar lijkt hier te refereren aan de congestiemaatregel als bedoeld in artikel 

2.2.4 van de gewijzigde bijlage I bij Verordening 715/2009 die per 1 oktober 2013 

geïmplementeerd dient te zijn. De Raad constateert dat deze regel niet is vastgelegd in 

de concepttekst van de NC CAM en daarmee buiten de scope van het voorgestelde 

proefproject valt. Wel merkt de Raad in dit kader op dat het voor netgebruikers mogelijk 

is om hun capaciteit mee te laten veilen zodra eerdergenoemde congestiemaatregel is 

geïmplementeerd. 
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60. Op grond van het vorenstaande concludeert de Raad dat de belangen die worden 

gediend met dit proefproject zwaar wegen. Tevens heeft de Raad niet kunnen vaststellen 

dat er partijen zijn die in hun belangen worden geschaad. In het kader van een 

zorgvuldige voorbereiding van het onderhavige besluit, heeft de Raad een concept van dit 

besluit ter inzage gelegd. De Raad heeft hiermee beoogd een volledig zicht te krijgen op 

de belangen die bij het onderhavige besluit betrokken zijn. ENL is de enige partij die haar 

zienswijzen heeft ingediend. Deze zienswijzen heeft de Raad in de afweging van de 

belangen betrokken; deze hebben echter niet geleid tot de conclusie dat het verzoek van 

GTS niet kan worden ingewilligd. 

 

 Beperkte omvang en scope 

61. De aanvraag van GTS heeft betrekking op de capaciteitsallocatie en bijbehorende 

tariefvorming voor een beperkte hoeveelheid transportcapaciteit op zeven 

interconnectiepunten op de Nederlandse grens. Naar GTS aangeeft, en de Raad niet 

onaannemelijk acht, betreft het per grenspunt enkele tienduizenden kubieke meters gas 

per uur. In reactie op de aanvullende vragen van de Raad heeft GTS aangegeven dat het 

naar verwachting voor alle zeven grenspunten gezamenlijk om ongeveer 300.000 tot 

350.000 kubieke meters gas per uur aan exitcapaciteit en ongeveer 200.000 tot 250.000 

kubieke meters gas per uur aan entrycapaciteit zal gaan, oftewel ongeveer 4 tot 5 procent 

van de totale exit- en entrycapaciteit. Vergeleken met de totale grensoverschrijdende 

transportcapaciteit van GTS heeft het proefproject dus betrekking op een beperkte 

hoeveelheid capaciteit. Zoals gezegd heeft het proefproject daarnaast geen betrekking op 

de huidige technische capaciteit, maar slechts op een kleine hoeveelheid beschikbaar 

gemaakte additionele dag-vooruit capaciteit. Op die manier wordt een beperkte 

hoeveelheid capaciteit beschikbaar gemaakt die in de huidige situatie niet beschikbaar is. 

De grensoverschrijdende transportcapaciteit van GTS zal daardoor efficiënter worden 

gebruikt.  

 

62. In haar zienswijze heeft ENL aangegeven geen bezwaar te hebben tegen invoering van 

een veilingmechanisme bij wijze van proefproject vooruitlopende op de definitieve NC 

CAM, maar wel ten aanzien van de voorgestelde schaalgrootte. ENL acht een 

proefproject op één grenspunt hiervoor voldoende. Het proefproject heeft echter 

betrekking op 7 van de 17 grensovergangen (ruim 40 procent van het aantal 

grensovergangen), en dat kan volgens ENL niet meer “beperkt” van omvang worden 

genoemd. Tevens gaat het hier volgens ENL om de zeven belangrijkste grensovergangen 

en is het voor haar niet duidelijk waarom GTS voor deze grensovergangen heeft gekozen. 

 

63. Allereerst is de Raad van oordeel dat de hoeveelheid transportcapaciteit een betere 

indicatie geeft van de omvang van het proefproject dan het aantal grensovergangen. De 
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Raad ziet het voorts niet als zijn taak om te beoordelen welke grensovergangen het meest 

geschikt zijn voor het proefproject; dit is primair ter beoordeling van GTS. Daarnaast 

merkt de Raad op dat hij geen zienswijzen heeft ontvangen die aanleiding zijn om 

bepaalde grensovergangen uit te sluiten dan wel te vereisen dat andere worden 

toegevoegd. 

 

64. Nu er sprake is van een beperkte hoeveelheid capaciteit, overweegt de Raad dat ook de 

omvang van de opbrengsten van GTS beperkt zal zijn. Zelfs nu de omvang van dit 

proefproject groter is dan het lopende proefproject OSZ, constateert de Raad dan ook dat 

ook dit proefproject blijkens de aanvraag beperkt van omvang en scope is. Gelet op het 

vorenstaande vindt de Raad het daarom niet aannemelijk dat er door het proefproject 

een zwaarwegend belang wordt geschaad. 

 

 Overgangssituatie 

65. De Raad neemt bij de beoordeling van het verzoek van GTS in aanmerking dat binnen 

afzienbare termijn het huidige juridisch kader zal wijzigen. Naar verwachting zal hierdoor 

binnen afzienbare tijd de juridische basis voor het door GTS voorgestelde proefproject 

bestaan. 

 

66. In de eerste plaats kan worden gewezen op de hierboven meermalen genoemde NC CAM 

die naar verwachting rond oktober 2013 van kracht zal worden. De verplichting tot het 

veilen van landgrensoverschrijdende capaciteit zal daarmee een Europeesrechtelijke 

verplichting worden die rechtstreeks doorwerkt in de Nederlandse rechtsorde en derhalve 

op termijn – na een implementatie- en/of overgangsperiode – eventuele strijdige 

nationale regelgeving terzijde schuift. Alhoewel er nu nog sprake is van een conceptversie 

van de NC CAM en de uiteindelijke inhoud daarmee nog niet formeel vaststaat, kan toch 

met enige zekerheid worden gesteld dat belangrijke uitgangspunten als het 

veilingmechanisme en de (mogelijkheid/verplichting tot) bundeling van grenscapaciteit 

onderdeel zullen uitmaken van de NC CAM. Deze uitgangspunten vormen geen 

onderwerp van discussie. 

 

67. In de tweede plaats moet worden gewezen op eerdergenoemde MR Grenscapaciteit. 

Deze verplicht op zichzelf nu al tot het veilen van capaciteit met een looptijd korter dan 

een jaar. Met de implementatie van deze verplichting door middel van een wijziging van 

de Transportvoorwaarden en de TarievenCode Gas zou een (aanvullende) juridische 

basis, als bedoeld in artikel 12a en 12b van de Gaswet, worden gelegd voor het veilen van 

grenscapaciteit door GTS. Om de tijdelijkheid van de strijdigheid met de codes zeker te 

stellen heeft de Raad derhalve in zijn besluit van 14 mei 2012, betreffende het 

proefproject OSZ, GTS voorgeschreven een verzoek als bedoeld in artikel 12c, eerste lid, 

van de Gaswet te doen aan de gezamenlijke netbeheerders tot het doen van een voorstel 
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tot wijziging van de Transportvoorwaarden en TarievenCode Gas. GTS heeft hier gevolg 

aan gegeven, aangezien er door de gezamenlijke netbeheerders een voorstel tot wijziging 

van de codes bij de Raad is ingediend.25 

 

68. In zijn aanvraag heeft GTS betoogd dat, met het oog op de komst van de NC CAM, deze 

implementatie van de MR Grenscapaciteit niet de meest geschikte manier is om de 

strijdigheid met de codes op te heffen, omdat codewijzingstrajecten een lange 

doorlooptijd en weinig flexibiliteit kennen. In dit kader heeft GTS aangegeven dat de NC 

CAM binnen afzienbare tijd zal zijn vastgesteld en zal prevaleren boven de MR 

Grenscapaciteit. De nationale codes zullen tegen die tijd dus opnieuw moeten worden 

aangepast om deze zodoende in lijn te brengen met de NC CAM. Derhalve is GTS van 

mening dat de nationale codes beter kunnen worden aangepast zodra de NC CAM 

definitief is vastgesteld en het proefproject tot die tijd mogelijk te maken door middel van 

een ontheffing. Volgens GTS is de tijdelijkheid van de strijdigheid met de nationale codes 

ook via die weg gewaarborgd, aangezien het voorgestelde proefproject niet alleen in lijn 

is met de MR Grenscapaciteit maar tevens met de concepttekst van de NC CAM. 

 

69. Met GTS is de Raad van mening dat de tijdelijkheid van de strijdigheid met de nationale 

codes reeds gewaarborgd is door de komst van de NC CAM. Daar deze naar stellige 

verwachting al rond oktober van dit jaar van kracht zal worden en waarschijnlijk 

aanpassingen van de nationale codes zal vergen, is de Raad tevens van mening dat het 

voortzetten van het reeds ingezette codewijzigingstraject niet de meest efficiënte route is. 

Daar de Raad wel het voorgenomen proefproject mogelijk wil maken per 1 april 2013, acht 

zij een ontheffing tot de komst (en implementatie) van de NC CAM op dit moment dan 

ook de meest geschikte route. Doordat een ontheffing – in vergelijking tot een 

codewijziging – gemakkelijker opgesteld, aangepast of ingetrokken kan worden, vormt dit 

naar de mening van de Raad een flexibeler en geschikter instrument om voor een 

beperkte duur in te spelen op aankomende Europese regelgeving. Op die manier maakt 

de ontheffing het proefproject mogelijk zolang de nationale codes deze nog niet 

toestaan, en kunnen de nationale codes alsnog worden gewijzigd zodra de definitieve 

tekst van de NC CAM is vastgesteld en GTS ook andere capaciteitsproducten en op alle 

grenspunten zal moeten veilen. 

 

70. Voor de volledigheid merkt de Raad op dat indien de vaststelling van de NC CAM 

onverhoopt niet rond oktober 2013 geschiedt, de NC CAM teveel vertraging oploopt of de 

vastgestelde NC CAM wat betreft zijn inhoud aanzienlijk afwijkt van de huidige 

                                                           

25 Zie in dit kader het codewijzigingsvoorstel van Netbeheer Nederland d.d. 9 juli 2012 met kenmerk BR-12-718, welke bij 

de Energiekamer NMa is geregistreerd onder zaaknummer 104177 en te raadplegen is op de internetpagina van de 

Energiekamer NMa (www.nma.nl). 
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(concept)versie, hij op grond van artikel 12h, vijfde lid, aanhef en onder c, van de Gaswet 

de mogelijkheid heeft om de ontheffing in te trekken indien hij dit noodzakelijk acht. In 

dit kader zal de Raad het totstandkomingsproces van de NC CAM nauwlettend blijven 

volgen. 

 

 Conclusie 

71. De Raad hecht een grote waarde aan het proefproject en beoordeelt deze als zeer 

wenselijk. Alhoewel de Raad van oordeel is dat terughoudend moet worden omgegaan 

met het verlenen van een ontheffing van de tariefstructuren en voorwaarden, zou het 

weigeren van een ontheffing in dit specifieke geval, en gelet op de beperkte omvang en 

tijdelijkheid daarvan, een ongewenste uitwerking hebben. Op grond van het vorenstaande 

weegt de Raad dan ook de met het proefproject gediende belangen zwaarder dan zijn 

restrictieve beleid ten aanzien van het verlenen van ontheffingen en (eventuele) belangen 

die zich tegen het proefproject zouden kunnen verzetten. De Raad heeft weliswaar een 

kritische zienswijze ontvangen, maar ziet de standpunten daarin onvoldoende 

onderbouwd en beargumenteerd om een andere conclusie te trekken uit de 

belangenafweging. Vanuit zorgvuldigheidsoverwegingen heeft de Raad naar aanleiding 

van deze zienswijze nader onderzoek verricht, maar dit heeft niet geleid tot andere 

inzichten. Om die reden is de Raad van mening dat zijn toestemming gewenst en 

gerechtvaardigd is. 

 

72. De Raad ziet evenwel reden om aan deze toestemming bepaalde voorschriften en 

beperkingen te verbinden. Dit wordt in de volgende paragraaf toegelicht. 

    

VVVVIIIIIIII        Voorschriften en beperkingen bij Voorschriften en beperkingen bij Voorschriften en beperkingen bij Voorschriften en beperkingen bij het besluithet besluithet besluithet besluit    

  

Evaluatie 

73. De Raad vindt het van groot belang dat de ervaringen opgedaan met het proefproject, 

zowel door GTS als andere partijen (netgebruikers), worden geïnventariseerd en 

geëvalueerd. Derhalve acht de Raad een evaluatie na het aflopen van het proefproject 

wenselijk. Deze evaluatie behelst onder meer de verplichting om een rapportage van de 

evaluatie over te leggen aan de Raad. De Raad zal een voorschrift ter zake aan 

onderhavig besluit verbinden. 

 

74. De exacte invulling – en daarmee de te evalueren onderwerpen – van de evaluatie en 

bijbehorende rapportage zal in samenspraak met de Raad plaatsvinden. 

 

Transparantie 

75. De Raad heeft transparantie richting de markt hoog in het vaandel staan. Tevens 

constateert de Raad dat in artikel 14, tiende lid, van de concepttekst van de NC CAM de 
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verplichting is opgenomen om de definitieve en geaggregeerde veilinguitkomsten te 

publiceren voor de markt. GTS zal daarom dagelijks op een goed toegankelijke plek op 

zijn internetpagina de veilinguitkomsten (op geaggregeerd niveau) moeten publiceren, 

waaronder in ieder geval per grenspunt de hoeveelheid – en tegen welk starttarief – 

beschikbaar gestelde capaciteit en de hoeveelheid daadwerkelijk gealloceerde capaciteit 

tegen welke veilingprijs. Hierbij dient aangegeven te worden hoe het starttarief is 

opgebouwd (opsplitsing naar TSB). Indien deze veilinguitkomsten reeds op een 

internetpagina van een derde partij worden gepubliceerd, kan GTS volstaan met een 

verwijzing naar de betreffende internetpagina. De Raad zal een voorschrift ter zake aan 

onderhavig besluit verbinden. 

 

 Kosten en opbrengsten 

76. In haar aanvraag stelt GTS voor om de opbrengsten die toegekend kunnen worden aan 

het gereguleerde deel van de veilingverkoopprijs – het starttarief – onder het 

volumerisico van GTS te scharen. De Raad kan hiermee instemmen. Het volumerisico 

van GTS is immers van toepassing op alle transportcapaciteit die zij verkoopt.26 

 

77. Voorts heeft GTS in haar aanvraag voorgesteld om de Raad de bestemming te laten 

bepalen van de opbrengsten uit de veilingpremies alsmede van de kosten die GTS heeft 

gemaakt ten behoeve van dit proefproject. Voor de Raad is het een gegeven dat het 

voorgestelde proefproject kosten meebrengt die GTS niet zou maken zonder dit 

proefproject. De Raad is van mening dat deze kosten tezamen met de meeropbrengsten 

van het proefproject dienen te worden betrokken in de reguleringssystematiek, en dat 

deze kunnen worden meegenomen in de jaarlijkse tariefvaststelling. 

 

78. Naar aanleiding van de zienswijzen van ENL heeft de Raad GTS om aanvullende 

informatie gevraagd met betrekking tot de kostenraming van GTS, onder meer ten 

aanzien van de mate waarin de kosten verschillen met de kosten die GTS zou hebben 

gemaakt indien zij zou wachten tot het moment dat de NC CAM in werking treedt, en 

welke kosten overbodig zullen blijken in het geval dat de verplichting tot bundeling in de 

definitieve tekst van de NC CAM zou komen te vervallen. 

 

79. GTS heeft in reactie aangegeven dat een groot deel van de kosten die zij heeft opgegeven 

voor het proefproject de kosten zijn die – op basis van haar aandeel binnen ENTSO-G – 

voor rekening komen van GTS voor de realisering van het capaciteitsplatform. Daarnaast 

geeft GTS aan dat de uitkomst van de lopende discussie over het al dan niet verplicht 

bundelen van capaciteit niet van invloed zal zijn op de ultiem noodzakelijke IT-kosten, 

aangezien er hoe dan ook IT-systemen gerealiseerd moeten worden die het bundelen – 

                                                           

26 Zie ondermeer randnummer 58 van het vigerende methodebesluit. 
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verplicht of niet – mogelijk maken. Uit de reactie van ENL op de aanvullende informatie 

van GTS blijkt dat dit antwoord van GTS de zorgen bij ENL heeft weggenomen. 

 

80. Wellicht ten overvloede geeft GTS aan dat de TSB’s die het initiatief tot het opzetten van 

Prisma hebben genomen – waaronder GTS – juist de kosten hebben willen drukken door 

aansluiting te zoeken bij een Duits capaciteitsplatform dat al operationeel was en reeds 

vergelijkbare functionaliteiten kende. De vroegtijdige deelname van GTS heeft als 

voordeel dat het haar in staat stelt om bij de inrichting van het capaciteitsplatform haar 

eisen en wensen wat betreft de functionele specificaties mee te laten nemen waardoor zij 

niet geconfronteerd wordt met een reeds volledig gerealiseerd platform, aldus GTS. In 

reactie heeft ENL aangegeven een tijdige deelname van GTS in het gezamenlijke 

capaciteitsplatform Prisma te steunen. 

 

81. Naar het oordeel van de Raad kunnen in dit speciale geval van een proefproject de in 

2013 gemaakte kosten – verrekend met de meeropbrengsten in 2013 uit de veiling (de 

veilingpremies) – worden beschouwd als (negatieve) kosten ten behoeve van de 

zogenoemde ‘marktfaciliterende activiteiten’ als bedoeld in paragraaf 8.3 van het 

vigerende methodebesluit. Op die manier vloeien de meeropbrengsten via de 

transporttarieven terug naar de netgebruikers.27 Hierbij neemt de Raad in aanmerking dat 

onderhavig proefproject dient ter facilitering van de ontwikkeling van de gasmarkt, zoals 

beschreven in randnummer 187 van het vigerende methodebesluit. In randnummers 189 

en 190 van dit methodebesluit geeft de Raad aan dat onder marktfaciliterende activiteiten 

tevens moet worden verstaan de activiteiten van GTS die ten goede komen aan de 

Europese marktintegratie en daarmee het huidige pakket aan diensten van GTS 

verbeteren. Naar het oordeel van de Raad zal het proefproject en de daarmee te behalen 

resultaten bijdragen aan de ontwikkeling van de gasmarkt en de marktintegratie. 

 

82. Voor de jaren 2014 en verder zal echter een nieuwe methode van regulering gaan gelden. 

In dit kader zal de Raad bij het vaststellen van het nieuwe methodebesluit rekening 

houden met de opbrengsten uit veilingen. Wat betreft het proefproject zullen de 

(meer)opbrengsten uit de veilingpremies en de kosten van GTS ten behoeve van de 

inrichting van het proefproject dan ook vanaf de datum van inwerkingtreding van het 

nieuwe methodebesluit – indien het proefproject dan nog loopt – worden verrekend in de 

                                                           

27 ENL merkt in haar zienswijzen op, dat op grond van de concepttekst van de Framework Guidelines on rules regarding 

harmonised transmission tariff structures for gas van ACER de veilingopbrengsten ten goede zouden moeten komen aan 

een ‘congestiepotje’ of teruggegeven moeten worden aan de netgebruikers. De Raad merkt in dit kader op dat de gekozen 

behandeling van de veilingpremies tevens in lijn is met deze – overigens nog niet definitief zijnde – Framework 

Guidelines. 
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tarieven van de daaropvolgende jaren volgens de regeling die zal worden neergelegd in 

dit nieuwe methodebesluit. 

 

83. De Raad merkt tot slot op dat GTS in haar aanvraag de totale kosten van het proefproject 

op 830.000 euro raamt. GTS kan er echter niet automatisch vanuit gaan dat deze kosten 

volledig in aanmerking zullen worden genomen bij de regulering en vaststelling van de 

transporttarieven. Conform de reguleringssystematiek van de Gaswet, dienen de tarieven 

die de Raad jaarlijks vaststelt immers enkel ter dekking van de doelmatige en efficiënte 

kosten. 

 

 Beperking in de tijd 

84. GTS geeft in haar aanvraag aan dat zij het proefproject per 1 april 2013 van start wil laten 

gaan en dat haar ontheffingsaanvraag betrekking heeft op de periode totdat de NC CAM 

de ontheffingsfunctie over kan nemen. Aangezien de regels zoals neergelegd in de NC 

CAM binnen afzienbare tijd zullen gelden, kan de Raad hiermee instemmen. De Raad 

overweegt echter ook dat in het vigerende methodebesluit – welke voor GTS geldt tot 1 

januari 2014 – nog geen rekening is gehouden met opbrengsten uit veilingen. Derhalve 

zal de toestemming van de Raad ten behoeve van het proefproject gelden van 1 april 2013 

tot de datum van inwerkingtreding van het nieuwe methodebesluit, of – indien dat later 

is – tot aan de eerste dag waarop de regels zoals neergelegd in de NC CAM van kracht 

zijn geworden. 

 

Intrekken ontheffing voor het proefproject OSZ 

85. Voorts merkt de Raad op dat hij, in het kader van het proefproject OSZ, aan GTS voor het 

grenspunt Oude Statenzijl (300146, Oude Statenzijl GUD-H) reeds op 14 mei 2012 een 

vergelijkbare toestemming heeft verleend.28 Deze toestemming is geldig tot 17 mei 2013. 

Nu GTS in haar aanvraag wederom voor dit grenspunt een ontheffing heeft aangevraagd, 

echter nu ook voor de periode na 17 mei 2013, zou het verlenen van deze ontheffing tot 

gevolg hebben dat van 1 april 2013 tot 17 mei 2013 een tweetal ontheffingen – en derhalve 

ook een tweetal regimes – van toepassing zijn op een en hetzelfde grenspunt. De Raad 

acht deze situatie onwenselijk en prefereert een eenduidig regime voor alle betroffen 

grenspunten. Nu GTS voornemens is om per 1 april 2013 op dit grenspunt gebundelde 

vaste dag-vooruit transportcapaciteit te gaan veilen overeenkomstig de onderhavige 

aanvraag, acht de Raad het – gelet op artikel 12h van de Gaswet en de belangen en regels 

als bedoeld in artikel 12f, eerste lid, van de Gaswet – derhalve noodzakelijk om 

tegelijkertijd met de inwerkingtreding van het onderhavige besluit het op 14 mei 2012 

genomen besluit in te trekken. Op die manier geldt vanaf 1 april 2013 een eenduidig 

regime, namelijk het kader zoals vastgelegd in het onderhavige besluit. 

                                                           

28 Besluit met kenmerk 104110/4. 
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VVVVIIIIIIIIIIII    BesluitBesluitBesluitBesluit    

 

86. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit geeft zijn toestemming 

aan Gasunie Transport Services B.V. voor het dag-vooruit veilen van gebundelde vaste 

exit- en entrycapaciteit welke geen deel uitmaakt van de technische capaciteit. Aan deze 

toestemming, die mede inhoudt het besluit tot het verlenen van een ontheffing van 

artikel 2.1.2 van de Transportvoorwaarden Gas – LNB op grond van artikel 12h van de 

Gaswet, worden de volgende voorschriften en beperkingen verbonden: 

 

1. De aan GTS verleende toestemming geldt voor de volgende zeven grenspunten: 

 

Grenspunt Omschrijving grenspunt Kwaliteit Aangrenzende TSB 

300146 Oude Statenzijl (GUD-H) H-gas GUD 

300147 Oude Statenzijl (GASCADE-H) H-gas GASCADE 

300145 Oude Statenzijl (OGE-H) H-gas OGE 

300139 Bocholtz TENP (OGE – ENI) H-gas OGE 

300132 Bocholtz Vetschau H-gas Thyssengas 

300143 s-Gravenvoeren (FLUXYS) H-gas Fluxys 

301111 Zelzate (FLUXYS) H-gas Fluxys 

 

2. GTS dient het proefproject te evalueren en binnen drie maanden na het aflopen van 

het proefproject hiervan verslag te doen aan de Raad. De exacte invulling – en 

daarmee de te evalueren onderwerpen – van de evaluatie en bijbehorende 

rapportage zal in samenspraak met de Raad plaatsvinden; 

 

3. GTS dient dagelijks op een goed toegankelijke plek op zijn internetpagina 

veilinguitkomsten (op geaggregeerd niveau) te publiceren, waaronder in ieder geval 

per grenspunt de hoeveelheid – en tegen welk starttarief – beschikbaar gestelde 

capaciteit en de hoeveelheid daadwerkelijk gealloceerde capaciteit tegen welke 

veilingprijs. Voor wat betreft het starttarief dient duidelijk te zijn hoe dit is 

opgebouwd. Indien deze veilinguitkomsten reeds op een internetpagina van een 

derde partij worden gepubliceerd, kan GTS volstaan met een verwijzing naar de 

betreffende internetpagina; 

 

4. Opbrengsten die kunnen worden toegekend aan het gereguleerde deel van de 

veilingverkoopprijs – het starttarief – zullen worden geschaard onder het 

volumerisico van GTS. De (meer)opbrengsten uit de veilingpremies en de kosten van 

GTS ten behoeve van de inrichting van het proefproject kunnen voor wat betreft het 
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jaar 2013 uitsluitend – in het kader van een tariefvoorstel – worden opgevoerd als 

(negatieve) kosten van zogenoemde ‘marktfaciliterende activiteiten’ als bedoeld in 

paragraaf 8.3 van het vigerende methodebesluit. De (meer)opbrengsten uit de 

veilingpremies en de kosten van GTS ten behoeve van de inrichting van het 

proefproject vanaf 2014 zullen worden verrekend via de tariefbesluiten van de 

daaropvolgende jaren, volgens de regeling die zal worden neergelegd in het 

methodebesluit dat in werking zal treden in 2014; en 

 

5. De toestemming geldt per 1 april 2013 tot de datum van inwerkingtreding van het 

nieuwe methodebesluit, of – indien dat later is – tot aan de eerste dag waarop de 

regels zoals neergelegd in de Network Code on Capacity Allocation Mechanisms in 

Gas Transmission Systems van kracht zijn geworden. 

    

87. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit besluit op grond van 

artikel 12h van de Gaswet tot het intrekken per 1 april 2013 van de door hem op 14 mei 

2012 verleende ontheffing met kenmerk 104110/4. 

    

IXIXIXIX    Publicatie en inwerkingtredingPublicatie en inwerkingtredingPublicatie en inwerkingtredingPublicatie en inwerkingtreding    

 

88. Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant. Ook zal dit besluit worden 

gepubliceerd op de internetpagina van de Energiekamer NMa (www.nma.nl). 

 

89. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2013. 

 

 

Den Haag,  

Datum: 28 maart 2013 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,  

namens deze: 

 

 

w.g. 

 

 

Robert Spencer 

Clustermanager Handel en Transport Gas 

Directie Regulering Energie en Vervoer 
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Tegen dit besluit kan degene, wiens belang bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van 

bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Consument en 

Markt, Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In het bezwaarschrift kan een 

belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht de Autoriteit 

Consument en Markt verzoeken in to stemmen met rechtstreeks beroep bij het College van Beroep voor 

het bedrijfsleven. 


