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(Aanvullende) Beslissing op bezwaar inzake het bezwaar tegen het 
besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 
8 december 2009 tot wijziging van de TarievenCode Gas, de Transportvoorwaarden Gas-LNB, de 
Wettelijke Taken LNB van algemeen belang, de Meetvoorwaarden Gas-LNB, de Begrippenlijst Gas 

en de Allocatievoorwaarden Gas. 

1 Verloop van de procedure 

1. Bij besluit van 8 december 2009 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) diverse wijzigingen doorgevoerd in de 

TarievenCode Gas en de Gasvoorwaarden. 1  

2. Tegen dit besluit heeft de Vereniging Energie, Milieu en Water (hierna: VEMW) bezwaar 

ingediend. 

3. Bij besluit van 2 juni 2010 (hierna: het bestreden besluit) 2  heeft de Raad op alle bezwaren 

beslist, afgezien van de derde bezwaargrond van VEMW betreffende 'Opwaarderen entry-
en exitcapaciteit'. Op voornoemde derde bezwaargrond is beslist bij besluit van 6 juli 2012. 3  

4. Tegen het besluit van 2 juni 2010 is beroep aangetekend bij het College van Beroep voor 
het bedrijfsleven (hierna: CBb) door Gas Transport Services B.V. (hierna: GTS). 

5. Bij tussenuitspraak van 18 september 2012 (hierna: de tussenuitspraak) heeft het CBb de 

NMA opgedragen om het bestreden besluit 4  binnen twee maanden to herstellen, in die zin 

dat daarin een behandelplan wordt opgenomen. 

1  Kenmerk 102990/80. 

Kenmerk 103422_1/52. 

3  Kenmerk 103422_1/72. 

4  Gezien rechtsoverweging 6.3 van de onderhavige uitspraak wordt ervan uitgegaan dat de datum van het in de 

beslissing aangehaalde bestreden besluit op een kennelijke verschrijving berust en in plaats van 8 december 2009, 

2 juni 2010 had moeten luiden. 
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6. Op 6 november 2012 heeft de Raad het besluit van 2 juni 2010 aangevuld met een 
behandelplan en een wijzigingsopdracht ten aanzien van de onderdelen 'Commissioning 
Service' en de 'overdracht van transportrechten. 5  De Raad heeft de gezamenlijke 
netbeheerders opgedragen een codewijzigingsvoorstel in to dienen waarin de onderdelen 
'Commissioning Service' (opstartdienst) en de 'overdracht van transportrechten' welke op 
dat moment in de paragraven 2.5 en 2.8 van de door GTS gehanteerde Transmission 
Service Condition 2010-1 omschreven waren, uitputtend worden geregeld. 

7. Bij uitspraak van 12 april 2013 heeft het CBb vastgestel dat de NMa heeft voldaan aan de 
eisen die aan een behandelplan worden gesteld. Het CBb heeft vervolgens het beroep van 
GTS gegrond verklaard, het bestreden besluit vernietigd en bepaald dat de rechtsgevolgen 

van het bestreden besluit in stand blijven. 

8. Op 10 januari 2013 heeft de Raad van de Vereniging van Energienetbeheerders in 
Nederland (hierna: de gezamenlijke netbeheerders) een gewijzigd codewijzingsvoorstel 6  

(hierna: het gewijzigde voorstel) ontvangen. In dit gewijzigde voorstel worden nieuwe 
bepalingen aan de tariefstructuren en voorwaarden, bedoeld in artikel 12a en artikel 12b, 
eerste lid van de Gaswet toegevoegd ten aanzien van de diensten Opstartdienst (voorheen: 
'Commissioning Service') en de Overdracht van transportrecht of het gebruiksrecht. 

9. Met het ingediende gewijzigde voorstel geven de gezamenlijke netbeheerders een invulling 

aan de wijzigingsopdracht. 

10. Op basis van het gewijzigde voorstel heeft het bestuur van de Autoriteit Consument on 
Markt (hierna: ACM) een concept (aanvullende) beslissing op bezwaar opgesteld. Gelet de 
zorgvuldige totstandkoming van het besluit heeft ACM een concept van het besluit aan de 
gezamenlijke netbeheerders, GTS en VEMW verzonden. Genoemde partijen zijn in de 
gelegenheid gesteld om binnen zes weken hun zienswijzen op het conceptbesluit kenbaar 
to maken. In dit verband merkt ACM op dat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure 
als bedoeld in afdeling 3:4 van de AWb niet van toepassing is op de totstandkoming van dit 

besluit. 

5  Kenmerk: 103422_2/23. 

6  Kenmerk: BR-13-809, datum 10 januari 2013. 
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11. Bovengenoemde partijen hebben aangegeven niet van de gelegenheid gebruik te maken 
om mondeling te worden gehoord. VEMW heeft tijdig haar schriftelijke zienswijze ingediend. 

12. De zienswijze van VEMW heeft aanleiding gegeven om de gezamenlijke netbeheerders bij 
brief van 24 juli 2013 enkele vragen voor te leggen ter verduidelijking van haar gewijzigde 
voorstel. De gezamenlijke netbeheerders hebben hierop bij brief van 14 augustus 2013 

gereageerd. 

13. ACM oordeelt in het navolgende dat het door de gezamenlijke netbeheerders, naar 
aanleiding van de aan haar verstrekte wijzigingsopdracht, ingediende gewijzigde voorstel 
niet volledig in overeenstemming is met de wet en stelt de voorgestelde tekst (deels) 

gewijzigd vast. 

2 Wettelijk kader 

14. Op 1 april 2013 is de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in werking getreden. 7  

Vanaf die datum is ACM de rechtsopvolger van de Nederlandse mededingingsautoriteit 
(hierna: NMa), de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: OPTA) en de 

Consumentenautoriteit (hierna: CA). 

15. Op grond van artikel 42, eerste lid, Instellingswet ACM, worden besluiten van NMa, OPTA of 

CA aangemerkt als besluiten van ACM. 

16. In de Gaswet is voor zover in deze zaak van belang, het volgende bepaald: 

Artikel 12 
1. Bij ministeriele regeling worden regels gesteld met betrekking tot de tariefstructuren en 

voorwaarden als bedoeld in de artikelen 12a en 12b. 

2. (...) 

Artikel 12a 
Met inachtneming van de in artikel 12 bedoelde regels en de in artikel 6 van verordening 
715/2009 bedoelde netcodes zenden de gezamenlijke netbeheerders aan de Autoriteit 

7  Instellingwet Autoriteit Consument en markt (Stb. 2013, 102). 
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Consument en Markt een voorstel voor de door hen jegens netgebruikers te hanteren 
tariefstructuren dat de elementen en wijze van berekening beschrijft van: 

a. Het tarief voor transport van gas, met inbegrip van invoer, uitvoer en doorvoer van 
gas en de het transport ondersteunende diensten ten behoeve van netgebruikers 
en met inbegrip van de in artikel 10a, eerste lid, met uitzondering van onderdeel d 

omschreven wettelijke taken, 

(...) 

Artikel 12b 
1. Met inachtneming van de in artikel 12 bedoelde regels en de in artikel 6 van verordening 

715/2009 bedoelde netcodes zenden de gezamenlijke netbeheerders aan de Autoriteit 
Consument en Markt een voorstel voor de door hen jegens netgebruikers te hanteren 

voorwaarden met betrekking tot: 
a. De wijze waarop netbeheerders en afnemers alsmede netbeheerders zich jegens 

elkaar gedragen ten aanzien van het in werking hebben van de gastransportnetten, 
het voorzien van een aansluiting op het net en het uitvoeren van transport van gas 

over het gastransportnet; 

(...) 

Artikel 12f 
1. De Autoriteit Consument en Markt stelt de tariefstructuren en de voorwaarden vast met 

inachtneming van: 

a. het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders als bedoeld in artikel 12a, 12b of 12c 

en de resultaten van het overleg, bedoeld in artikel 12d; 

b. het belang van het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygienisch 

verantwoord functioneren van de gasvoorziening; 

c. het belang van de ontwikkeling van het handelsverkeer op de gasmarkt; 

d. het belang van de bevordering van het doelmatig handelen van netgebruikers; 

e. het belang van een goede kwaliteit van dienstverlening van netbeheerders, en 

f. het belang van het op een objectieve, transparante en niet-discriminatoire wijze in 
evenwicht houden van het landelijk gastransportnet en op een wijze die de kosten 

weerspiegelt; 

g. de in artikel 12 bedoelde regels; 

h. verordening 715/2009; 
i. de richtlijn. 

2. De Autoriteit Consument en Markt stelt de voorwaarden niet vast dan nadat zij zich 
ervan vergewist heeft dat de voorwaarden de interoperabiliteit van de netten garanderen 
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en objectief, evenredig en niet-discriminatoir zijn, alsmede voor zover dat op grond van 
de notificatierichtlijn noodzakelijk is, aan de Europese Commissie in ontwerp zijn 
meegedeeld en de van toepassing zijnde termijnen, bedoeld in artikel 9 van richtlijn 
98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 
1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische 
voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 

204), zijn verstreken. 
3. Indien een voorstel als bedoeld in artikel 12a, 12b of 12c naar het oordeel van de 

Autoriteit Consument en markt in strijd is met het belang, bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel b, c, d, e of f, met de regels, bedoeld in het eerste lid, onderdelen g, h en i of 
met eisen, bedoeld in het tweede lid, draagt de Autoriteit Consument en Markt de 
gezamenlijke netbeheerders op het voorstel onverwijld zodanig te wijzigen dat deze 
strijd wordt opgeheven. Artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht is van 

overeenkomstige toepassing. 

4. Indien de gezamenlijke netbeheerders niet binnen vier weken het voorstel wijzigen 
overeenkomstig de opdracht van de Autoriteit Consument en Markt, bedoeld in het 
derde lid, stelt de Autoriteit Consument en markt de tariefstructuren of de voorwaarden 
vast onder het aanbrengen van zodanig wijzigingen dat deze in overeenstemming zijn 
met de belangen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen b tot en met f, met de regels 
bedoeld in het eerste lid, onderdelen g, h en i en met de eisen, bedoeld in het tweede 

lid. 

3 Het gewijzigde voorstel 

Opstartdienst 
17. De door de gezamenlijke netbeheerders voorgestelde 'opstartdienst' is een tijdelijke dienst 

die een erkende programmaverantwoordelijke of een aangesloten met exitcapaciteit in de 
gelegenheid stelt om gedurende een korte periode van maximaal vier maanden een 
hoeveelheid exitcapaciteit te contracteren. Deze dienst is er op gericht om genoemde 
partijen van gastransport te voorzien tijdens het opstarten of het uitbreiden van een 
gasinstallatie van een aangeslotene. De gezamenlijke netbeheerders stellen voor om een 
nieuwe paragraaf 2.1.9 aan de Transportvoorwaarden Gas — LNB toe te voegen. De 

voorwaarden uit paragraaf 2.1.9 zien toe op: 

• de contractduur van de opstartdienst; 

• de vaststelling van de transportcapaciteit; 

• overschrijdingen van de transportcapaciteit; 
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• de overdracht van transportcapaciteit. 

Overdracht van transportcapaciteit of het gebruiksrecht 
18. De door de gezamenlijke netbeheerders voorgestelde `overdracht van transportcapaciteit of 

het gebruiksrecht' faciliteert de overdracht van transportcapaciteit tussen een aangeslotene 
met exitcapaciteit en een programmaverantwoordelijke en tussen 
programmaverantwoordelijken onderling. Daarnaast wordt de overdracht van alleen het 
gebruiksrecht geregeld. De gezamenlijke netbeheerders stellen voor om aan de 
Transportvoorwaarden Gas — LNB een nieuwe paragraaf 2.1.10 toe te voegen. De 

voorwaarden zien toe op: 
• de procedure; 

• de wijze van overdracht van de transportcapaciteit; 

• de wijze van overdracht van gebruiksrecht. 

Tariefstructuur overdracht van transportcapaciteit of gebruiksrecht 
19. De door de gezamenlijke netbeheerders voorgestelde 'tariefstructuur overdracht van 

transportcapaciteit of het gebruiksrecht' houdt in dat er verwezen wordt naar de omschrijving 
van de dienst in de Transportvoorwaarden Gas - LNB en dat wordt bepaald dat voor de 
dienst een eenmalig bedrag per overdracht wordt berekend. De gezamenlijke netbeheerders 
stellen daartoe voor om een nieuwe paragraaf 3.3.5 aan de Tarievencode Gas toe te 

voegen. 

4 Zienswijze 

20. De zienswijze van VEMW op het gewijzigde voorstel zal hieronder zakelijk worden 

weergegeven. 

Opstartdienst 
21. VEMW is van mening dat de reikwijdte van de opstartdienst uitgebreid dient te worden tot 

(significante) wijziging van een gasinstallatie, dat artikel 2.1.9.5, voorzover het de 
voorafgaande toestemming betreft voor het overschrijden van de opgegeven exitcapaciteit, 
aangepast dient te worden aan artikel 2.1.9.3 en dat in artikel 2.1.9.6 nader moet worden 

uitgewerkt hoe de in dit artikel bedoelde overschrijdingen worden berekend. 
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Overdracht van transportcapaciteit of het gebruiksrecht 
22. VEMW verzoekt ACM om artikel 2.1.10.2 zodanig aan te passen dat duidelijker wordt 

vastgelegd dat slechts die partij die het gebruiksrecht overdraagt, moet voldoen aan de in 
Bijlage 1 van de Transportvoorwaarden — LNB bedoelde kredietwaardigheidseisen. Vemw 
stelt voorts dat in de in paragraaf 2.1.10 opgenomen regeling verduidelijkt dient te worden 
welke partij verantwoordelijk is voor onbalans en de daaraan verbonden kosten en dat de 
vierde volzin van artikel 2.1.10.6 dient te vervallen, omdat deze leidt tot een ongewenste 
ongelijke behandeling van partijen met gebruiksrecht. Ten aanzien van artikel 2.1.10.9 is 
VEMW van mening dat verduidelijkt dient te worden welke kosten bij een partij die een 
gebruiksrecht verkrijgt in rekening mogen worden gebracht. 

Tariefstructuur overdracht van transportcapaciteit of gebruiksrecht 
23. Tot slot verzoekt VEMW aan ACM om eenduidig vast te leggen hoe het in artikel 3.3.5.2. 

Tarievencode Gas bedoelde eenmalige bedrag per overdracht dient te worden berekend. 

5 Overwegingen ten aanzien van het gewijzigde voorstel en de 
zienswijze 

24. De voorgestelde wijzigingen van de gezamenlijke netbeheerders en de zienswijze zullen 
hieronder per onderdeel door ACM worden beoordeeld. 

Opstartdienst 
25. VEMW vraagt ACM de reikwijdte van de in artikel 2.1.9.1 van het gewijzigde voorstel 

bedoelde opstartdienst uit te breiden omdat deze niet dient te worden beperkt tot nieuwe 
gasinstallaties of uitbreidingen daarvan. De opstartdienst zou volgens VEMW ook moeten 
kunnen worden gecontracteerd bij een significante wijziging van de gasinstallatie. Volgens 
VEMW zijn ook bij een gewijzigde gasinstallatie de technische karakteristieken, welke van 
belang zijn voor het kunnen contracteren van exitcapaciteit, nog onvoldoende bekend, zodat 
een aangeslotenen nog geen duidelijkheid heeft omtrent de door hem te contracteren 

hoeveelheid exitcapaciteit. 

26. ACM volgt het betoog van VEMW niet. Naar het oordeel van ACM is de opstartdienst 
bedoeld om het opstarten van een gasinstallatie to faciliteren. Dit impliceert dat de installatie 
nieuw of deels nieuw is, zodanig dat dit het opstarten en inregelen van de installatie 
noodzakelijk maakt. De huidige formulering van de tekst sluit echter niet uit dat de 
opstartdienst kan worden gecontracteerd bij een wijziging van de gasinstallatie waarvoor de 
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installatie opnieuw moet worden opgestart of ingeregeld. ACM acht de reikwijdte van deze 
voorgestelde bepaling daarom voldoende en niet in strijd met de belangen en regels 
genoemd in artikel 12f, eerste en tweede lid van de Gaswet. 

27. VEWM verzoekt ACM artikel 2.1.9.5 van het gewijzigde voorstel zodanig aan te passen dat 
dit artikel aansluit bij artikel 2.1.9.3 van dit voorstel, zodat duidelijk is dat voorafgaande 
toestemming van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet voor het overschrijden 
van de opgegeven (geschatte) exitcapaciteit niet in alle gevallen vereist is. VEMW betoogt 
dat de tekst van de twee artikelen onduidelijkheid schept over de vraag of in alle gevallen 
voorafgaande toestemming vereist is. Tevens verzoekt VEMW in de regeling voor de 
opstartdienst nader uit te werken op welke wijze de in artikel 2.1.9.6 bedoelde 
overschrijdingen worden berekend, omdat dit thans onvoldoende uit het voorgestelde artikel 
blijkt. 

28. ACM is met VEMW van oordeel dat de voorgestelde tekst van artikel 2.1.9.5 in combinatie 
met artikel 2.1.9.3 van het gewijzigde voorstel zorgt voor onduidelijkheid of in alle gevallen 
voorafgaande toestemming voor overschrijding is vereist. Tevens is ACM van mening dat de 
tekst van het voorstel niet duidelijk maakt hoe de in 2.1.9.6 genoemde begrippen, 'gebruikte 
exitcapaciteit' en de 'exitcapaciteit als vastgelegd in de herzieningsovereenkomst,' zich tot 
elkaar verhouden, hoe deze begrippen zich verhouden tot de geschatte exitcapaciteit zoals 
genoemd in 2.1.9.3, en hoe op basis van deze begrippen vervolgens de overschrijding wordt 
berekend. 

29. Uit het voorstel voor de opstartdienst leidt ACM of dat, indien er geen toestemming vooraf is 
vereist voor het overschrijden van de geschatte exitcapaciteit conform de overeenkomst 
genoemd in artikel 2.1.9.3 van het voorstel, er ook geen sprake kan zijn van overschrijding 
als bedoeld in artikel 3.2.1.5 van de Tarievencode Gas. Ook kan er geen sprake zijn van 
een overschrijding als bedoeld in artikel 3.2.1.5 van de Tarievencode Gas indien voor het 
overschrijden toestemming is verleend. Indien er echter sprake is van overschrijding van de 
geschatte exitcapaciteit waarvoor de netgebruiker toestemming heeft gevraagd, maar niet 
heeft gekregen, of waarvoor voorafgaande toestemming vereist was maar 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 netgebruiker meer 
exitcapaciteit gebruikt dan waarvoor toestemming was verkregen. 
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30. Tevens leidt ACM uit het voorstel of dat de netbeheerder van het landelijk gastransportnet 
voor elke maand van de opstartdienst, ten behoeve van het in rekening te brengen bedrag, 
achteraf een waarde vaststelt voor de exitcapaciteit. Deze waarde van de exitcapaciteit is 
gelijk aan het maximum van de gebruikte exitcapaciteit in die maand, zoals gemeten op 
basis van de Meetvoorwaarden Gas — LNB. Na afloop van de opstartdienst wordt een 
herziene overeenkomst gesloten waarmee de 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 netgebruiker vooraf toestemming heeft 
gevraagd on ontvangen van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet om de 
geschatte exitcapaciteit te overschrijden. 

31. In het informatieverzoek van 24 juli 2013 heeft ACM bovengenoemde interpretatie ter 
verificatie voorgelegd aan de gezamenlijke netbeheerders. In reactie op het 
informatieverzoek hebben de gezamenlijke netbeheerders bevestigd dat dit de juiste 
interpretatie is. 

32. Naar de mening van ACM volgt de genoemde werkwijze nu slechts impliciet en niet 
eenduidig uit de tekst van het voorstel. Bovendien volgt uit de tekst van het voorstel niet 
duidelijk wat de gevolgen zijn van overschrijding indien, in het geval dat dit is vereist, de 
toestemming hiervoor ontbreekt. ACM acht deze onduidelijkheid in strijd met artikel 12f, 
eerste lid, onderdeel d van de Gaswet. 

33. Op grond van artikel 12f, vierde lid van de Gaswet stelt ACM artikelen 2.1.9.5 en 2.1.9.6 van 
het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders (overeenkomstig de bijlage van dit besluit) 
gewijzigd vast, zodanig dat de voorwaarden geen onduidelijkheid scheppen over de 
noodzaak van toestemming voor het overschrijden van de geschatte exitcapaciteit en geen 
onduidelijkheid scheppen over de wijze waarop de overschrijding wordt berekend alsmede 
in welke gevallen een overschrijding van toepassing is. 

34. VEMW merkt in een voetnoot nog op dat, aangezien de vastgestelde overschrijdingen van 
invloed zijn op de hoogte van de door GTS in rekening to brengen tarieven, artikel 12a 
Gaswet met zich mee brengt dat dit tariefelement nader moet worden uitgewerkt in de 
Tarievencode Gas dan wel de Gasvoorwaarden. 
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35. ACM volgt deze redenering van VEMW niet in zoverre dat uit het voorstel van de 
gezamenlijke netbeheerders niet blijkt dat voor de gebruikte exitcapaciteit in het geval van 
overschrijding een apart tarief zal worden gehanteerd, anders dan het reeds bepaalde in 
artikel 3.2.1.5 van de Tarievencode Gas. Derhalve ziet ACM geen reden de tariefstructuren 

gas op dit punt aan te passen. 

36. ACM is van oordeel dat het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders ten aanzien van de 
opstartdienst voor het overige voldoende is vastgelegd en dat zij daarmee voldaan hebben 
aan de wijzigingsopdracht. De voorgestelde wijziging !evert voor dit overige dan ook geen 
strijd op met de belangen, regels en eisen zoals genoemd in artikel 12f, eerste- en tweede 

lid, van de Gaswet. 

Overdracht van transportcapaciteit of het gebruiksrecht 
37. VEMW verzoekt ACM artikel 2.1.10.2 van het gewijzigde voorstel zodanig aan te passen dat 

duidelijker wordt vastgelegd dat slechts die partij die het gebruiksrecht overdraagt moet 

voldoen aan de in Bijlage 1 van de Transportvoorwaarden — LNB bedoelde 
kredietwaardigheidseisen. Aangezien de partij die het gebruiksrecht krijgt door de 
netbeheerder van het landelijk gastransportnet geen transporttarief in rekening gebracht 
krijgt, is het stellen van de eis dat deze partij aan de in Bijlage 1 van de 
Transportvoorwaarden — LNB bedoelde kredietwaardigheidseisen moet voldoen 
betekenisloos. Daar komt nog bij dat partijen die transportrechten hebben of verkrijgen 
reeds dienen te voldoen aan de voornoemde kredietwaardigheidseisen. 

38. ACM volgt het betoog van VEMW in zoverre dat de tekst van het voorstel niet voldoende 
duidelijk is. ACM volgt echter niet de interpretatie van VEMW dat deze onduidelijkheid kan 
worden opgeheven door vast te stellen dat slechts de partij die het gebruiksrecht overdraagt 
moet voldoen aan de in Bijlage 1 van de Transportvoorwaarden — LNB bedoelde 
kredietwaardigheidseisen. Uit artikel 2.1.10.2 van het voorstel blijkt immers dat de 
overnemende partij tevens programmaverantwoordelijk wordt voor het gebruik van de 

capaciteit, dat wil zeggen: het invoeden van gas op of onttrekken van gas aan het 
gastransportnet. ACM leidt hieruit of dat de transportcapaciteit of de capaciteit behorende bij 
het gebruiksrecht onderdeel wordt van het portfolio van de partij die het gebruiksrecht krijgt 

overgedragen. Deze partij is daardoor ook verantwoordelijk voor het bewaken van de 
balans, als genoemd in artikel 4.1.0 van de Transportvoorwaarden Gas - LNB. Gegeven de 
uitbreiding van het portfolio van deze partij en de bijbehorende balansverplichtingen, voert 
de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, een toets uit of de vastgestelde 
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kredietlimiet op grond van bijlage 1 van de Transportvoorwaarden Gas — LNB nog 
toereikend is. 

39. In het informatieverzoek van 24 juli 2013 heeft ACM bovengenoemde interpretatie ter 
verificatie voorgelegd aan de gezamenlijke netbeheerders. In reactie op het 
informatieverzoek hebben de gezamenlijke netbeheerders bevestigd dat dit juist is, en 
daarbij aangevuld dat de netbeheerder van het landelijk gastransportnet in verband met de 
exposure zoals genoemd in artikel B1.5 van de Transportvoorwaarden Gas — LNB de 
kredietwaardigheid zal toetsen. 

40. ACM concludeert dat de genoemde werkwijze niet duidelijk uit de tekst van het voorstel 
volgt. ACM acht deze onduidelijkheid in strijd met artikel 12f, eerste lid, onderdeel d van de 
Gaswet. Op grond van artikel 12f, vierde lid van de Gaswet stelt ACM artikel 2.1.10.2 van 
het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders (overeenkomstig de bijlage van dit besluit) 
gewijzigd vast, zodanig dat de voorwaarden geen onduidelijkheid laten bestaan over eisen 
en de toetsing ten aanzien van de kredietwaardigheid bij uitbreiding van het portfolio met 
gebruiksrechten. 

41. VEMW verzoekt ACM de regeling te verduidelijken met betrekking tot de vraag welke partij 
verantwoordelijk is voor de onbalans en de daaraan verbonden kosten in geval twee partijen 
het gebruiksrecht aan elkaar overdragen. Volgens VEMW is het voorstel hierover 
onduidelijk. 

42. ACM volgt het betoog van VEMW niet. Zoals verwoord in randnummer 38 van dit besluit 
blijkt uit het voorstel duidelijk dat de overnemende partij programmaverantwoordelijk is. Dit 
betekent dat de capaciteit waar het gebruiksrecht op ziet, wordt toegevoegd aan het 
portfolio van de overnemende partij. Daarmee wordt de verkrijgende partij tevens 
verantwoordelijk voor het bewaken van de balans van de capaciteit waarvan deze het 
gebruiksrecht heeft overgedragen gekregen. ACM acht deze bepaling derhalve niet in strijd 
met de belangen, regels en eisen genoemd in artikel 12f, eerste en tweede lid van de 

Gaswet. 

43. VEMW verzoekt ACM de vierde volzin van artikel 2.1.10.6 van het voorstel weg te laten bij 
vaststelling van deze voorwaarde. Het betreft hier de mogelijkheid die de netbeheerder van 
het landelijk gastransportnet een partij met alleen het gebruiksrecht biedt om, in het geval de 
overeenkomst betreffende transport (tussentijds) wordt beeindigd, de bijbehorende 
transportcapaciteit te contracteren. Volgens voornoemde vierde volzin biedt de 
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netbeheerder van het landelijk gastransportnet deze mogelijkheid echter uitsluitend aan de 
partij die het gebruiksrecht heeft overgedragen gekregen van een partij die de 
transportcapaciteit rechtstreeks bij de netbeheerder van het landelijk gastransportnet heeft 
gecontracteerd. Volgens VEMW is er sprake van een ongewenste ongelijke behandeling en 
dient deze mogelijkheid ook te worden geboden indien de transportcapaciteit reeds in een 

eerder stadium is overdragen. 

44. ACM ziet in deze regeling geen discriminatie en acht deze in dit opzicht niet in strijd met de 
belangen, regels en eisen genoemd in artikel 12f, eerste en tweede lid van de Gaswet. ACM 
interpreteert de tekst van dit artikel als volgt. De partij die het gebruiksrecht heeft 
overgedragen gekregen van de partij die de transportcapaciteit heeft gecontracteerd bij de 
landelijk netbeheerder (hierna: de eerste gebruiksrechtige) krijgt, indien het transportcontract 
wordt beeindigd, bij voorrang de mogelijkheid geboden om deze transportcapaciteit te 
contracteren. Reden hiervoor is dat, zoals bepaald in de eerste zin van artikel 2.1.10.6, bij 
beeindiging van het transportcontract met de landelijk netbeheerder ook het overgedragen 
gebruiksrecht eindigt. Door de vrijgekomen transportcapaciteit aan te bieden aan de eerste 
gebruiksrechtige, wordt de continufteit voor deze partij gewaarborgd. Deze situatie is anders 
voor het geval waarin een derde partij het gebruiksrecht overgedragen heeft gekregen van 
de eerste gebruiksrechtige. Indien in een dergelijk geval het onderliggende transportcontract 
(tussentijds) wordt beeindigd, kan de landelijk netbeheerder feitelijk niet over het 
gebruiksrecht beschikken. Dit gebruiksrecht is immers reeds overgedragen aan de derde 
partij. Doordat de landelijk netbeheerder met voorrang de transportcapaciteit aan de eerste 
gebruiksrechtige aanbiedt, kan de contractuele relatie tussen de eerste gebruiksrechtige en 
de derde partij blijven bestaan en daarmee ook de toegang tot het gebruiksrecht voor de 

derde partij. Van ongelijke behandeling is dan ook geen sprake. 

45. Desondanks vindt ACM de tekst van artikel 2.1.10.6 niet voldoende duidelijkheid geven over 
de situatie. Uit het voorstel leidt ACM zoals hierboven weergegeven of dat alleen een 
netgebruiker die het gebruiksrecht overgedragen heeft gekregen van een netgebruiker die 
zelf een transportcontract voor de bijbehorende capaciteit heeft met de landelijk 
netbeheerder, bij voorrang de mogelijkheid krijgt geboden de bijbehorende 
transportcapaciteit te contracteren. In de tekst van het voorstel staat echter tevens dat "de 
partij die het gebruiksrecht op de beeindigingsdatum had" deze mogelijkheid krijgt geboden. 

Dit is innerlijk tegenstrijdig. 

46. In het informatieverzoek van 24 juli 2013 heeft ACM de gezamenlijke netbeheerders enkele 
vragen gesteld over artikel 2.1.10.6. In de reactie op het informatieverzoek hebben de 
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gezamenlijke netbeheerders bevestigd het eens to zijn met bovengenoemde lezing van 
ACM van artikel 2.1.10.6. De gezamenlijke netbeheerders hebben een voorstel gedaan voor 
een alternatieve tekst die de bedoeling van het artikel duidelijk maakt. 

47. ACM is van mening dat de bovengenoemde innerlijke tegenstrijdigheid van de tekst van 
artikel 2.1.10.6 in strijd is met artikel 12f, eerste lid, onderdeel d van de Gaswet. Op grond 
van artikel 12f van de Gaswet stelt ACM artikel 2.1.10.6 van het voorstel van de 
gezamenlijke netbeheerders derhalve (overeenkomstig de bijlage van dit besluit) gewijzigd 
vast, zodanig dat de voorwaarden geen onduidelijkheid laten bestaan over de partij die bij 
voorrang de mogelijkheid krijgt geboden de bij het gebruiksrecht behorende 
transportcapaciteit to contracteren bij de netbeheerder van het landelijk gastransportnet. Bij 
de wijziging van dit artikel volgt ACM de tekst zoals voorgesteld door de gezamenlijke 
netbeheerders in de reactie op het informatieverzoek. 

48. VEMW verzoekt ACM eenduidig vast to leggen welke kosten bij een partij die een 
gebruiksrecht verkrijgt in rekening mogen worden gebracht. Volgens VEMW is uit artikel 
2.1.10.9 onduidelijk welke kosten dit betreft. 

49. ACM is met VEMW van mening dat artikel 2.1.10.9 onduidelijk is over de kosten die verband 
houden met het gebruiksrecht. Uit het feit dat bij het verkrijgen van het gebruiksrecht het 
portfolio van de ontvangende netgebruiker wordt uitgebreid met de bijbehorende capaciteit, 
kan wel worden afgeleid dat dit de kosten betreffen die voortkomen uit het gebruik van de 
capaciteit, zoals kosten in verband met de balancering. ACM is desondanks van mening dat 
de voorwaarden omtrent de kosten die in rekening kunnen worden gebracht duidelijk 
moeten zijn voor netgebruikers. In het informatieverzoek van 24 juli 2013 heeft ACM daarom 
de gezamenlijke netbeheerders enkele vragen gesteld over artikel 2.1.10.9. In reactie hierop 
geven de gezamenlijke netbeheerders aan welke kosten wel en niet verband houden met 
het gebruiksrecht. ACM is naar aanleiding hiervan van oordeel dat een toevoeging van de 
tekst deze voorwaarde duidelijker maakt, wat in het belang is van het bevorderen van het 
doelmatig handelen door netgebruikers. 

50. ACM is van mening dat de formulering van de voorgestelde tekst van artikel 2.1.10.9 to 
onduidelijk is over de kosten die verband houden met het gebruiksrecht, en daarom in strijd 
met artikel 12f, eerste lid, onderdeel d van de Gaswet. Op grond van artikel 12f, vierde lid 
van de Gaswet stelt ACM artikel 2.1.10.6 van het voorstel van de gezamenlijke 
netbeheerders derhalve (overeenkomstig de bijlage van dit besluit) gewijzigd vast, zodanig 
dat de voorwaarden duidelijker zijn over de kosten die de gezamenlijke netbeheerders hier 
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bedoelen. Bij de wijziging van dit artikel heeft ACM aansluiting gezocht bij de reactie van de 

gezamenlijke netbeheerders op het informatieverzoek. 

51. ACM is van oordeel dat het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders ten aanzien van de 
overdracht van transportcapaciteit en gebruiksrecht voor het overige voldoende is 
vastgelegd en dat zij daarmee voldaan hebben aan de wijzigingsopdracht. De voorgestelde 
wijziging levert voor het overige dan ook geen strijd op met de belangen, regels en eisen 

zoals genoemd in artikel 12f, eerste- en tweede lid, van de Gaswet. 

Tariefstructuur overdracht van transportcapaciteit of gebruiksrecht 

52. VEMW verzoekt ACM eenduidig vast te leggen hoe het bedoelde 'eenmalige bedrag per 
overdracht', zoals genoemd in artikel 3.3.5.2 voorstel Tarievencode Gas, moet wordt 
berekend en daarbij vast te leggen dat het tarief moet zijn gebaseerd op rechtstreeks aan 

deze dienst ('overdracht') toe te rekenen kosten. 

53. ACM volgt het betoog van VEMW niet. Het is niet gebruikelijk dat in de 
Transportvoorwaarden Gas — LNB of in de Tarievencode Gas wordt vastgelegd hoe een 
tarief moet worden berekend. De vaststelling van het tarief voor een gereguleerde dienst 
van een netbeheerder geschiedt via het jaarlijkse tarievenbesluit dat ACM neemt. Bij de 
vaststelling van dit tarief beoordeelt ACM het tarievenvoorstel van de netbeheerder van het 
landelijk gastransportnet aan de hand van artikel 82, de lid van de Gaswet, hetgeen tevens 
toetsing aan de Tarievencode Gas inhoudt. Daarnaast toetst ACM het tarievenvoorstel aan 
de methode van regulering als vastgelegd in het methodebesluit en de daarop gebaseerde 
doelmatigheidskortingen. Naar mening van ACM is de tekst van het voorstel op dit punt niet 
in strijd met de belangen en regels genoemd in artikel 12f, eerste en tweede lid van de 
Gaswet. ACM is dan ook van oordeel dat het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders 
ten aanzien van de tariefstructuur van de overdracht van transportcapaciteit en 
gebruiksrecht voldoende zijn vastgelegd en dat zij daarmee voldaan hebben aan de 

wijzigingsopdracht. 
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6 Besluit 
54. ACM wijzigt de Tarievencode Gas en de Transportvoorwaarden Gas — LNB overeenkomstig 

de bijlage van dit besluit. 

7 Publicatie en inwerkingtreding 

55. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Ook zal dit besluit worden 

gepubliceerd op de internetpagina van ACM. 

56. Dit besluit treedt in werking twee dagen na de bekendmaking in de Staatscourant. 

Den Haag, 9 oktober 2013 

Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze, 

w.g. 
mr. C.A. Fonteijn 
Bestuursvoorzitter 

Beroepsmogelijkheid 

Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag 

waarop dit besluit is bekendgemaakt beroep instellen bij het College van Beroep voor het bednjfsleven te 

Den Haag. 
Het postadres is: College van Beroep voor het bednjfsleven, Postbus 20021,2500 EA 's-Gravenhage. 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de 

dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht bevatten. Voorts moet 

het beroepschrift de gronden van het beroep bevatten en dient een afschrift van het bestreden besluit te 

worden meegezonden. 
Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij 

de griffie van het College, telefonisch bereikbaar op (070) 381 39 10 of (070) 381 39 30. 
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