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BESLUIT 
 

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 12f en 23 van de Gaswet en 

artikel 36 en 55 van de Elektriciteitswet 1998, inhoudende de vaststelling van de tariefstructuren en 

voorwaarden als bedoeld in artikel 12a, 12b en 22 van de Gaswet en artikel 27, 31 en 54 van de 

Elektriciteitswet 1998. 

  



 

   

Besluit 

 
2
/5

6
 

Besluit

 

Inhoudsopgave 

 

1 Inleiding en leeswijzer ......................................................................................................... 3 

2 Procedure van totstandkoming van dit besluit ................................................................. 6 

3 Wettelijk kader ...................................................................................................................... 9 

4 Het voorstel ......................................................................................................................... 16 

4.1 Aanleiding voorstel en gevolgde procedure ................................................................ 16 

4.2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen ................................................................. 16 

5 Beoordeling ......................................................................................................................... 25 

5.1 Gevolgde procedure .................................................................................................... 25 

5.2 Voorgestelde wijzigingen ............................................................................................. 26 

5.3 Notificatie ..................................................................................................................... 31 

6 Dictum ................................................................................................................................. 32 

Bijlage 1 – Vastgestelde wijzigingen ....................................................................................... 34 

Bijlage 2 – Reactie op ontvangen zienswijzen ....................................................................... 50 

 

  



 

   

Besluit 

 
3
/5

6
 

Besluit

Samenvatting 

 

Als gevolg van enkele wetswijzigingen moeten de codes op een aantal aspecten aangepast worden. 

Netbeheer Nederland en NEDU hebben hiervoor een codewijzigingsvoorstel ingediend, dat nadien 

nog is aangepast naar aanleiding van een wijzigingsopdracht van ACM. Met dit besluit wordt dit 

(gewijzigde) voorstel goedgekeurd en worden de codes gewijzigd. Ook heeft ACM op eigen initiatief 

(zonder onderliggend voorstel) een wijziging in de codes vastgesteld. Dit besluit brengt in 15 codes 

wijzigingen aan. 

 

Op hoofdlijnen zien de wijzigingen op de volgende onderwerpen: 

 

 het begrip ‘particulier net’ is komen te vervallen en vervangen door het begrip ‘gesloten 

distributiesysteem’. De codes zijn hierop aangepast; 

 beheerders van recreatienetten kunnen nu op dezelfde wijze derdentoegang faciliteren als van 

toepassing is op gesloten distributiesystemen;  

 de regels rond de facilitering van derdentoegang op gesloten distributiesystemen, aangesloten 

op gastransportnetten, worden verduidelijkt in de codes; 

 door de overgang van de Nederlandse Mededingingsautoriteit naar ACM, zijn alle verwijzingen 

naar (de Raad van Bestuur van) de Nederlandse Mededingingsautoriteit gewijzigd in 

verwijzingen naar de Autoriteit Consument en Markt. 
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1 Inleiding en leeswijzer 

 

1. Met dit besluit geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) uitvoering aan artikel 12f 

en 23 van de Gaswet en artikel 36 en 55 van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet). Op 

grond hiervan stelt ACM tariefstructuren en voorwaarden vast naar aanleiding van voorstellen 

van de gezamenlijke netbeheerders of stelt zij voorwaarden vast naar aanleiding van 

voorstellen van een representatief deel van de ondernemingen die zich bezig houden met het 

transporteren, leveren of meten van gas en/of elektriciteit. De gezamenlijke netbeheerders 

worden vertegenwoordigd door Vereniging Netbeheer Nederland (hierna: Netbeheer 

Nederland). De ondernemingen die zich bezig houden met het transporteren, leveren of 

meten van gas en/of elektriciteit worden vertegenwoordigd door de Vereniging Nederlandse 

EnergieData Uitwisseling (hierna: NEDU).  

 

2. ACM geeft met dit besluit haar oordeel op het voorstel van Netbeheer Nederland, door ACM 

ontvangen op 26 september 2013, tot wijziging van de tariefstructuren als bedoeld in artikel 

12a van de Gaswet en artikel 27 van de E-wet en de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b 

van de Gaswet en artikel 31 van de E-wet. Het voorstel bevat wijzigingen van de:  

- Tarievencode Elektriciteit  

- Netcode Elektriciteit 

- Systeemcode Elektriciteit 

- Samenwerkingsregeling Elektriciteit 

- Gebiedsindeling Elektriciteit 

- Begrippenlijst Elektriciteit 

- Tarievencode Gas 

- Aansluit- en transportvoorwaarden Gas – RNB 

- Aansluitvoorwaarden Gas – LNB 

- Transportvoorwaarden Gas – LNB 

- Wettelijke taken LNB van algemeen belang 

- Samenwerkingsregeling Netbeheerders Gas 

- Gebiedsindeling Gas 

- Begrippenlijst Gas 

 

3. ACM geeft met dit besluit tevens haar oordeel op een specifiek onderdeel van het 

codewijzigingsvoorstel van NEDU en Netbeheer Nederland van 5 februari 2014,
1
 ontvangen 

door ACM op 11 februari 2014. Dit specifieke onderdeel betreft een wijziging van de 

voorwaarden als bedoeld in artikel 22 van de Gaswet en artikel 54 van de E-wet, leidend tot 

een wijziging van de Informatiecode Elektriciteit en Gas.
 
 

 

4. De voorgestelde wijzigingen van de tariefstructuren en voorwaarden hebben betrekking op de 

regels voor derdentoegang en vrije leverancierskeuze op gesloten distributiesystemen en 

                                                      
1
 Brief met kenmerk 14050. Dit voorstel is behandeld door ACM onder zaaknummer 14.0196.52. 
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recreatienetten. Tevens brengen de wijzigingen het begrippenkader in lijn met de wettelijk 

gedefinieerde begrippen. 

 

5. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 van dit besluit bevat de gevolgde 

procedure. Hoofdstuk 3 bevat het vigerend wettelijk kader. Het ontvangen voorstel en de 

relevante informatie die ACM eventueel naar aanleiding van het voorstel heeft ontvangen zijn 

samengevat in hoofdstuk 4. ACM beschrijft haar beoordeling van de aanvraag in hoofdstuk 5. 

ACM eindigt in hoofdstuk 6 haar besluit met het dictum. Tot slot heeft ACM twee bijlagen 

toegevoegd aan het besluit. Deze bijlagen zijn onderdeel van onderhavig besluit. Bijlage 1 

bevat de door ACM vastgestelde wijzigingen van de tariefstructuren en voorwaarden. Bijlage 2 

bevat een reactie op de ontvangen zienswijzen op het ontwerpbesluit. 
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2 Procedure van totstandkoming van dit besluit 

 

6. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de procedure die zij heeft gevolgd bij de totstandkoming van 

dit besluit. ACM heeft de procedure bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing verklaard op de voorbereiding van dit besluit. 

 

7. Bij brief van 25 september 2013, ontvangen op 26 september 2013,
2
 heeft Netbeheer 

Nederland bij ACM een voorstel ingediend tot wijziging van de tariefstructuren als bedoeld in 

artikel 12a van de Gaswet en artikel 27 van de E-wet, en de voorwaarden als bedoeld in 

artikel 12b van de Gaswet en artikel 31 van de E-wet, 

 

8. Op 25 oktober 2013 heeft ACM door middel van publicatie van het voorstel op de 

internetpagina van ACM, www.acm.nl, kenbaar gemaakt dat het voorstel is ontvangen en in 

behandeling is genomen. 

 

9. Naar aanleiding van het voorstel heeft ACM op 24 januari 2014 overlegd met Netbeheer 

Nederland. Vervolgens heeft ACM bij brief van 6 maart 2014 aanvullende informatie 

opgevraagd bij Netbeheer Nederland.
3
 Op 2 april 2014 heeft ACM per brief de gevraagde 

informatie van Netbeheer Nederland ontvangen.
4
 

 

10. ACM heeft op 13 en 18 maart 2014 overlegd met Energie-Nederland respectievelijk de 

Vereniging voor Energie, Milieu en Water (hierna: VEMW) naar aanleiding van het voorstel.  

 

11. In het besluit van 15 juli 2014
5
 tot wijziging van de Informatiecode Elektriciteit en Gas heeft 

ACM aangegeven het onderdeel van het daar behandelde codewijzigingsvoorstel dat ziet op 

de vervanging van de term ‘particulier net’ door ‘gesloten distributiesysteem’ in de 

voorwaarden als bedoeld in artikel 22 van de Gaswet en artikel 54 van de E-wet te 

behandelen in de onderhavige procedure, waarin dit onderwerp voor de tariefstructuren en de 

andere voorwaarden wordt geregeld.
6
 Door dit onderwerp gezamenlijk te behandelen kunnen 

alle tariefstructuren en voorwaarden op dit punt gelijktijdig gewijzigd worden. De voorgestelde 

tekstuele wijziging van artikel 1.1.6, 9.1.8, 9.1.9 en 9.1.10 van de Informatiecode Elektriciteit 

en Gas is daarom aan het onderhavige besluit toegevoegd. 

 

12. Na beoordeling van het voorstel is ACM tot de conclusie gekomen dat deze niet in 

overeenstemming is met de belangen, regels en eisen als genoemd in artikel 12f, eerste lid 

van de Gaswet en artikel 36, eerste lid, van de E-wet. Op grond van artikel 12f, derde lid, van 

                                                      
2
 Brief met kenmerk BR-13-857. 

3
 Brief met kenmerk ACM/DE/2014/201291. 

4
 Brief met kenmerk BR-14-969. 

5
 Besluit met kenmerk ACM/DC/2014/203916_OV inzake dossier 14.0196.52.  

6
 Zie randnummer 44. 
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de Gaswet en artikel 36, derde lid, van de E-wet heeft ACM bij brief van 27 november 2014 

Netbeheer Nederland opgedragen het voorstel zodanig te wijzigen dat de geconstateerde 

strijdigheden worden opgeheven.
7
 

 

13. Op 23 december 2014 heeft ACM een gewijzigd voorstel van Netbeheer Nederland 

ontvangen.
8
 

 

14. Als onderdeel van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure heeft ACM het 

ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken voor een periode van zes weken 

ter inzage gelegd en gepubliceerd op haar internetpagina. Van de terinzagelegging is kennis 

gegeven in de Staatscourant van 15 juni 2015.
9
 Tevens heeft ACM het ontwerpbesluit aan 

Netbeheer Nederland toegezonden.
10

 

 

15. ACM heeft schriftelijke zienswijzen ontvangen van Fudura B.V. (hierna: Fudura), Schiphol 

Nederland B.V. (hierna: Schiphol), Tata Steel IJmuiden B.V. (hierna: Tata Steel), VEMW en 

de Vereniging van Recreatieondernemers (hierna: RECRON). Deze zienswijzen zijn 

gepubliceerd op de internetpagina van ACM. 

 

16. Naar aanleiding van de schriftelijke zienswijzen heeft ACM de indieners van het 

codewijzigingsvoorstel en de indieners van de zienswijzen uitgenodigd voor een 

hoorzitting.
11

 Deze hoorzitting heeft op 4 november 2015 ten kantore van ACM 

plaatsgevonden. Hierbij waren Enexis B.V., Fudura, Gasunie Transport Services B.V. (hierna: 

GTS), NEDU, Netbeheer Nederland, RECRON, Schiphol, Tata Steel, VEMW en Westland 

Infra Netbeheer B.V. vertegenwoordigd. Het verslag van de hoorzitting is door ACM op 4 

december 2015 aan de aanwezige partijen toegestuurd. Het verslag van de hoorzitting en de 

bijbehorende stukken zijn gepubliceerd op de internetpagina van ACM. 

 

17. In bijlage 2 bij dit besluit heeft ACM haar reactie op de ingebrachte zienswijzen gegeven. De 

zienswijzen van VEMW en Schiphol hebben ACM aanleiding gegeven tot een heroverweging 

van de motivering zoals weergegeven in het ontwerpbesluit. Dit heeft geleid tot een gewijzigde 

motivering; zie hiervoor paragraaf 5.2, onderdeel III, van onderhavig besluit. Voorts heeft de 

zienswijze van Tata Steel ACM aanleiding gegeven tot een wijziging van de formulering van 

artikel 7.5 van de Transportvoorwaarden Gas – LNB zoals weergegeven in het ontwerpbesluit. 

Tot slot heeft ACM twee ambtshalve aanpassingen doorgevoerd. Ten eerste zijn de artikelen 

4.5.2 van de Tarievencode Elektriciteit en 3.1b.1, 3.1d.1 en 3.1d.8 van de Systeemcode 

                                                      
7
 Brief van 27 november 2014 met kenmerk ACM/DE/2014/206823. 

8
 Brief van 22 december 2014 met kenmerk BR-14-1030. 

9
 Stcrt. 2015, nr. 15969. 

10
 Brief van 15 juni 2015 met kenmerk ACM/DE/2015/203301. 

11
 Brieven van 15 oktober 2015 met kenmerken ACM/DE/2015/205570, ACM/DE/2015/206043, ACM/DE/2015/206044, 

ACM/DE/2015/ ACM/DE/2015/206045, ACM/DE/2015/206047, ACM/DE/2015/206048 en ACM/DE/2015/206049. 
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Elektriciteit inmiddels vervallen of gewijzigd, waardoor de wijzigingen in deze artikelen zoals 

neergelegd in artikel I, onderdeel B, en artikel III, onderdeel E, van het ontwerpbesluit geen 

doorgang meer kunnen vinden. Ten tweede heeft ACM een aantal redactionele wijzigingen 

doorgevoerd die geen inhoudelijke wijzigingen betreffen. Zo is bij het begrip ‘Autoriteit 

Consument en Markt’, als neergelegd in onderdeel C van de artikelen VI en XIV van het 

ontwerpbesluit, niet alleen het teken ‘*’ maar ook het teken ‘+’ geplaatst, omdat het een begrip 

betreft dat in de Begrippenlijst Elektriciteit en de Begrippenlijst Gas identiek is gedefinieerd. 

 

18. Op grond van de Notificatierichtlijn
12

 dienen lidstaten ieder ontwerp voor technische 

voorschriften voor te leggen aan de Europese Commissie. ACM is van mening dat het 

voorstel geen technische voorschriften bevat bedoeld in de Notificatierichtlijn; zie hiervoor 

paragraaf 5.3 van onderhavig besluit. Om die reden zijn de voorwaarden in dit besluit niet in 

ontwerp ter notificatie aangeboden. 

 

  

                                                      
12

 Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op 

het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappĳ, 

zoals gewijzigd bij richtlijn 98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 juli 1998. 
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3 Wettelijk kader  

 

19. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor 

dit besluit. Dit gebeurt achtereenvolgens voor de tariefstructuren en voorwaarden voor gas, de 

tariefstructuren en voorwaarden voor elektriciteit, en de Informatiecode voor elektriciteit en 

gas. Vervolgens wordt ook de relevante bepaling met betrekking tot de notificatie van 

technische voorschriften weergegeven, gevolgd door de relevante bepalingen met betrekking 

tot gesloten distributiesystemen voor elektriciteit en gas. 

 

Tariefstructuren en voorwaarden voor gas 

20. Artikel 12a, aanhef, van de Gaswet luidt:  

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 met betrekking tot de door hen jegens netgebruikers te 

hanteren tariefstructuren dat de elementen en wijze van berekening beschrijft van: […]. 

 

21. Artikel 12b, eerste lid, van de Gaswet luidt: 

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: […]. 

 

22. Artikel 12d van de Gaswet luidt: 

1. De gezamenlijke netbeheerders voeren overleg met representatieve organisaties van 

netgebruikers op de gasmarkt over de voorstellen met betrekking tot de tariefstructuren en 

de voorwaarden, bedoeld in de artikelen 12a, 12b en 12c, eerste lid. 

2. In de voorstellen die aan de Autoriteit Consument en Markt worden gezonden, geven de 

gezamenlijke netbeheerders aan welke gevolgtrekkingen zij hebben verbonden aan de 

zienswijzen die de organisaties, bedoeld in het eerste lid, naar voren hebben gebracht. 

 

23. Artikel 12f van de Gaswet luidt als volgt:  

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 milieuhygiënisch 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 
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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 en 

objectief, evenredig en niet-discriminatoir zijn, alsmede voor zover dat op grond van de 

notificatierichtlijn noodzakelijk is, aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen 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 de 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 zodanige 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. 

 

Tariefstructuren en voorwaarden voor elektriciteit 

24. Artikel 27, eerste lid, van de E-wet luidt: 

1. Met inachtneming van de in artikel 26b bedoelde regels en de in artikel 6 van verordening 

714/2009 bedoelde netcodes zenden de gezamenlijke netbeheerders aan de Autoriteit 

Consument en Markt een voorstel met betrekking tot de door hen jegens afnemers te 

hanteren tariefstructuren dat de elementen en wijze van berekening beschrijft van het tarief 

waarvoor afnemers zullen worden aangesloten op een net, van het tarief waarvoor 

transport van elektriciteit, met inbegrip van de invoer, uitvoer en doorvoer van elektriciteit, 

ten behoeve van afnemers zal worden uitgevoerd, het tarief waarvoor de systeemdiensten 

worden verricht en de energiebalans wordt gehandhaafd en het tarief voor meting van 

elektriciteit bij afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid. 
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25. Artikel 31, eerste lid, van de E-wet luidt: 

1. Met inachtneming van de in artikel 26b bedoelde regels en de in artikel 6 van verordening 

714/2009 bedoelde netcodes zenden de gezamenlijke netbeheerders aan de Autoriteit 

Consument en Markt een voorstel voor de door hen jegens afnemers te hanteren 

voorwaarden met betrekking tot: […]. 

 

26. Artikel 33 van de E-wet luidt:  

1. De gezamenlijke netbeheerders voeren overleg met representatieve organisaties van 

partijen op de elektriciteitsmarkt over de voorstellen met betrekking tot de tariefstructuren 

en de voorwaarden, bedoeld in de artikelen 27, 31 en 32, eerste lid. 

2. In de voorstellen die aan de Autoriteit Consument en Markt worden gezonden, geven de 

gezamenlijke netbeheerders aan welke gevolgtrekkingen zij hebben verbonden aan de 

zienswijzen die de organisaties, bedoeld in het eerste lid, naar voren hebben gebracht. 

3. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voert overleg met de netbeheerders in 

andere landen waarmee een landgrensoverschrijdend net tot stand is gebracht over de 

voorschriften en verplichtingen inzake operationele netwerkveiligheid als bedoeld in artikel 

31, elfde lid, voordat hij die voorschriften en verplichtingen vaststelt. 

 

27. Artikel 36 van de E-wet luidt:  

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

inachtneming van: 

a. het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders als bedoeld in artikel 27, 31 of 32 en de 

resultaten van het overleg, bedoeld in artikel 33, eerste lid, 

b. het belang van het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord 

functioneren van de elektriciteitsvoorziening, 

c. het belang van de bevordering van de ontwikkeling van het handelsverkeer op de 

elektriciteitsmarkt, 

d. het belang van de bevordering van het doelmatig handelen van afnemers 

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

f. het belang van een objectieve, transparante en niet discriminatoire handhaving van de 

energiebalans op een wijze die de kosten weerspiegelt,  

g. de in artikel 26b bedoelde regels en 

h. verordening 714/2009 en de richtlijn. 

2. De Autoriteit Consument en Markt stelt de voorwaarden niet vast dan nadat zij zich met 

inachtneming van artikel 5 van de richtlijn ervan vergewist heeft dat de voorwaarden de 

interoperabiliteit van de netten garanderen en objectief, evenredig en niet-discriminatoir 

zijn, alsmede voor zover dat op grond van de notificatierichtlijn noodzakelijk is, aan de 

Commissie van de Europese Gemeenschappen in ontwerp zijn meegedeeld en de van 

toepassing zijnde termijnen, bedoeld in artikel 9 van de notificatierichtlijn, zijn verstreken. 

3. Indien een voorstel als bedoeld in artikel 27, 31 of 32 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 en h, of of met de eisen, 
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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 zodanige 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 en h, en met de eisen, bedoeld in het tweede lid 

 

Informatiecode voor Elektriciteit en Gas 

28. Het wettelijk kader in de Gaswet voor het vaststellen van de voorwaarden als bedoeld in 

artikel 22 van de Gaswet komt tekstueel overeen met het wettelijk kader in de E-wet dat is 

bedoeld voor het vaststellen van de voorwaarden als bedoeld in artikel 54 van de E-wet. In dit 

besluit worden alleen de relevante artikelen in de Gaswet aangehaald. Verschillen met de E-

wet, zoals artikelnummers en verwijzingen worden middels voetnoten verduidelijkt. 

 

29. Artikel 22 van de Gaswet
13

 luidt: 

1. Met inachtneming van de krachtens artikel 21
14

 vastgestelde regels zendt een 

representatief deel van de ondernemingen die zich bezighouden met het transporteren, 

leveren of meten van gas aan de Autoriteit Consument en Markt een voorstel voor de door 

hen jegens elkaar en afnemers in het kader van administratieve processen te hanteren 

voorwaarden met betrekking tot de wijze waarop de met die administratieve processen 

samenhangende gegevens worden vastgelegd, uitgewisseld of gebruikt of met betrekking 

tot de wijze waarop en de termijn waarbinnen die gegevens worden bewaard, waaronder in 

ieder geval voorwaarden die bepalen dat: […] 

2. Ondernemingen die een voorstel doen, voeren overleg over dit voorstel met representatieve 

organisaties van partijen op de gasmarkt. 

3. In het voorstel dat aan de Autoriteit Consument en Markt wordt gezonden, geven de 

ondernemingen aan welke gevolgtrekkingen zij hebben verbonden aan de zienswijzen die 

de organisaties, bedoeld in het tweede lid, naar voren hebben gebracht. 

 

30. Artikel 23 van de Gaswet
15

 luidt:  

De Autoriteit Consument en Markt stelt de voorwaarden vast met inachtneming van: 

a. het voorstel als bedoeld in artikel 22, eerste lid,
 
 

b. de resultaten van het overleg, bedoeld in artikel 22, tweede lid, 

c. de regels, bedoeld in artikel 21,
16

 en 

                                                      
13

 In de E-wet: artikel 54. 

14
 In de E-wet: artikel 53. 

15
 In de E-wet: artikel 55. 
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d. artikel 12f, eerste lid, onderdelen b tot en met f, en tweede lid.
17

 

 

31. Artikel 24 van de Gaswet
18

 luidt: 

1. Na ontvangst van een voorstel als bedoeld in artikel 22, eerste lid, kan de Autoriteit 

Consument en Markt de in artikel 22, eerste lid, bedoelde ondernemingen die het voorstel 

hebben ingediend, opdragen binnen vier weken en met inachtneming van haar 

bevindingen, waaronder haar bevindingen omtrent de belangen, bedoeld in artikel 12f, 

eerste lid, onderdelen b tot en met f, de regels, bedoeld in artikel 21, of het bepaalde, 

bedoeld in artikel 12f, tweede lid, het voorstel te wijzigen. Indien de Autoriteit Consument 

en Markt van deze bevoegdheid gebruik maakt is artikel 4:15 van de Algemene wet 

bestuursrecht van overeenkomstige toepassing. 

2. Indien de ondernemingen, bedoeld in het eerste lid, niet binnen vier weken het voorstel 

wijzigen overeenkomstig de opdracht van de Autoriteit Consument en Markt, stelt de 

Autoriteit Consument en Markt de voorwaarden vast onder het aanbrengen van zodanige 

wijzigingen dat deze in overeenstemming zijn met de belangen, bedoeld in artikel 12f, 

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

artikel 21. 

 

Notificatierichtlijn 

32. Artikel 8, eerste lid, van de Notificatierichtlijn
19

 luidt: 

1. Onverminderd artikel 10 delen de lidstaten de Commissie onverwijld ieder ontwerp voor een 

technisch voorschrift mee, tenzij het een integrale omzetting van een internationale of 

Europese norm betreft, in welk geval louter met een mededeling van de betrokken norm 

kan worden volstaan; zij geven de Commissie tevens kennis van de redenen waarom de 

vaststelling van dit technisch voorschrift nodig is, tenzij die redenen reeds uit het ontwerp 

zelf blijken.[…] 

 

Gesloten distributiesystemen voor elektriciteit en gas 

33. Het wettelijk kader in de Gaswet met betrekking tot gesloten distributiesystemen voor gas 

komt tekstueel overeen met het wettelijk kader in de E-wet met betrekking tot gesloten 

distributiesystemen voor elektriciteit. In dit besluit worden alleen de relevante artikelen in de 

Gaswet aangehaald. Verschillen met de E-wet, zoals artikelnummers en verwijzingen worden 

middels voetnoten verduidelijkt: 

 
  

                                                                                                                                                            
16

 In de E-wet: artikel 53. 

17
 In de E-wet: artikel 36, eerste lid, onderdelen b tot en met f, en tweede lid. 

18
 In de E-wet: artikel 56. 

19
 Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op 

het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappĳ, 

zoals gewijzigd bij richtlijn 98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 juli 1998. 
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34. Artikel 1, eerste lid, onderdeel am, van de Gaswet
20

 luidt: 

am. gesloten distributiesysteem: een net, niet zijnde het landelijk gastransportnet: 

1°. dat ligt binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of 

locatie met gedeelde diensten, 

2°. waarop minder dan 500 afnemers zijn aangesloten en 

3°. dat alleen niet-huishoudelijke afnemers van gas voorziet, tenzij er sprake is van 

incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijke afnemers die werkzaam is bij of 

vergelijkbare betrekkingen heeft met de eigenaar van het gesloten distributiesysteem;” 

 

35. Artikel 2a, eerste, vierde, vijfde en zesde lid, van de Gaswet
21

 luidt: 

1. De Autoriteit Consument en Markt kan op diens aanvraag ontheffing verlenen aan een 

eigenaar van een gesloten distributiesysteem van het gebod van artikel 2, achtste lid,
22

 indien: 

a. de bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een gesloten distributiesysteem om 

specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is of 

b. het gesloten distributiesysteem primair gas transporteert voor de eigenaar van dat 

systeem of de daarmee verwante bedrijven en 

c. de aanvrager geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij met een 

netbeheerder verbonden is. 

(…) 

4. Indien een ontheffing is verleend, zijn uitsluitend het vijfde en zesde lid van toepassing op 

de eigenaar van een gesloten distributiesysteem. 

5. De eigenaar van een gesloten distributiesysteem beheert het gesloten distributiesysteem. 

6. Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 1g, 1h, 10, eerste lid, tweede lid, onderdeel b, 

derde lid, onderdeel b, vijfde en zesde lid, 14, 17a, 19, 35d, 35e, eerste lid, 42, 42b, 42c, 52b, 

negende lid, en 81d, tweede en derde lid,
23

 is van overeenkomstige toepassing voor de 

eigenaar van een gesloten distributiesysteem, met dien verstande dat: 

a. artikel 10, zesde lid,
24

 uitsluitend geldt voor zover er na aansluiting sprake is van een 

afnemer binnen het geografisch gebied waarbinnen het gesloten distributiesysteem ligt en 

deze aansluiting past bij het karakter van het gesloten distributiesysteem, 

b. niet aan de verplichtingen, bedoeld in de in artikel 14, eerste lid,
25

 genoemde artikelen 

behoeft te worden voldaan; 

c. dat in de artikelen 1g en 1h
26

 in plaats van «gasbedrijf» wordt gelezen «eigenaar van een 

gesloten distributiesysteem». 

                                                      
20

 In de E-wet: artikel 1, eerste lid, onderdeel aq. 

21
 In de E-wet: artikel 15, eerste, vierde, vijfde en zesde lid. 

22
 In de E-wet: artikel 10, negende lid. 

23
 In de E-wet: artikelen 7, 16, eerste lid, met uitzondering van onderdeel h, j en m, 19d, 19e, eerste lid, 23, 24, 24b, 

26a, 28, 29, 30, 31b, 31c, 42, tweede en derde lid, 51, 78, 79, 95lb, 95lc en 95m, negende lid. 

24
 In de E-wet: artikel 23, eerste lid. 

25
 In de E-wet: artikelen 23, eerste lid, en 24, eerste lid. 

26
 In de E-wet: artikelen 7 en 78. 



 

   

Besluit 

 
1
5
/5

6
 

Besluit

 

36. Artikel VI van de Wet van 12 juli tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet 

(implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)
27

 

(hierna: Implementatiewet) luidt: 

1. Degene aan wie een ontheffing als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, met uitzondering van 

het eerste lid, onderdeel b van de Gaswet
28

 zoals dit luidde voor het tijdstip van 

inwerkingtreding van artikel II, onderdeel D, is verleend, kan de raad van bestuur van de 

mededingingsautoriteit verzoeken om een ontheffing op basis van artikel 2a van de Gaswet
29

. 

Dit verzoek wordt ingediend binnen vier maanden na de datum van inwerkingtreding van 

artikel II, onderdeel D. 

2. Indien niet binnen vier maanden na inwerkingtreding van artikel II, onderdeel D, door 

degene aan wie een ontheffing als bedoeld in het eerste lid is verleend, een verzoek is 

ingediend, vervalt de ontheffing één jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, 

onderdeel D. 

3. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit beslist uiterlijk tien maanden na 

ontvangst van een verzoek als bedoeld in het eerste lid op dit verzoek. 

4. Indien ingevolge een besluit van de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit 

ontheffing wordt verleend op basis van artikel 2a van de Gaswet, vervalt de ontheffing als 

bedoeld in het eerste lid op het tijdstip waarop het besluit van de raad van de bestuur van de 

mededingingsautoriteit onherroepelijk wordt. 

5. Indien ingevolge een besluit van de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit geen 

ontheffing wordt verleend op basis van artikel 2a van de Gaswet, vervalt de ontheffing als 

bedoeld in het eerste lid vier maanden na het tijdstip waarop het besluit van de raad van 

bestuur van de mededingingsautoriteit onherroepelijk is geworden. 

6. Een ontheffing als bedoeld in het eerste lid kan Onze Minister intrekken op grond van artikel 

2a, vierde lid, van de Gaswet zoals dit luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 

II, onderdeel D, uiterlijk tot het tijdstip waarop een besluit van de raad van bestuur van de 

mededingingsautoriteit onherroepelijk is geworden. 

7. Een ontheffing als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, onderdeel b, van de Gaswet zoals dit 

luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel D, en die is verleend of is 

aangevraagd voor 15 februari 2012 vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Voor 

deze ontheffing blijven de regels gelden zoals die golden voor het tijdstip van inwerkingtreding 

van artikel II, onderdeel D. 

 

  

                                                      
27

 Stb. 2012, 334. Voor elektriciteit: artikel V. 

28
 In de E-wet: artikel 15, eerste en tweede lid, met uitzondering van het tweede lid, onderdeel b. 

29
 In de E-wet: artikel 15. 
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4 Het voorstel 

 

37. In dit hoofdstuk geeft ACM een samenvatting van het ontvangen voorstel en relevante 

informatie die ACM naar aanleiding van het voorstel heeft ontvangen.  

 

4.1 Aanleiding voorstel en gevolgde procedure 

38. Aanleiding voor het voorstel betreft de wetswijzigingen ten gevolgen van de 

Implementatiewet
30

 en het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en 

de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het Energierapport 2011)’ (hierna: 

Verzamelwetsvoorstel)
31

. Het Verzamelwetsvoorstel is in werking getreden per 1 januari 

2014.
32

 

 

39. ACM constateert dat het wettelijk voorgeschreven overleg met representatieve organisaties
 
 

op 29 augustus 2013 heeft plaatsgevonden.
33

 In het voorstel wordt verwezen naar bijlage 2 en 

3 waarin een verslag is opgenomen van dit overleg en tevens is aangegeven welke 

gevolgtrekkingen zijn verbonden aan de zienswijzen die organisaties naar voren hebben 

gebracht.
34

 

 

40. Ten aanzien van het ingevoegde onderdeel van het codewijzigingsvoorstel van de NEDU en 

Netbeheer Nederland van 5 februari 2014 constateert ACM dat het wettelijk voorgeschreven 

overleg met representatieve organisaties op 28 november 2013 heeft plaatsgevonden.
35

 In dit 

voorstel wordt verwezen naar twee bijlagen
36

 waarin een verslag is opgenomen van dit 

overleg en tevens is aangegeven welke gevolgtrekkingen zijn verbonden aan de zienswijzen 

die organisaties naar voren hebben gebracht.
37

 

 

4.2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen 

41. Het voorstel kent een vijftal onderdelen. Hieronder wordt het voorstel en de toelichting van 

Netbeheer Nederland per onderdeel samengevat.  

                                                      
30

 Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en 

verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas), Stb. 2012, 334. 

31
 Kamerstukken I 2012-2013, 33 493, A. 

32
 Wet van 18 december 2013 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen 

samenhangend met het energierapport 2011), Stb. 2013, 573. 

33
 Als bedoeld in artikel 12d, eerste lid, van de Gaswet en artikel 33, eerste lid, van de E-wet. 

34
 Zoals vereist in artikel 12d, tweede lid, van de Gaswet en artikel 33, tweede lid, van de E-wet. 

35
 Als bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de Gaswet en artikel 54, tweede lid, van de E-wet. 

36
 Bijlage 3 en 4 van het codewijzigingsvoorstel van de NEDU en Netbeheer Nederland van 5 februari 2014 met 

kenmerk 14050. 

37
 Zoals vereist in artikel 22, derde lid, van de Gaswet en artikel 54, derde lid, van de E-wet. 
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I. Gesloten distributiesystemen 

42. In de huidige codes wordt op verschillende plaatsen gesproken over ‘particuliere netten’. 

Hiermee wordt gedoeld op de netten waarvoor op grond van artikel 15, tweede lid, van de E-

wet, zoals die gold tot 20 juli 2012, of artikel 2a, eerste lid, van de Gaswet, zoals die gold tot 

20 juli 2012, een ontheffing is verleend van de verplichting tot aanwijzing van een 

netbeheerder. Door middel van de Implementatiewet is per 20 juli 2012 een nieuw begrip 

geïntroduceerd, namelijk het ‘gesloten distributiesysteem’ als bedoeld in artikel 1, eerste lid 

onderdeel aq, van de E-wet en artikel 1, eerste lid onderdeel am, van de Gaswet. Als gevolg 

hiervan zijn ook de regels om in aanmerking te komen voor een ontheffing gewijzigd ten 

opzichte van de situatie zoals die gold tot 20 juli 2012. Gelet hierop is het overgrote deel van 

de ontheffingen die zijn verleend voor 20 juli 2012 van rechtswege komen te vervallen en zijn 

de ontheffinghouders verplicht geweest om een nieuwe ontheffing aan te vragen bij ACM.  

 

43. De definities van ‘particulier net’ in de codes en ‘gesloten distributiesysteem’  in de wet zijn 

niet identiek aan elkaar. Zo zijn niet alle particuliere netten aan te merken als gesloten 

distributiesysteem, aangezien bij een gesloten distributiesysteem geen huishoudelijke 

afnemers van elektriciteit of gas mogen worden voorzien. Volgens Netbeheer Nederland hoeft 

dat echter voor de inhoudelijke voorwaarden in de codes geen gevolgen te hebben. 

Netbeheer Nederland stelt om die reden voor om in de Begrippenlijst Elektriciteit en in de 

Begrippenlijst Gas de gedefinieerde begrippen “particulier net”, “particulier gastransportnet” en 

“particuliere netbeheerder” te schrappen en op alle plaatsen waar deze begrippen in de codes 

worden gebruikt, deze te vervangen door “(beheerder van een) gesloten distributiesysteem”. 

De inhoudelijke voorwaarden blijven dus gelijk, waardoor deze wijziging geen consequenties 

heeft voor marktpartijen. 

 

44. Op grond van de overgangsbepalingen zoals neergelegd in de artikelen V en VI van de 

Implementatiewet bestaan er vooralsnog ook nog particuliere netten op grond van artikel 15, 

tweede lid, van de E-wet, zoals die gold tot 20 juli 2012, en artikel 2a, eerste lid, van de 

Gaswet, zoals die gold tot 20 juli 2012. Dit betreft enerzijds netten waarbij de ontheffing is 

verleend op de b-grond zoals die gold tot 20 juli 2012. De wetgever heeft met betrekking tot 

deze particuliere netten, circa 23 in totaal, besloten om vooralsnog de ontheffing te 

continueren. Anderzijds betreft dit particuliere netten die onder de nieuwe wetgeving niet in 

aanmerking komen voor een ontheffing en waarvan de besluit- of beroepsprocedure nog 

loopt, waardoor de ontheffing van voor 20 juli 2012 vooralsnog rechtsgeldig is. Om te 

voorkomen dat deze particuliere netten door de voorgestelde wijziging van de voorwaarden in 

de codes onbedoeld buiten de gestelde regels vallen, stelt Netbeheer Nederland in paragraaf 

7.3 van de Netcode Elektriciteit en in paragraaf 5.2 van de Aansluit- en transportvoorwaarden 

Gas - RNB overgangsbepalingen voor. 

 

45. Tijdens het overleg tussen Netbeheer Nederland en de representatieve organisaties van 

partijen op de elektriciteits- en gasmarkt over het voorstel heeft VEMW aangegeven niet te 
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begrijpen waarom niet gelijktijdig de Informatiecode Elektriciteit en Gas op dit punt wordt 

gewijzigd, en heeft VEMW verzocht dit alsnog mee te nemen. ACM heeft daarom in overleg 

met de NEDU en Netbeheer Nederland een onderdeel van het codewijzigingsvoorstel van de 

NEDU en Netbeheer Nederland tot wijziging van de Informatiecode Elektriciteit en Gas, 

geregistreerd onder zaaknummer 14.0196.52, overgeheveld naar het onderhavige dossier. 

Hiermee is tegemoet gekomen aan het verzoek van VEMW. 

 

II. Recreatienetten 

46. Met de Implementatiewet heeft de wetgever gekozen voor een reactief toezichtbeleid voor de 

zogeheten recreatienetten.
38

 De wetgever heeft hiertoe besloten na toezeggingen van 

RECRON. Deze toezeggingen zien er op dat de sector zal zorgdragen voor veilige 

elektriciteits- en gastransportnetten, een klachtenregeling opzet en zal waarborgen dat 

aangeslotenen zelf hun leverancier kunnen kiezen. Kortom, RECRON heeft de wetgever 

toegezegd dat zij er voor zal zorgen dat recreatieparken uitvoering zullen geven aan basale 

rechten van aangeslotenen, zoals het recht op vrije leverancierskeuze en redelijke tarieven. 

 

47. De wettelijke positie van de recreatienetten is een andere dan die van de gesloten 

distributiesystemen, maar ten aanzien van de verplichting om derdentoegang te realiseren is 

die rol van de beheerders van beide soorten netten vergelijkbaar. Om die reden stelt 

Netbeheer Nederland voor om de voorwaarden in de codes zo te formuleren dat de 

voorwaarden voor gesloten distributiesystemen ten aanzien van het faciliteren van 

derdentoegang van overeenkomstige toepassing zijn op recreatienetten. 

 

48. Derhalve wordt voorgesteld om in artikel 2.7.7 van de Netcode Elektriciteit en artikel 2.4.7 van 

de Aansluit- en transportvoorwaarden Gas – RNB de bepalingen met betrekking tot 

derdentoegang voor de gesloten distributiesystemen van overeenkomstige toepassing te 

verklaren op de recreatienetten. Tevens stelt Netbeheer Nederland voor om aan paragraaf 3.8 

van de Systeemcode Elektriciteit een artikel toe te voegen, omdat artikel 3.8.2b expliciet 

refereert aan verantwoording door middel van de door ACM verstrekte ontheffing. Deze 

ontheffing bestaat echter in het geval van de recreatienetten niet. Of er sprake is van een 

recreatienet dient te worden vastgesteld op basis van het bestemmingsplan, WOZ-

beschikkingen en/of notariële akten, zo volgt uit de door Netbeheer Nederland voorgestelde 

definitie in de Begrippenlijst Elektriciteit en de Begrippenlijst Gas. 

 
III. Facilitering van derdentoegang op gesloten distributiesystemen, aangesloten op regionale 
gastransportnetten 

49. De regels voor het faciliteren van derdentoegang en vrije leverancierskeuze op gesloten 

distributiesystemen (toentertijd: particuliere netten) voor elektriciteit zijn in de codes 

vastgelegd met het besluit van 29 juni 2011.
39

 Dat besluit komt er, kort samengevat, op neer 

dat de beheerder van het particuliere net zelf verantwoordelijk is voor het faciliteren van de 

                                                      
38

 Kamerstukken II 2011-2012, 32 814, nr. 8. 

39
 Besluit van 29 juni 2011 met kenmerk 103555/12. 
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derdentoegang. Hij kan dat enerzijds doen door samenwerking tot stand te brengen tussen 

zijn eigen leverancier en programmaverantwoordelijke en de leveranciers respectievelijk 

programmaverantwoordelijken van de op zijn particuliere net aangesloten derden die vrije 

leverancierskeuze wensen. Dit wordt ook wel “doorallocatie” of “suballocatie” genoemd. Hij 

kan de derdentoegang anderzijds ook faciliteren door gebruik te (laten) maken van het 

gezamenlijke elektronische berichtenverkeer. In het laatste geval zijn de regels uit de 

Informatiecode Elektriciteit en Gas van toepassing. 

 

50. In geval van gesloten distributiesystemen, aangesloten op regionale gastransportnetten, is tot 

op heden niets geregeld in de codes. Op dat punt bevat het voorstel van Netbeheer 

Nederland nieuwe bepalingen. De achtergrond daarvan wordt hierna toegelicht. 

 

Het toegankelijk maken van het elektronisch berichtenverkeer is niet doelmatig  

51. Analyse door Netbeheer Nederland heeft uitgewezen dat het faciliteren van derdentoegang op 

de manier zoals neergelegd in het besluit van 29 juni 2011 voor elektriciteit niet mogelijk is in 

het geval van gas. Het toegankelijk maken van het elektronische berichtenverkeer voor 

anderen dan de netbeheerders is namelijk problematisch. 

 

52. De oorzaak hiervan ligt in de allocatiesystematiek bij gas, die minder lagen kent dan bij 

elektriciteit. De allocatiesystematiek bij elektriciteit kent drie lagen die in een keten met elkaar 

verbonden zijn: (1) de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, (2) de regionale 

netbeheerder voor elektriciteit die is aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet en (3) de 

regionale netbeheerder voor elektriciteit die is aangesloten op een regionale netbeheerder 

voor elektriciteit zoals vermeld onder (2). In het besluit van 29 juni 2011 wordt een gesloten 

distributiesysteem voor elektriciteit met de derde laag gelijkgesteld. Alle lagen kunnen 

rechtstreeks met de landelijk netbeheerder communiceren in het allocatieproces. Bij gas is 

echter sprake van slechts twee lagen in de allocatiesystematiek, waardoor alleen beheerders 

van rechtstreeks op het landelijk net aangesloten openbare of particuliere netten direct 

kunnen participeren in de allocatiesystematiek. In het geval van gesloten distributiesystemen 

aangesloten op een regionaal gastransportnet is daar geen sprake van, waardoor de 

methodiek uit het besluit van 29 juni 2011 bij gas niet kan worden toegepast. Hiervoor zou een 

wijziging in de allocatiesystematiek bij gas nodig zijn. 

 

53. Het geschikt maken van de allocatiesystematiek bij gas voor het faciliteren van deze situatie 

wordt door Netbeheer Nederland echter als niet doelmatig beschouwd. Hiervoor draagt zij een 

tweetal argumenten aan. ACM licht deze hieronder kort toe. 

 

54. Allereerst stelt Netbeheer Nederland dat het aantal gesloten distributiesystemen dat is 

aangesloten op een regionaal gastransportnet zeer beperkt is, en slechts een beperkt deel 

daarvan verzoeken om derdentoegang zal ontvangen. Op verzoek van ACM heeft Netbeheer 

Nederland van dit aantal een indicatie verschaft. Op basis van informatie op de internetpagina 

van ACM concludeert Netbeheer Nederland in zijn brief van 31 maart 2014 dat ACM aan elf 
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gesloten distributiesystemen voor gas ontheffingen heeft verleend, dat ACM van acht 

ontheffingsaanvragen voor een gastransportnet heeft aangegeven voornemens te zijn die te 

honoreren en dat van veertien ontheffingsaanvragen voor een gastransportnet nog geen 

informatie publiek beschikbaar is. Er lijken dus maximaal 33 gesloten distributiesystemen voor 

gas te zijn; hiervan zijn er 12 aangesloten op een regionaal gastransportnet en de overige 

gesloten distributiesystemen zijn aangesloten op het landelijk gastransportnet van GTS. 

 

55. Ten tweede draagt Netbeheer Nederland aan dat de ervaring leert dat systeemaanpassingen 

kostbaar zijn. In dit kader heeft ACM Netbeheer Nederland verzocht een actuele, 

gespecificeerde en volledige kostenraming te verschaffen van de benodigde investeringen in 

de systemen van GTS en Energie Data Services Nederland B.V. (hierna: EDSN). In reactie 

hierop heeft Netbeheer Nederland verwezen naar een reeds eerder (in dossier 103555) 

verschafte globale kostenraming van EUR 500.000 tot EUR 1.000.000 voor de aanpassing 

van de systemen van GTS. Een nauwkeuriger kostenraming voor de investeringen in de 

systemen van GTS alsmede voor de investeringen in de centrale systemen van EDSN is 

volgens Netbeheer Nederland pas mogelijk als er meer informatie beschikbaar is over de 

wijze waarop de functionaliteit gebouwd zou kunnen of moeten worden. Gezien de verschillen 

tussen de marktmodellen voor elektriciteit en gas kan dit volgens Netbeheer Nederland geen 

kopie zijn van de bij elektriciteit reeds aanwezige functionaliteit. 

 

56. Samenvattend overweegt Netbeheer Nederland dat als de benodigde systeemaanpassingen 

ten goede komen aan de gehele energiemarkt of aan een groot aantal marktpartijen, dat een 

socialisatie van de kosten van die investering dan te verantwoorden is. Als de 

systeemaanpassingen echter ten goede komen aan slechts een zeer beperkt aantal 

marktpartijen, is het volgens Netbeheer Nederland uit oogpunt van het 

kostenveroorzakingsbeginsel niet verantwoord om tot een dergelijke investering te besluiten. 

 

Alternatieve methoden voor derdentoegang zijn voorhanden 

57. Gezien het voorgaande heeft Netbeheer Nederland alternatieve methoden voor 

derdentoegang onderzocht, en concluderen zij dat er twee alternatieven mogelijk zijn. Het 

eerste alternatief is het realiseren van een aansluiting op het “openbare” net van de regionale 

netbeheerder in de desbetreffende regio. Dit alternatief zal vooral aantrekkelijk zijn als de 

aangeslotene op het gesloten distributiesysteem aan de rand van het terrein gevestigd is. De 

beheerder van het gesloten distributiesysteem kan in dergelijke gevallen medewerking 

verlenen aan de oplossing dat zijn aangeslotene aansluiting zoekt bij het gastransportnet van 

de regionale netbeheerder. Indien deze optie financieel of anderszins niet aantrekkelijk is, kan 

de beheerder van het gesloten distributiesysteem de optie van suballocatie aanbieden. 

 

58. Suballocatie werkt als volgt. De energie-uitwisseling op de aansluiting van het gesloten 

distributiesysteem op het “openbare” net wordt door de regionale netbeheerder gealloceerd 

aan de leverancier / programmaverantwoordelijke op die aansluiting alsof het een gewone 

aansluiting is. De leverancier / programmaverantwoordelijke op de aansluiting van het 
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gesloten distributiesysteem op het “openbare” net draagt er vervolgens in opdracht van de 

beheerder van het gesloten distributiesysteem zorg voor dat delen van die allocatie worden 

doorgealloceerd naar de leveranciers / programmaverantwoordelijken van de verschillende 

aangeslotenen op het gesloten distributiesysteem voor zover deze gebruik maken van 

derdentoegang. De communicatie tussen de leverancier / programmaverantwoordelijke op de 

aansluiting van het gesloten distributiesysteem op het “openbare” net en de leveranciers / 

programmaverantwoordelijken van de aangeslotenen op het gesloten distributiesysteem die 

gebruik maken van derdentoegang vindt plaats volgens door hen onderling gemaakte 

afspraken en dus niet met gebruikmaking van het geautomatiseerde elektronische 

berichtenverkeer zoals bedoeld in hoofdstuk 9 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas. 

 

59. Netbeheer Nederland stelt voor om suballocatie mogelijk te maken door een artikel toe te 

voegen aan de Aansluit- en transportvoorwaarden Gas – RNB. Hierdoor wordt volgens 

Netbeheer Nederland een reeds incidenteel toegepaste systematiek vastgelegd in de codes, 

waardoor duidelijkheid omtrent de werkwijze wordt geschapen voor beheerders en 

aangeslotenen van de betreffende gesloten distributiesystemen. 

 

Overleg tussen Netbeheer Nederland en de representatieve organisaties van partijen op de 

elektriciteits- en gasmarkt 

60. Tijdens het overleg tussen Netbeheer Nederland en de representatieve organisaties van 

partijen op de elektriciteits- en gasmarkt over het voorstel heeft VEMW bepleit dat de 

mogelijkheid van derdentoegang door middel van het gebruik van het gezamenlijke 

elektronische berichtenverkeer niet te gemakkelijk terzijde geschoven mag worden en door 

ACM serieus en diepgaand heroverwogen moet worden, omdat de genoemde alternatieven 

van derdentoegang in de praktijk vaak op onoverkomelijke barrières stuiten. 

 

61. Bij een aangevraagde separate fysieke aansluiting op het regionale gastransportnet werkt de 

regionale netbeheerder bijvoorbeeld niet altijd mee, omdat het gastransportnet er op de 

betreffende plek qua fysieke capaciteit niet op uitgelegd is. Daarnaast moeten door de 

aangeslotene hoge kosten worden gemaakt voor de realisatie van een extra aansluiting die er 

eigenlijk alleen moet komen vanwege een administratieve reden, namelijk om ervoor te 

zorgen dat de aangeslotene kan overstappen naar een andere gasleverancier. 

 

62. Wat betreft het alternatief van suballocatie stelt VEMW dat het in de praktijk voorkomt dat 

erkende programmaverantwoordelijken geen medewerking willen leveren, omdat hun positie 

dan zichtbaar wordt bij de andere erkende programmaverantwoordelijken die actief zijn op dat 

gesloten distributiesysteem. ACM heeft aan Energie-Nederland gevraagd of zij dit probleem 

herkent. Deze vraag werd echter ontkennend beantwoord. Ter illustratie gaf Energie-

Nederland aan dat een vergelijkbare informatie-uitwisseling tussen 

programmaverantwoordelijken ook al plaatsvindt in het kader van decentrale opwekking. 

Immers, indien de energieleverancier van een aangeslotene een andere 

programmaverantwoordelijke kent dan de partij waar diezelfde aangeslotene zijn decentraal 
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opgewekte energie aan wil terugleveren, is ook sprake van twee 

programmaverantwoordelijken die onderling met elkaar moeten communiceren aangezien op 

de betreffende aansluiting slechts één erkende programmaverantwoordelijke mogelijk is. 

 

63. Indien de mogelijkheid van derdentoegang door middel van het gebruik van het gezamenlijke 

elektronische berichtenverkeer (centraal allocatiesysteem) uit oogpunt van doelmatigheid niet 

in de codes wordt opgenomen, dan zal volgens VEMW de verplichting moeten worden 

opgenomen dat suballocatie geaccepteerd en gefaciliteerd moet worden door de erkende 

programmaverantwoordelijken. 

 

64. Tijdens het overleg tussen Netbeheer Nederland en de representatieve organisaties van 

partijen op de elektriciteits- en gasmarkt over het voorstel is daarom unaniem besloten dat 

ACM expliciet verzocht zal worden om serieus en diepgaand te overwegen of het 

maatschappelijk verantwoord is om de benodigde hoge investeringen te accepteren voor het 

verwezenlijken van derdentoegang door middel van het gebruik van het gezamenlijke 

elektronische berichtenverkeer van de regionale netbeheerders. In hoofdstuk 5 van het 

onderhavige besluit, betreffende de beoordeling van het voorstel, zal ACM op dit onderdeel 

nader in gaan. 

 

IV. Facilitering van derdentoegang op gesloten distributiesystemen, aangesloten op het landelijk 

gastransportnet 

65. Voor gas is de mogelijkheid van facilitering van derdentoegang in geval van gesloten 

distributiesystemen, aangesloten op het landelijk gastransportnet van GTS, indirect geregeld 

in de Allocatievoorwaarden Gas. Op verzoek van ACM heeft Netbeheer Nederland dit als 

volgt nader toegelicht. In de Allocatievoorwaarden Gas is in artikel 4.7.1 opgenomen dat 

onder bijzondere omstandigheden maatwerkafspraken kunnen worden gemaakt betreffende 

de allocatie. Ten tijde van het vaststellen van dit deel van de gasvoorwaarden was er slechts 

één gesloten distributiesysteem (toentertijd: particulier net) aangesloten op het landelijk 

gastransportnet. Hiermee is de maatwerkafspraak gemaakt dat op dit net de allocatie 

plaatsvindt volgens het model dat ook bij de regionale netbeheerders wordt gebruikt. Aan de 

gesloten distributiesystemen die sindsdien zijn aangesloten, is de keuze voorgelegd om ofwel 

via dit zelfde model als ware men netbeheerder gealloceerd te worden, dan wel als direct 

aangeslotene volgens artikel 4.0.2 van de Allocatievoorwaarden Gas. 

 

66. Nu de derdentoegang op deze manier wordt gefaciliteerd, wordt door Netbeheer Nederland 

voor deze groep gesloten distributiesystemen geen wijziging van de codes voorgesteld. Wel 

geeft Netbeheer Nederland aan dat de facilitering van derdentoegang in geval van gesloten 

distributiesystemen, aangesloten op het landelijk gastransportnet, in de toekomst mogelijk 

expliciet wordt opgenomen in separate voorwaarden voor gesloten distributiesystemen 

aangesloten op het landelijk gastransportnet. 
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67. In haar wijzigingsopdracht van 27 november 2014 heeft ACM overwogen dat derdentoegang 

en vrije leverancierskeuze op gesloten distributiesystemen, aangesloten op het landelijk 

gastransportnet, in praktijk weliswaar gefaciliteerd wordt, maar dit momenteel niet expliciet 

blijkt uit de codes. Hierdoor is het voor buitenstaanders niet transparant welke regels gelden 

voor deze groep gesloten distributiesystemen, terwijl de regels voor derdentoegang op alle 

overige gesloten distributiesystemen voor elektriciteit en gas juist met het onderhavige 

codewijzigingsvoorstel inzichtelijk en transparant worden gemaakt. Zodoende achtte ACM dit 

in strijd met artikel 12f, eerste lid, onderdelen d en e, van de Gaswet, en heeft zij Netbeheer 

Nederland opdracht gegeven de voorwaarden zodanig te wijzigen dat deze strijd wordt 

opgeheven. 

 

68. In haar reactie van 22 december 2014 heeft Netbeheer Nederland aangegeven begrip te 

hebben voor de wens van ACM om zo transparant mogelijk te zijn in de codes, maar 

desondanks in het onderhavige codewijzigingsvoorstel geen voorstel te zullen doen voor een 

artikel hiervoor. Netbeheer Nederland draagt hiervoor twee redenen aan. Ten eerste is GTS 

van plan om in 2015 zelf met een voorstel te komen voor separate voorwaarden voor gesloten 

distributiesystemen aangesloten op het landelijk gastransportnet. Ten tweede acht Netbeheer 

Nederland de belangen van netgebruikers afdoende gewaarborgd, omdat de vrije 

leverancierskeuze en de derdentoegang rechtstreeks uit de Gaswet voortvloeien. Dit in acht 

genomen is Netbeheer Nederland van mening dat het op dit moment niet in het belang is van 

netgebruikers om nu op dit onderwerp een wijziging aan te brengen in de codes. 

 

V. Begrippen 

69. Een redactioneel uitgangspunt van de codes betreft het één op één overnemen van de in de 

E-wet en in de Gaswet gedefinieerde begrippen in de Begrippenlijst Elektriciteit respectievelijk 

de Begrippenlijst Gas. In het onderhavige voorstel van Netbeheer Nederland wordt dit gedaan 

voor de begrippen die door middel van de Implementatiewet en het Verzamelwetsvoorstel in 

de E-wet en in de Gaswet zijn opgenomen. Mede naar aanleiding van het overleg tussen 

Netbeheer Nederland en de representatieve organisaties van partijen op de elektriciteits- en 

gasmarkt zijn ook de wijzigingen en begrippen ten gevolge van de op 1 april 2013 in werking 

getreden Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
40

 meegenomen, waardoor onder meer 

alle verwijzingen naar de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, één 

van de rechtsvoorgangers van ACM, worden gewijzigd in verwijzingen naar de Autoriteit 

Consument en Markt. Tot slot wordt voorgesteld om het begrip “gebiedsgrens”, thans 

gedefinieerd in de Begrippenlijst Elektriciteit, te schrappen omdat is gebleken dat dit begrip 

nergens in de codes wordt gebezigd en evenmin volgt uit de in de E-wet gedefinieerde 

begrippen. 

 

                                                      
40

 Wet van 28 februari 2013, houdende regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet 

Autoriteit Consument en Markt), Stb. 2013, 102. 



 

   

Besluit 

 
2
4
/5

6
 

Besluit

70. Tijdens het overleg tussen Netbeheer Nederland en de representatieve organisaties van 

partijen op de elektriciteits- en gasmarkt heeft VEMW aangegeven dat zij het onduidelijk vindt 

waarom er in de Begrippenlijst Gas en Begrippenlijst Elektriciteit definities worden opgenomen 

die al in de E-wet en Gaswet staan. VEMW stelt dat deze lijsten enkel begrippen moeten 

bevatten die niet in deze wetten staan, en voor zover definities wel zijn opgenomen in deze 

lijsten moeten ze gelijkluidend zijn aan die in deze wetten. In reactie hierop stelt Netbeheer 

Nederland dat bij de eerste behandeling van de voorwaarden voor gas in het overleg met de 

representatieve organisaties is afgesproken om alle begrippen uit de E-wet en de Gaswet 

letterlijk in de Begrippenlijst Gas en Begrippenlijst Elektriciteit over te nemen met een 

markering waaruit blijkt dat het een uit de wet overgenomen begrip betreft. Desgevraagd heeft 

Netbeheer Nederland toegelicht dat het idee hierachter was dat de voorwaarden hierdoor als 

een zelfstandig leesbaar document zouden kunnen worden gebruikt door onder andere 

installateurs. 
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5 Beoordeling 

 

71. In dit hoofdstuk licht ACM toe hoe zij het voorstel heeft beoordeeld. In paragraaf 5.1 

beoordeelt ACM de gevolgde procedure. Vervolgens beoordeelt zij in paragraaf 5.2 de door 

Netbeheer Nederland voorgestelde wijzigingen. Deze beoordeling valt uiteen in vijf 

onderdelen, namelijk met betrekking tot gesloten distributiesystemen, recreatienetten, de 

facilitering van derdentoegang en vrije leverancierskeuze op gesloten distributiesystemen 

aangesloten op regionale gastransportnetten, de facilitering van derdentoegang en vrije 

leverancierskeuze op gesloten distributiesystemen aangesloten op het landelijk 

gastransportnet en de wijziging van het begrippenkader. Tot slot beoordeelt ACM in paragraaf 

5.3 of een notificatie van de voorgestelde codewijzigingen bij de Europese Commissie vereist 

is. 

 

5.1 Gevolgde procedure 

72. ACM geeft met dit besluit haar oordeel op het voorstel van Netbeheer Nederland, ontvangen 

op 26 september 2013, tot wijziging van de  tariefstructuren als bedoeld in artikel 12a van de 

Gaswet en artikel 27 van de E-wet, en de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de 

Gaswet en artikel 31 van de E-wet. In het voorstel is een verslag opgenomen van het overleg 

met representatieve organisaties op de gas- en/of elektriciteitsmarkt en is tevens aangegeven 

welke gevolgtrekkingen zijn verbonden aan de zienswijzen die deze organisaties naar voren 

hebben gebracht.  

 

73. Naar het oordeel van ACM voldoet het voorstel van Netbeheer Nederland daarmee aan het 

vereiste bepaald in artikel 12d, tweede lid, van de Gaswet en artikel 33, tweede lid, van de E-

wet. 

 

74. Voorts stelt ACM vast dat, wat de wijziging van de Informatiecode Elektriciteit en Gas betreft, 

op 5 februari 2014 het voorstel in de algemene ledenvergadering van de NEDU is 

aangenomen en dat geen van de (aspirant-)leden een ander standpunt heeft ingenomen. 

ACM heeft in haar besluit van 15 juli 2014
41

 reeds vastgesteld dat per marktrol binnen de 

NEDU de stemgerechtigde leden het overgrote deel van de markt vertegenwoordigen. 

Derhalve concludeert ACM dat het voorstel tot wijziging van de Informatiecode Elektriciteit en 

Gas is ingediend namens een representatief deel van de ondernemingen die zich 

bezighouden met transporteren, leveren of meten van elektriciteit of gas. ACM stelt vast dat 

het voorstel daarmee eveneens conform de vereisten van artikel 22 van de Gaswet en artikel 

54 van de E-wet is ingediend. 

 

                                                      
41

 Besluit met kenmerk ACM/DC/2014/203916_OV inzake dossier 14.0196.52.  
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5.2 Voorgestelde wijzigingen 

 

I. Gesloten distributiesystemen 

75. ACM constateert dat dit deel van het voorstel en het specifieke onderdeel van het in 

randnummer 3 genoemde voorstel direct voortvloeien uit de wetswijzigingen als gevolg van de 

Implementatiewet. Met het voorstel worden de codes immers in lijn gebracht met het nieuwe 

wettelijke begrippenkader. ACM constateert voorts op basis van bijlage 2 en 3 van het 

voorstel dat de representatieve organisaties van partijen op de elektriciteits- en gasmarkt geen 

commentaar hebben op dit deel van het voorstel. 

 

76. ACM is derhalve van oordeel dat de voorgestelde wijzigingen niet in strijd zijn met de 

belangen, regels en eisen bedoeld in artikel 12f, eerste en tweede lid, en artikel 23 van de 

Gaswet, en artikel 36, eerste en tweede lid, en artikel 55 van de E-wet. 

 

II. Recreatienetten 

77. ACM overweegt dat de wetgever heeft gekozen voor een reactief toezichtbeleid voor 

recreatienetten en zodoende gedoogt dat recreatienetten worden beheerd door de eigenaar 

van een recreatiepark in plaats van door een openbare netbeheerder. De wetgever heeft 

hiertoe besloten na toezeggingen van de RECRON, inhoudende dat de recreatiesector door 

middel van een systeem van zelfregulering er zorg voor zal dragen dat recreatieparken 

uitvoering zullen geven aan de basale rechten van aangeslotenen, zoals onder meer het recht 

op derdentoegang en vrije leverancierskeuze.
42

 

 

78. Daarnaast overweegt ACM dat derdentoegang op grond van Europese energieregelgeving 

een vereiste is voor alle soorten netten, zoals ook recreatienetten. Dit is in het verleden 

expliciet gemaakt in het Citiworks-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie, 

waarin het Hof als zodanig oordeelde.
43

 In dit kader is ACM van mening dat het vastleggen in 

de codes van de voorwaarden omtrent derdentoegang die van toepassing zijn op 

recreatienetten de transparantie en duidelijkheid van de codes ten goede komt. Tevens wordt 

hiermee Europese regelgeving geïmplementeerd. 

 

79. Tot slot constateert ACM op basis van bijlage 2 en 3 van het voorstel dat de representatieve 

organisaties van partijen op de elektriciteits- en gasmarkt geen commentaar hebben op dit 

deel van het voorstel. 

 

80. ACM is derhalve van oordeel dat de voorgestelde wijzigingen niet in strijd zijn met de 

belangen, regels en eisen bedoeld in artikel 12f, eerste en tweede lid, en 23 van de Gaswet, 

en artikel 36, eerste en tweede lid, en 55 van de E-wet. 
  

                                                      
42

 Kamerstukken II 2011-2012, 32 814, nr. 8. 

43
 HvJEU 22 mei 2008, C-439/06 (Citiworks AG). 
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III. Facilitering van derdentoegang op gesloten distributiesystemen, aangesloten op regionale 

gastransportnetten 

81. Hieronder zal ACM nader ingaan op de verschillende manieren waarop derdentoegang en 

vrije leverancierskeuze gefaciliteerd kan worden. 

 

82. ACM constateert dat er in theorie in ieder geval drie manieren zijn waarop derdentoegang 

gerealiseerd kan worden op gesloten distributiesystemen aangesloten op regionale 

gastransportnetten, namelijk door middel van toegang tot het gezamenlijke elektronisch 

berichtenverkeer (centraal allocatiesysteem), door het realiseren van een rechtstreekse 

aansluiting op het “openbare” gastransportnet of door het toepassen van suballocatie. 

 

83. De eerste optie betreft de manier waarop derdentoegang bij elektriciteit mogelijk is gemaakt. 

Voor deze optie is volgens Netbeheer Nederland een aanpassing nodig van de systemen van 

GTS en de NEDU. Netbeheer Nederland acht een dergelijke investering niet doelmatig. Op 

initiatief van VEMW wordt ACM in het voorstel echter verzocht om dit serieus en diepgaand te 

heroverwegen. Naar aanleiding daarvan heeft ACM naar deze optie aanvullend onderzoek 

verricht. In dit kader heeft ACM onder meer gesproken met Netbeheer Nederland en Energie-

Nederland en additionele informatie bij Netbeheer Nederland opgevraagd over de 

kostenraming van de benodigde investeringen en absolute aantallen van gesloten 

distributiesystemen voor gas. Tot slot heeft ACM in november 2015 een hoorzitting gewijd aan 

het verkennen van de mogelijkheden voor deze optie. Aanleiding hiervoor waren de 

zienswijzen van VEMW en Schiphol op het ontwerpbesluit. Beide partijen hebben ACM 

nadrukkelijk verzocht de mogelijkheid van derdentoegang via het elektronisch 

berichtenverkeer open te houden. 

 

84. ACM heeft uiteindelijk geconcludeerd dat deze optie ook mogelijk is zonder een ingrijpende 

aanpassing van de systemen van GTS en de NEDU.
44

 De grote investering voor deze 

systeemaanpassingen, waarvan ACM is uitgegaan in het ontwerpbesluit, blijkt bij nader inzien 

dan ook niet noodzakelijk. 

 

85. De tweede optie voor het faciliteren van derdentoegang betreft het realiseren van een 

rechtstreekse aansluiting op het gastransportnet van de regionale netbeheerder voor de 

aangeslotene die van gasleverancier wil wisselen. ACM erkent dat deze mogelijkheid bestaat, 

maar onderschrijft de zorg van VEMW dat deze oplossing onder omstandigheden tot hoge 

kosten voor de aangeslotene kan leiden, bijvoorbeeld in de gevallen dat een lange 

aansluitleiding benodigd is. Daarnaast dient de aangeslotene een eenmalige 

aansluitvergoeding te betalen, terwijl hij feitelijk al over een aansluiting – weliswaar op het 

gesloten distributiesysteem – beschikt. Deze oplossingsroute is dus weliswaar op grond van 

de wet en de codes een mogelijkheid, maar naar verwachting van ACM zal een aangeslotene 

door de hoge kosten in de praktijk niet snel voor deze optie kiezen. 

                                                      
44

 Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar Bijlage 2. 
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86. De derde optie betreft de mogelijkheid van suballocatie. Omwille van de duidelijkheid en 

transparantie voor de markt wordt door Netbeheer Nederland voorgesteld om deze optie 

expliciet in de voorwaarden op te nemen. Ten aanzien van deze optie heeft VEMW de zorg 

geuit dat het kan voorkomen dat erkende programmaverantwoordelijken hieraan geen 

medewerking willen verlenen. Deze optie werkt namelijk op basis van vrijwilligheid. Energie-

Nederland, een representatieve organisatie met onder meer erkende 

programmaverantwoordelijken in zijn achterban, heeft aan ACM echter aangegeven dit niet te 

herkennen en aangegeven het voorstel van Netbeheer Nederland te steunen. Voorts is tijdens 

de hoorzitting gebleken dat er in de markt behoefte bestaat aan de mogelijkheid van 

suballocatie. Ook VEMW pleit – naast de hiervoor besproken mogelijkheid van derdentoegang 

via het elektronisch berichtenverkeer – voor de mogelijkheid van suballocatie, aangezien de 

keuze tussen beide opties het beste aansluit bij de verschillende bestaande praktijksituaties. 

 

87. ACM concludeert dat derdentoegang op gesloten distributiesystemen, aangesloten op 

regionale gastransportnetten, op drie verschillende manieren kan worden gefaciliteerd. 

Netbeheer Nederland stelt voor om twee van deze drie manieren vast te leggen in de 

gasvoorwaarden, namelijk de mogelijkheid van een rechtstreekse aansluiting op het 

gastransportnet van de regionale netbeheerder en de mogelijkheid van suballocatie. Zoals 

ACM in Bijlage 2 aangeeft in reactie op de ontvangen zienswijzen op het ontwerpbesluit, is zij 

van mening dat ook de derde manier in de gasvoorwaarden moet worden vastgelegd. Dit 

betreft de mogelijkheid van toegang tot het gezamenlijke elektronisch berichtenverkeer 

(centraal allocatiesysteem) ten behoeve van het faciliteren van derdentoegang. Op die manier 

wordt namelijk voor een ieder transparant welke mogelijkheden er zijn voor het faciliteren van 

derdentoegang en vrije leverancierskeuze op gesloten distributiesystemen aangesloten op 

regionale gastransportnetten. Naar het oordeel van ACM kan dit via een separate 

codewijzigingsprocedure plaatsvinden. ACM zal Netbeheer Nederland verzoeken om in de 

eerste helft van het jaar 2016 een voorstel hiervoor bij haar in te dienen. Indien Netbeheer 

Nederland hier geen gevolg aan geeft, zal ACM zelf actie ondernemen om dit te 

bewerkstelligen.
45

 

 

88. Dat het voorstel van Netbeheer Nederland twee mogelijkheden vastlegt in de 

gasvoorwaarden, betekent niet dat de derde mogelijkheid daarmee wordt uitgesloten. Het 

voorgestelde artikel 2.4.4 van de Aansluit- en transportvoorwaarden Gas – RNB beoogt 

namelijk niet enige vorm van derdentoegang uit te willen sluiten. De artikelen 2.4.5 

(suballocatie) en 2.4.6 (aansluiting op het gastransportnet van de regionale netbeheerder) zijn 

                                                      
45

 Hierbij moet worden gedacht aan een ambtshalve codewijziging door ACM als bedoeld in artikel 12c, tweede lid, van 

de Gaswet. Indien het Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de 

levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet) op dat moment in ongewijzigde vorm in werking zou zijn 

getreden, kan tevens worden gedacht een opdracht aan Netbeheer Nederland tot het indienen van een 

codewijzigingsvoorstel als bedoeld in artikel 9.6, eerste lid, van voornoemd wetsvoorstel. 
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een nadere uitwerking van artikel 2.4.4. Dit betekent echter niet dat het faciliteren van 

derdentoegang via het elektronisch berichtenverkeer door de gasvoorwaarden wordt 

uitgesloten. Zo kan Schiphol op grond van het voorgestelde artikel 2.4.4 van de Aansluit- en 

transportvoorwaarden Gas – RNB voor haar eigen distributiesystemen derdentoegang blijven 

faciliteren via het elektronisch berichtenverkeer (centraal allocatiesysteem), ook voor zijn 

distributiesystemen die zijn aangesloten op het regionale gastransportnet van Liander. 

 

89. Ten aanzien van het verzoek van VEMW en de zienswijze van RECRON om een verplichting 

op te nemen dat suballocatie geaccepteerd en gefaciliteerd moet worden door de erkende 

programmaverantwoordelijken, overweegt ACM dat dit niet mogelijk is. De voorwaarden 

regelen de relatie tussen de netbeheerders en de netgebruikers, en kunnen derhalve enkel 

ten aanzien van deze onderlinge relatie verplichtingen bevatten. De voorwaarden kunnen in 

de huidige omstandigheden geen verplichtingen bevatten ten aanzien van de wijze waarop 

erkende programmaverantwoordelijken onderling moeten handelen. 

 

90. Ten aanzien van de mogelijkheid van suballocatie overweegt ACM tot slot nog het volgende. 

Bij suballocatie is een grote mate van samenwerking vereist. Dit betekent dat ook de 

bijbehorende meetverantwoordelijkheid opnieuw moet worden ingericht. Teneinde de 

foutenmarge bij suballocatie te verkleinen kan ACM zich indenken dat de verbruiker en/of 

invoeder op het gesloten distributiesysteem die een andere leverancier wenst en de 

beheerder van het gesloten distributiesysteem dezelfde meetverantwoordelijke benoemen om 

zodoende de meetgegevens zuiver te houden. De betrokken partijen op het gesloten 

distributiesysteem kunnen dit onderling civielrechtelijk overeenkomen. 

 

91. ACM is van oordeel dat de voorgestelde wijzigingen niet in strijd zijn met de belangen, regels 

en eisen bedoeld in artikel 12f, eerste en tweede lid, van de Gaswet, en artikel 36, eerste en 

tweede lid, van de E-wet. 

 

IV. Facilitering van derdentoegang op gesloten distributiesystemen, aangesloten op het landelijk 

gastransportnet 

92. ACM overweegt dat Netbeheer Nederland op dit onderdeel geen gehoor heeft gegeven aan 

de wijzigingsopdracht van 27 november 2014. De door Netbeheer Nederland verschafte 

motivering hiervoor heeft ACM niet overtuigd. Een voornemen van GTS om dit op een later 

moment via een aparte codewijziging te regelen biedt immers geen garantie dat dit ook 

daadwerkelijk doorgang zal vinden. Het argument dat de belangen van netgebruikers reeds 

afdoende gewaarborgd zijn omdat de vrije leverancierskeuze en de derdentoegang 

rechtstreeks uit de Gaswet voortvloeien treft ook geen doel, aangezien de wijzigingsopdracht 

niet zag op het faciliteren van de vrije leverancierskeuze zelf, maar juist op het transparant en 

inzichtelijk maken daarvan. Het dient namelijk voor buitenstaanders transparant te zijn welke 

regels voor derdentoegang gelden voor deze groep gesloten distributiesystemen, zoals dat 

met het onderhavige codewijzigingsvoorstel ook voor alle overige gesloten distributiesystemen 

voor elektriciteit en gas transparant en inzichtelijk wordt gemaakt. 
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93. Dit in acht nemende stelt ACM op grond van artikel 12f,  vierde lid, van de Gaswet met het 

onderhavige besluit de voorwaarden vast onder het aanbrengen van zodanige wijzigingen dat 

deze in overeenstemming zijn met de belangen, regels en eisen als bedoeld het eerste lid, 

onderdelen b tot en met i, en het tweede lid van dat artikel. Dit doet ACM door het vaststellen 

van artikel 7.5 van de Transportvoorwaarden Gas – LNB. In het geval Netbeheer Nederland 

voorkeur geeft aan een andere dan de door ACM gekozen formulering, dan staat het 

Netbeheer Nederland uiteraard vrij om via de gebruikelijke procedure een 

codewijzigingsvoorstel bij ACM in te dienen. 

 

V. Begrippen 

94. ACM constateert dat de voorgestelde begripswijzigingen rechtstreeks voortkomen uit reeds 

doorgevoerde wijzigingen in de E-wet en de Gaswet, en dat zodoende de Begrippenlijst Gas 

en Begrippenlijst Elektriciteit in lijn worden gebracht met voornoemde wetten. 

 

95. Met betrekking tot het door VEMW aangedragen punt dat het onduidelijk is waarom in de 

Begrippenlijst Gas en Begrippenlijst Elektriciteit definities worden opgenomen die al in de E-

wet en Gaswet staan, overweegt ACM het volgende. De oorspronkelijke gedachte achter het 

opnemen van de wettelijke definities in de voorwaarden is begrijpelijk. Aan de andere kant 

overweegt ACM dat bij de voorwaarden tegenwoordig moeilijk meer gesproken kan worden 

van een zelfstandig leesbaar document. Daarnaast is het juridisch gezien niet noodzakelijk om 

de betreffende definities over te nemen in de voorwaarden, aangezien de wettelijke definities 

leidend zijn en overeenkomstig toegepast dienen te worden bij lagere regelgeving als de door 

ACM vastgestelde tariefstructuren en voorwaarden. Zolang de Begrippenlijst Gas en 

Begrippenlijst Elektriciteit gelijkluidend zijn aan de wettelijke definities doet zich echter geen 

probleem voor. 

 

96. Gezien het feit dat de Begrippenlijst Gas en Begrippenlijst Elektriciteit als gevolg van het 

onderhavige voorstel in lijn worden gebracht met de wettelijke definities heeft ACM op dit punt 

geen aanleiding gezien om Netbeheer Nederland op te dragen het voorstel te wijzigen als 

bedoeld in artikel 12f, derde lid, van de Gaswet en artikel 36, derde lid, van de E-wet. 

 

97. Ten overvloede merkt ACM op dat op 4 oktober 2014 haar Richtsnoeren Indiening 

codevoorstel in werking zijn getreden. ACM hanteert deze bij voorstellen die na 4 oktober 

2014 bij ACM zijn ingediend, zo volgt uit artikel 5 van deze richtsnoeren. Artikel 3 van deze 

richtsnoeren bepaalt dat ACM bij de beoordeling van een voorstel rekening houdt met de 

Aanwijzingen voor de regelgeving
46

. Gezien het feit dat het overnemen van definities uit 

formele wetgeving in lagere regelgeving haaks staat op de Aanwijzingen voor de 

regelgeving,
47

 wordt dit door ACM sinds 4 oktober 2014 niet meer gehonoreerd. Het 

                                                      
46

 Circulaire van de Minister-President van 18 november 1992. 

47
 Aanwijzing 104a. 
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onderhavige voorstel is echter nog voor die datum ingediend. 

 

98. Op grond van het bovenstaande is ACM van oordeel dat de voorgestelde wijzigingen niet in 

strijd zijn met de belangen, regels en eisen bedoeld in artikel 12f, eerste en tweede lid, van de 

Gaswet en artikel 36, eerste en tweede lid, van de E-wet. 

 

5.3 Notificatie 

99. Op grond van de Notificatierichtlijn dienen lidstaten ieder ontwerp voor technische 

voorschriften voor te leggen aan de Europese Commissie. Uit het bepaalde in deze richtlijn 

wordt duidelijk dat het gaat om nationale verplichtingen over producten die 

handelsbelemmerend kunnen uitwerken. Gedacht moet worden aan de vereiste kenmerken 

van een product, zoals kwaliteitsniveau, prestaties, veiligheid en afmetingen. Tevens zijn 

inbegrepen de op deze specificaties van toepassing zijnde bestuursrechtelijke bepalingen die 

moeten worden nageleefd voor de verhandeling of het gebruik van het product.  

 

100. ACM is van mening dat het voorstel grotendeels terminologische (geen inhoudelijke) 

wijzigingen bevat van reeds bestaande voorschriften, die derhalve geen notificatie meer 

behoeven. Voor zover het nieuwe voorschriften betreft zijn dit geen technische voorschriften 

als bedoeld in de Notificatierichtlijn. Om die reden zijn de voorwaarden in dit besluit niet in 

ontwerp ter notificatie aangeboden. 
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6 Dictum 

 

101. ACM stelt de tariefstructuren als bedoeld in artikel 27 van de Elektriciteitswet 1998 vast met 

dien verstande dat de TarievenCode Elektriciteit wordt gewijzigd conform bijlage 1, artikel I, 

van dit besluit. 

 

102. ACM stelt de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998 vast met dien 

verstande dat de Netcode Elektriciteit, Systeemcode Elektriciteit, Samenwerkingsregeling 

Elektriciteit, Gebiedsindeling Elektriciteit en Begrippenlijst Elektriciteit worden gewijzigd 

conform bijlage 1, artikel II, III, IV, V en VI van dit besluit. 

 

103. ACM stelt de tariefstructuren als bedoeld in artikel 12a van de Gaswet vast met dien 

verstande dat de TarievenCode Gas wordt gewijzigd conform bijlage 1, artikel VII, van dit 

besluit. 

 

104. ACM stelt de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet vast met dien verstande 

dat de Aansluit- en transportvoorwaarden Gas – RNB, Aansluitvoorwaarden Gas – LNB, 

Transportvoorwaarden Gas – LNB, Wettelijke taken LNB van algemeen belang, 

Samenwerkingsregeling Netbeheerders Gas, Gebiedsindeling Gas en Begrippenlijst Gas 

worden gewijzigd conform bijlage 1, artikel VIII, IX, X, XI, XII, XIII en XIV van dit besluit. 

 

105. ACM stelt de voorwaarden als bedoeld in artikel 22 van de Gaswet en artikel 54 van de 

Elektriciteitswet 1998 vast met dien verstande dat de Informatiecode Elektriciteit en Gas  

wordt gewijzigd conform bijlage 1, artikel XV van dit besluit. 
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106. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant, waarbij tevens de vastgestelde 

wijzigingen bekend worden gemaakt. Voorts publiceert de Autoriteit Consument en Markt dit 

besluit op de internetpagina van de Autoriteit Consument en Markt. 

 

107. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in de Staatscourant. 

  

Den Haag,  

 

Datum: 14 december 2015  

 

Autoriteit Consument en Markt 

namens deze,  

 

w.g. 

 

dr. F.J.H. Don 

bestuurslid 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes 

weken na bekendmaking beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 

20021, 2500 EA, ’s-Gravenhage.  
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Bijlage 1 – Vastgestelde wijzigingen 

 

Bijlage behorende bij het besluit in zaak 13.0847.52 van de Autoriteit Consument en 

Markt tot wijziging van de tariefstructuren als bedoeld in artikel 12a en de voorwaarden 

als bedoeld in artikel 12b en 22 van de Gaswet, en de tariefstructuren als bedoeld in 

artikel 27 en de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 en 54 van de Elektriciteitswet 1998. 

 

 

Artikel I  

De Tarievencode Elektriciteit wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

Artikel 1.2.1 vervalt. 

 

B 

In de artikelen 1.2.6, 2.3.3 en in de aanhef van artikel 3.2.2 wordt <Raad van Bestuur van de 

mededingingsautoriteit> telkens vervangen door: Autoriteit Consument en Markt 

 

C 

In artikel 3.2.2, onderdeel b, wordt <Raad van Bestuur van de mededingingsautoriteit> 

vervangen door: de  Autoriteit Consument en Markt 

 

D 

In de artikelen 5.1.4 en 5.1.5 wordt <Raad> vervangen door: Autoriteit Consument en Markt 

 

 

Artikel II 

De Netcode Elektriciteit wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

In de artikelen 2.7.5 en 2.7.6 wordt <particulier net> vervangen door: gesloten 

distributiesysteem 

 

B 

In de artikelen 1.1.6, 2.7.1, 2.7.5, 2.7.6, 5.4.1.1 en 5.4.2.1  wordt <particuliere net> telkens 

vervangen door: gesloten distributiesysteem 

 

C 

In de artikelen 2.7, 2.7.1, 4.1.3, 4.1.3.1, 4.2.3, 4.2.3.1, 5.4, 5.4.1.1 en 5.4.2.1 wordt <particuliere 

netten> vervangen door: gesloten distributiesystemen 
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D 

In de artikelen 2.1.1.1, 5.6.5.1 en 5.6.17.1 wordt <raad van bestuur van de 

mededingingsautoriteit> vervangen door: Autoriteit Consument en Markt 

 

E 

In de artikelen 3.3.7, 3.3.8 en 4.2.5.16 wordt <raad van bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit> telkens vervangen door: Autoriteit Consument en Markt 

 

F 

In de artikelen 4.2.5.4 wordt <Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit> 

vervangen door: Autoriteit Consument en Markt 

 

G 

In artikel 2.7.5, onderdeel a, wordt <artikel 2.1.3.2 Netcode> vervangen door: 2.1.3.2 

 

H 

In artikel 2.7.5, onderdeel c, vervalt de passage: de artikelen 

 

I 

Artikel 2.7.7, wordt opnieuw vastgesteld en komt te luiden: 

 

Op een recreatienetnet is 2.7.5 van overeenkomstige toepassing. 

 

J 

Artikel 7.3.13 komt te luiden: 

 

In deze regeling wordt onder gesloten distributiesysteem mede verstaan een net waarvoor een 

vrijstelling of ontheffing is verleend zoals bedoeld in artikel V, eerste lid, van de Wet van 12 juli 

2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen 

en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas), tot op het tijdstip waarop deze van 

rechtswege komt te vervallen ingevolge het vierde, vijfde of zesde lid van dat artikel. 

 

K 

Artikel 7.3.14 komt te luiden: 

 

In deze regeling wordt onder gesloten distributiesysteem mede verstaan een net waarvoor een 

ontheffing is verleend zoals bedoeld in artikel V, zevende lid, van de Wet van 12 juli 2012 tot 

wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en 

verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas), tot op het in het genoemde artikellid 

bedoelde tijdstip. 
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Artikel III 

De Systeemcode Elektriciteit wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

In de artikelen 1.1.5 en 3.8.2b wordt <particulier net> vervangen door: gesloten 

distributiesysteem 

 

B 

In de artikelen 3.8.2a en 3.8.2c wordt <particuliere net> vervangen door: gesloten 

distributiesysteem 

 

C 

In artikel 3.8.2a wordt <particuliere netten> vervangen door: gesloten distributiesystemen 

 

D 

In artikel 2.2.14 wordt <Raad van bestuur van de mededingingsautoriteit> vervangen door: 

Autoriteit Consument en Markt 

 

E 

In de artikelen 3.1.12, 3.1a.1, 3.2.7, 3.2.11 en 3.9.8  wordt <raad van bestuur van de 

mededingingsautoriteit> vervangen door: Autoriteit Consument en Markt 

 

F 

In artikel 3.8.2c wordt <Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit> 

vervangen door: Autoriteit Consument en Markt 

 

G 

In de artikelen 3.8.2b en 3.8.2c wordt <artikel 15, tweede lid> vervangen door: artikel 15, eerste 

lid 

 

H 

Artikel 3.8.2d wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

In afwijking van 3.8.2b overlegt de beheerder van een net als bedoeld in 2.7.7 van de Netcode 

Elektriciteit een afschrift van het in 2.7.7 van de Netcode Elektriciteit bedoelde 

bestemmingsplan alvorens de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet het 

elektronische berichtenverkeer bedoeld in 3.8.1 open stelt voor de beheerder van een net als 

bedoeld in 2.7.7 van de Netcode Elektriciteit. 
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Artikel IV 

De Samenwerkingsregeling Elektriciteit wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

In de artikelen 11, 13 en 14  wordt <raad van bestuur van de mededingingsautoriteit> 

vervangen door: Autoriteit Consument en Markt 

 

 

Artikel V 

De Gebiedsindeling Elektriciteit wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

In artikel 1.1.2 wordt <Raad van bestuur van de mededingingsautoriteit> vervangen door: 

Autoriteit Consument en Markt 

 

 

Artikel VI 

De Begrippenlijst Elektriciteit wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

Het begrip Aansluiting * wordt gewijzigd en komt te luiden: 

 

Eén of meer verbindingen tussen een net en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, 

onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder begrepen één 

of meer verbindingen tussen een net dat wordt beheerd door een netbeheerder en een net dat 

beheerd wordt door een ander dan die netbeheerder. 

 

B 

Het begrip Agentschap * wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

Het agentschap, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van verordening 713/2009. 

 

C 

Het begrip Autoriteit Consument en Markt + * wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

De Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet 

Autoriteit Consument en Markt. 

 

D 

Het begrip Directe lijn * wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

Een of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit, behoudens voor zover die gelegen 
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is binnen een installatie, die: 

1°. niet verbonden is met een net of met een andere verbinding voor het transport van 

elektriciteit en die een geïsoleerde productie-installatie van een producent rechtstreeks 

verbindt met een geïsoleerde verbruiker van elektriciteit, niet zijnde de producent of 

2°. ten hoogste via de installatie van één aangeslotene op de verbinding is verbonden met 

een net of met een andere verbinding voor het transport van elektriciteit en die een 

productie-installatie van een producent, met tussenkomst van een leverancier, 

rechtstreeks verbindt met één of meer verbruikers van elektriciteit, niet zijnde de 

producent of in hoofdzaak huishoudelijke verbruikers, teneinde te voorzien in de 

elektriciteitsbehoefte van deze verbruikers. 

 

E 

Het begrip Garantiebeheerinstantie * en de tekst <De op grond van artikel 73, tweede lid, van 

de Wet aangewezen instantie.> vervalt en is dientengevolge niet meer opgenomen in de 

Begrippenlijst Elektriciteit. 

 

F 

Het begrip Gebiedsgrens en de tekst <De door de raad van bestuur van de 

mededingingsautoriteit, dan wel, tot 1 juli 2005, de directeur van de Dienst uitvoering en 

toezicht Energie, vastgestelde geografische grens tussen netten van één of meer 

netbeheerders.> vervalt en is dientengevolge niet meer opgenomen in de Begrippenlijst 

Elektriciteit. 

 

G 

Het begrip Gesloten distributiesysteem * wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

Een net, niet zijnde het landelijk hoogspanningsnet, 

1°. dat ligt binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of 

locatie met gedeelde diensten,  

2°. waarop minder dan 500 afnemers zijn aangesloten en  

3°. dat alleen niet-huishoudelijke afnemers van elektriciteit voorziet, tenzij er sprake is van 

incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijke afnemers dat werkzaam is bij of 

vergelijkbare betrekkingen heeft met de eigenaar van het gesloten distributiesysteem. 

 

H 

Het begrip Handelaar in gas * wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

Een handelaar als bedoeld in artikel 1, onderdeel ai, van de Gaswet. 

 

I 

Het begrip Interconnector-beheerder * wordt toegevoegd en komt te luiden: 
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Een beheerder van een landsgrensoverschrijdend net dat geen deel uitmaakt van het landelijk 

hoogspanningsnet. 

 

J 

Het begrip Landsgrensoverschrijdend net * wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

Een net dat de grens tussen ten minste twee landen overschrijdt en dat de netten van die 

landen onderling koppelt. 

 

K 

Het begrip Leverancier van gas * wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

Een leverancier als bedoeld in artikel 1, onderdeel ah, van de Gaswet. 

 

L 

Het begrip Net * wordt gewijzigd en komt te luiden: 

 

Eén of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden 

transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor 

zover deze verbindingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of liggen 

binnen de installatie van een producent of van een afnemer. 

 

M 

Het begrip Particulier net en de tekst <Een net waarvoor op grond van artikel 15 van de Wet 

geen netbeheerder hoeft te worden aangewezen.> vervalt en is dientengevolge niet meer 

opgenomen in de Begrippenlijst Elektriciteit. 

 

N 

Het begrip Producent van gas * wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

Een producent als bedoeld in artikel 1, onderdeel ag, van de Gaswet. 

 

O 

Het begrip Raad van bestuur van de mededingingsautoriteit en de tekst <De raad van 

bestuur van de mededingingsautoriteit, genoemd in artikel 2 van de Mededingingswet.> vervalt 

en is dientengevolge niet meer opgenomen in de Begrippenlijst Elektriciteit. 

 

P 

Het begrip Recreatienet wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

Een net waarvoor niet op grond van artikel 10, negende lid, van de Wet een netbeheerder is 

aangewezen en waarvan de onroerende zaken als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en 
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met e, van de Wet waardering onroerende zaken waarmee het net een verbinding vormt 

ingevolge het bestemmingsplan, de WOZ-beschikking of een notariële akte recreatieve 

doeleinden hebben of ingevolge het bestemmingsplan, de WOZ-beschikking of een notariële 

akte niet bestemd zijn voor permanente bewoning en voor recreatieve doeleinden zijn bestemd. 

 

Q 

Het begrip Rekening en de tekst <Staat waarop een tegoed van garanties van oorsprong voor 

duurzame elektriciteit of garanties van oorsprong voor elektriciteit opgewekt in een installatie 

voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling kan worden geboekt in het elektronische systeem 

voor het uitgeven en innemen van garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit of 

garanties van oorsprong voor elektriciteit opgewekt in een installatie voor hoogrenderende 

warmtekrachtkoppeling dat in stand wordt gehouden door de garantiebeheerinstantie en 

waarmee wordt bijgehouden voor welke hoeveelheid duurzame elektriciteit garanties van 

oorsprong voor duurzame elektriciteit of garanties van oorsprong voor elektriciteit opgewekt in 

een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling zijn verstrekt en aan wie de 

garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit of garanties van oorsprong voor elektriciteit 

opgewekt in een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling op enig moment 

toekomen.> vervalt en is dientengevolge niet meer opgenomen in de Begrippenlijst Elektriciteit. 

 

R 

Het begrip Richtlijn * wordt gewijzigd en komt te luiden: 

 

Richtlijn nr. 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 

2003/54/EG (Pb EU 2009, L 211). 

 

S 

Het begrip Verordening 713/2009 * wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

Verordening nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot 

oprichting van een agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (Pb EU 2009, L 

211). 

 

T 

Het begrip Verordening * wordt gewijzigd in het begrip Verordening 714/2009 * en komt te 
luiden: 

 

Verordening nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 

de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot 

intrekking van Verordening (EG) nr. 1228/2003 (Pb EU 2009, L 211) markt voor elektriciteit en 

tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG (Pb EU 2009, L 211). 
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Artikel VII 

De Tarievencode Gas wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

In artikel 2.3.8.3 wordt <Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: 

de Raad)> vervangen door: Autoriteit Consument en Markt 

 

B 

In de artikelen 2.3.8.4 en 3.6.1.2 wordt <Raad> vervangen door: Autoriteit Consument en Markt 

 

C 

In artikel 3.6.1.2 wordt <DTe> vervangen door: aan de Autoriteit Consument en Markt 

 

 

Artikel VIII 

De Aansluit- en transportvoorwaarden Gas - RNB worden als volgt gewijzigd: 

 

A 

In de artikelen 2.1.1.1, 2.1.1.3, 2.1.1.5, 2.1.1.6 en 2.1.1.8 wordt <Raad> vervangen door: 

Autoriteit Consument en Markt 

 

B 

In de artikelen 2.4 en 2.4.3 wordt <particuliere gastransportnetten> vervangen door: gesloten 

distributiesystemen 

 

C 

In artikel 2.4.3 wordt <particuliere gastransportnet> vervangen door <gesloten 

distributiesysteem> en wordt <particuliere netbeheerder> vervangen door: beheerder van het 

gesloten distributiesysteem 

 

D 

Artikel 2.4.4 wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

Indien op een gesloten distributiesysteem één of meer verbruikers of invoeders zijn aangesloten 

die een ander leveringscontract wensen, heeft de beheerder van het desbetreffende gesloten 

distributiesysteem de verplichting leverancierskeuze te faciliteren. 

 

E 

Artikel 2.4.5 wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

Indien de beheerder van het gesloten distributiesysteem kiest voor het faciliteren van 

leverancierskeuze door middel van suballocatie, heeft hij de verplichting zijn leverancier en 
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programmaverantwoordelijke opdracht te geven samen te werken met de leverancier(s) en 

programmaverantwoordelijke(n) van de in 2.4.4 bedoelde verbruiker(s) of invoeder(s) ten einde 

de allocatie van gerealiseerde energiestromen op de aansluiting van het gesloten 

distributiesysteem op het regionale gastransportnet toe te delen aan de aansluiting(en) van de 

in 2.4.4 bedoelde verbruiker(s) of invoeder(s). 

 

F 

Artikel 2.4.6 wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

Indien de beheerder van het gesloten distributiesysteem geen gebruik maakt van suballocatie, 

geeft hij de regionale netbeheerder in de desbetreffende regio de mogelijkheid om de in 2.4.4 

bedoelde verbruiker of invoeder te voorzien van een aansluiting op het net van die regionale 

netbeheerder. 

 

G 

Artikel 2.4.7 wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

Op een recreatienet is 2.4.4 tot en met 2.4.6 van overeenkomstige toepassing. 

 

H 

Artikel 5.2.2. wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

In deze regeling wordt onder gesloten distributiesysteem mede verstaan een net waarvoor een 

vrijstelling of ontheffing is verleend zoals bedoeld in artikel VI, eerste lid, van de Wet van 12 juli 

2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen 

en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas), tot op het tijdstip waarop deze van 

rechtswege komt te vervallen ingevolge het vierde, vijfde of zesde lid van dat artikel. 

 

I 

Artikel 5.2.3. wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

In deze regeling wordt onder gesloten distributiesysteem mede verstaan een net waarvoor een 

ontheffing is verleend zoals bedoeld in artikel VI, zevende lid, van de Wet van 12 juli 2012 tot 

wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en 

verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas), tot op het in het genoemde artikellid 

bedoelde tijdstip. 
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Artikel IX 

De Aansluitvoorwaarden Gas - LNB worden als volgt gewijzigd: 

 

A 

In de artikelen 3.1.0, 3.5.1 en 3.5.2 wordt <Raad> vervangen door: Autoriteit Consument en 

Markt 

 

 

Artikel X 

De Transportvoorwaarden Gas - LNB worden als volgt gewijzigd: 

 

A 

In de artikelen 2.1.15.8, 3.3.4.1 en 4.1.7 wordt <Raad> vervangen door: Autoriteit Consument 

en Markt 

 

B 

Artikel 7.5 wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

De beheerder van een gesloten distributiesysteem, aangesloten op het landelijk 

gastransportnet, die het recht op leverancierskeuze via het elektronisch berichtenverkeer wenst 

te realiseren voor één of meer verbruikers of invoeders, aangesloten op het gesloten 

distributiesysteem, wendt zich tot de netbeheerder van het landelijk gastransportnet. 

 

 

Artikel XI 

De Wettelijke taken LNB van algemeen belang worden als volgt gewijzigd: 

 

A 

In de artikelen 2.2.1 en 2.2.2a wordt <raad> vervangen door: Autoriteit Consument en Markt 

 

B 

In artikel 2.2.6 wordt <Raad> vervangen door: Autoriteit Consument en Markt 

 

 

Artikel XII 

De Samenwerkingsregeling Netbeheerders Gas wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

In artikel 6.1 wordt <raad> vervangen door: Autoriteit Consument en Markt 

 

B 

In artikel 7.1  wordt <Raad> vervangen door: Autoriteit Consument en Markt 
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Artikel XIII 

De Gebiedsindeling Gas wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

In artikel 1.1.2 wordt <Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit> 

vervangen door: Autoriteit Consument en Markt 

 

 

Artikel XIV 

De Begrippenlijst Gas wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

Het begrip Aansluiting * wordt gewijzigd en komt te luiden: 

 

Eén of meer verbindingen tussen een gastransportnet en een onroerende zaak als bedoeld in 

artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder 

begrepen één of meer verbindingen tussen een gastransportnet dat wordt beheerd door een 

netbeheerder en een gastransportnet dat beheerd wordt door een ander dan die netbeheerder. 

 

B 

Het begrip Agentschap * wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

Het agentschap, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de verordening 713/2009. 

 

C 

Het begrip Autoriteit Consument en Markt + * wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

De Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet 

Autoriteit Consument en Markt. 

 

D 

Het begrip De raad en de tekst <Raad van bestuur van de mededingingsautoriteit.> vervalt en 

is dientengevolge niet meer opgenomen in de Begrippenlijst Gas. 

 

E 

Het begrip Direct aangeslotene wordt gewijzigd en komt te luiden: 

 

Een eindafnemer of een beheerder van een gesloten distributiesysteem die beschikt over een 

aansluiting op het landelijk gastransportnet. 
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F 

Het begrip Directe lijn * wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

Een of meer leidingen voor het transport van gas, behoudens voor zover die gelegen is binnen 

een installatie, die: 

1°. niet is verbonden met een gastransportnet of een andere leiding voor het transport van 

gas en die een geïsoleerde productie-installatie van een producent rechtstreeks 

verbindt met een geïsoleerde verbruiker van gas, niet zijnde de producent, of 

2°. ten hoogste via de installatie van één aangeslotene op de leiding is verbonden met een 

gastransportnet of een andere leiding voor het transport van gas en die een productie-

installatie van een producent met tussenkomst van een leverancier rechtstreeks 

verbindt met één of meer verbruikers van gas, niet zijnde de producent of in hoofdzaak 

huishoudelijke verbruikers, teneinde te voorzien in de gasbehoefte van deze 

verbruikers;. 

 

G 

In de tekst bij de begrippen Entrypunt gasopslag en Exitpunt gasopslag wordt <ACM> 

vervangen door: Autoriteit Consument en Markt 

 

H 

Het begrip Garantie van oorsprong voor gas uit hernieuwbare energiebronnen * wordt 

toegevoegd en komt te luiden: 

 

Gegevens op een rekening die betrekking hebben op gas uit hernieuwbare energiebronnen en 

waarmee wordt aangetoond dat een producent met zijn installatie een hoeveelheid gas uit 

hernieuwbare energiebronnen heeft opgewekt. 

 

I 

Het begrip Gas * wordt gewijzigd en komt te luiden: 

 

1. aardgas dat bij een temperatuur van 15° Celsius en bij een druk van 1,01325 bar in 

gasvormige toestand verkeert en in hoofdzaak bestaat uit methaan of een andere stof 

die vanwege haar eigenschappen aan methaan gelijkwaardig is en 

2. stof die: 

-  is opgewekt in een productie-installatie die uitsluitend gebruik maakt van hernieuwbare 

energiebronnen of  

-  is opgewekt in een hybride productie-installatie die gebruik maakt van zowel 

hernieuwbare als fossiele energiebronnen en  

- bij een temperatuur van 15° Celsius en bij een druk van 1,01325 bar in gasvormige 

toestand verkeert en in hoofdzaak bestaat uit methaan of een andere stof die vanwege 

haar eigenschappen aan methaan gelijkwaardig is voor zover het mogelijk en veilig is 

deze stof overeenkomstig hoofdstuk 2 van de Gaswet te transporteren. 
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J 

Het begrip Gas uit hernieuwbare energiebronnen * wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

Een stof die is opgewekt in een productie-installatie die uitsluitend gebruik maakt van 

hernieuwbare energiebronnen of is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen in een hybride 

productie-installatie die ook gebruik maakt van fossiele energiebronnen. 

 

K 

Het begrip Gastransportnet * wordt gewijzigd en komt te luiden: 

 

Niet tot een gasproductienet behorende, met elkaar verbonden leidingen of hulpmiddelen 

bestemd of gebruikt voor het transport van gas, met inbegrip van hulpmiddelen en installaties 

waarmee ondersteunende diensten voor dat transport worden verricht, behoudens voor zover 

deze leidingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of gelegen zijn binnen 

de installatie van de afnemer. 

 

L 

Het begrip Gesloten distributiesysteem * wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

Een net, niet zijnde het landelijk gastransportnet: 

1. dat ligt binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of 

locatie met gedeelde diensten,  

2. waarop minder dan 500 afnemers zijn aangesloten en  

3. dat alleen niet-huishoudelijke afnemers van gas voorziet, tenzij er sprake is van 

incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijke afnemers die werkzaam is bij of 

vergelijkbare betrekkingen heeft met de eigenaar van het gesloten distributiesysteem. 

 

M 

Het begrip Handelaar * wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

Een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het sluiten van overeenkomsten 

betreffende de koop en verkoop van gas. 

 

N 

Het begrip Handelaar in elektriciteit * wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

Een handelaar als bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van de Elektriciteitswet 1998. 

 
O 

Het begrip Hernieuwbare energiebronnen * wordt toegevoegd en komt te luiden: 
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Hernieuwbare energiebronnen als bedoeld in artikel 2 van de richtlijn 2009/28/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie 

uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 

Richtlijn 2003/30/EG (Pb EU 2009, L 140). 

 

P 

Het begrip Leverancier * wordt gewijzigd en komt te luiden: 

 

Een organisatorische eenheid die zich bezig houdt met het leveren van gas. 

 

Q 

Het begrip Leverancier van elektriciteit * wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

Een leverancier als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de Elektriciteitswet 1998. 

 

R 

Het begrip Particulier gastransportnet en de tekst <Een gastransportnet waarvoor op grond 

van artikel 2a van de Gaswet aan de eigenaar een ontheffing is verleend van de verplichting om 

een netbeheerder aan te wijzen.> vervalt en is dientengevolge niet meer opgenomen in de 

Begrippenlijst Gas. 

 

S 

Het begrip Particuliere netbeheerder en de tekst <Een persoon die beschikt over een 

ontheffing als bedoeld in artikel 2a van de Gaswet.> vervalt en is dientengevolge niet meer 

opgenomen in de Begrippenlijst Gas. 

 

T 

Het begrip Producent * wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

Een organisatorische eenheid die zich bezig houdt met het produceren van gas. 

 

U 

Het begrip Producent van elektriciteit * wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

Een producent als bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de Elektriciteitswet 1998. 

 

V 

Het begrip Productiemeetgegevens * wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

De gegevens betreffende de hoeveelheid gas uit hernieuwbare energiebronnen die door een 

producent wordt ingevoed op een gastransportnet. 
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W 

Het begrip Raad van bestuur van de mededingingsautoriteit en de tekst <De raad van 

bestuur van de mededingingsautoriteit, genoemd in artikel 2 van de Mededingingswet.> vervalt 

en is dientengevolge niet meer opgenomen in de Begrippenlijst Gas. 

 

X 

Het begrip Recreatienet wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

Een net waarvoor niet op grond van artikel 2, achtste lid, van de Wet een netbeheerder is 

aangewezen en waarvan de onroerende zaken als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en 

met e, van de Wet waardering onroerende zaken waarmee het net een verbinding vormt 

ingevolge het bestemmingsplan, de WOZ-beschikking of een notariële akte recreatieve 

doeleinden hebben of ingevolge het bestemmingsplan, de WOZ-beschikking of een notariële 

akte niet bestemd zijn voor permanente bewoning en voor recreatieve doeleinden zijn bestemd. 

 

Y 

Het begrip Richtlijn * wordt gewijzigd en komt te luiden: 

 

Richtlijn nr. 2009/73/EG van het Europese Parlement en de Raad 13 juli 2009 betreffende 

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 

2003/55/EG (Pb EU 2009, L 211). 

 

Z 

Het begrip Verordening 713/2009 * wordt toegevoegd en komt te luiden: 

 

Verordening nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot 

oprichting van een agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (Pb EU 2009, L 

211). 

 

AA 

Het begrip Verordening * wordt gewijzigd in Verordening 715/2009 * 
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Artikel XV 

De Informatiecode Elektriciteit en Gas wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

In artikel 1.1.6 en 9.1.9  wordt <particulier net> vervangen door: gesloten distributiesysteem 

 

B 

In de artikelen 9.1.8 en 9.1.10  wordt <particuliere net> vervangen door: gesloten 

distributiesysteem 

 

C 

In artikel 9.1.8  wordt <particuliere netten> vervangen door: gesloten distributiesystemen 
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Bijlage 2 – Reactie op ontvangen zienswijzen 

 

1. ACM heeft zienswijzen ontvangen van Fudura, Schiphol, Tata Steel, VEMW en RECRON. 

ACM heeft de ingebrachte zienswijzen per onderwerp gegroepeerd, samengevat en 

genummerd. Elke zienswijze is voorzien van een reactie van ACM. Ook geeft ACM aan of een 

zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het ontwerpbesluit. Indien dit het geval is, geeft 

ACM kort aan wat de wijziging inhoudt. 

 

Zienswijze 1 “Toegang tot  het elektronisch berichtenverkeer bij elektriciteit is ook geen optie 

voor recreatienetten” 

 

2. RECRON is van mening dat derdentoegang via het elektronisch berichtenverkeer vanuit het 

oogpunt van doelmatigheid niet alleen bij gas geen optie is, maar evenmin bij elektriciteit. 

Recreatieondernemers zijn namelijk onbekend met de betreffende systemen, zullen die ook 

zelden moeten gebruiken en dat levert risico’s op voor de betrouwbaarheid van de gegevens 

in het systeem. De recreatieondernemer zal in voorkomende gevallen kiezen voor 

suballocatie. Volgens RECRON is dat de enig bruikbare mogelijkheid om inhoud te geven aan 

derdentoegang respectievelijk vrije leverancierskeuze. 

 

3. ACM constateert dat derdentoegang op verschillende manieren kan worden gefaciliteerd. 

Voor wat betreft elektriciteit is dit reeds in de codes geregeld voor gesloten 

distributiesystemen. Deze regels worden nu expliciet van overeenkomstige toepassing 

verklaard voor recreatienetten. Derdentoegang via het elektronisch berichtenverkeer is één 

van de mogelijkheden. ACM wil deze extra mogelijkheid niet uitsluiten voor recreatienetten, 

om zodoende de mogelijkheden voor de facilitering van derdentoegang zo breed mogelijk te 

houden. Het staat echter een beheerder van een recreatienet vrij om derdentoegang niet te 

faciliteren via het elektronisch berichtenverkeer, maar via suballocatie. 

 

4. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 2 “Energieleveranciers moeten gehouden zijn tot het faciliteren van suballocatie” 

 

5. RECRON verzoekt ACM in het besluit te regelen dat energieleveranciers in voorkomende 

gevallen en desgevraagd gehouden zijn tot het maken van maatwerkafspraken tussen elkaar 

en betrokken recreatieondernemers en recreanten op recreatieterreinen die recht hebben op 

een vrije leverancierskeuze. 

 

6. ACM overweegt dat de codes betrekking hebben op de voorwaarden die netbeheerders 

hanteren jegens netgebruikers, en niet zien op de relatie tussen netgebruikers onderling.
48

 

                                                      
48

 Zie artikel 12b, eerste lid, van de Gaswet. 
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Zodoende ziet ACM in de huidige omstandigheden geen mogelijkheid om gehoor te geven 

aan de wens van RECRON. 

 

7. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 3 “In geval van suballocatie dient er slechts één (gemeenschappelijke) 

meetverantwoordelijke te zijn” 

 

8. Fudura stelt dat een enkele gemeenschappelijke meetverantwoordelijke voor aangeslotenen 

op een gesloten distributiesysteem te prefereren is boven verschillende 

meetverantwoordelijken. Dit voorkomt volgens Fudura namelijk frictie tussen berichten van 

verschillende meetverantwoordelijken en levert een verkleining van de foutenmarge in het 

suballocatieproces op. ACM erkent dit door in randnummer 87 van het ontwerpbesluit aan te 

geven dat zij zich kan voorstellen dat dit wenselijk is. Fudura pleit ervoor om dit in de codes te 

borgen door een toevoeging aan het ontwerpbesluit. Dit zou volgens Fudura betekenen dat 

een beheerder van een gesloten distributiesysteem een meetverantwoordelijke kan opleggen 

aan de aangeslotenen op zijn net. De marktwerking inzake de keuze voor een 

meetverantwoordelijke wordt zodoende verlegd van de aangeslotenen op het gesloten 

distributiesysteem naar de beheerder van het gesloten distributiesysteem. Laatstgenoemde 

kan dan kiezen welke meetverantwoordelijke hij wenst en vanwege de bijbehorende 

schaalvoordelen kan hij mogelijk een gunstiger tarief uitonderhandelen met de geselecteerde 

meetverantwoordelijke, waar de aangesloten op zijn net van kunnen meeprofiteren. 

 

9. ACM overweegt dat de codes betrekking hebben op de voorwaarden die netbeheerders 

hanteren jegens netgebruikers, en niet zien op de relatie tussen netgebruikers onderling.
49

 De 

keuze voor een meetverantwoordelijke valt in het vrije domein. Zoals verwoord in het 

ontwerpbesluit kan ACM echter wel voorstellen dat het om praktische redenen wenselijk kan 

zijn om één gemeenschappelijke meetverantwoordelijke op een gesloten distributiesysteem 

actief te laten zijn. Met instemming van alle aangeslotenen op een gesloten distributiesysteem 

zou hier voor gekozen kunnen worden. Hetgeen wat Fudura wenst kan zodoende 

civielrechtelijk ook geregeld worden. Vooralsnog is er dus geen aanleiding om dit te regelen in 

de codes. 

 

10. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het ontwerpbesluit. 
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 Zie artikel 12b, eerste lid, van de Gaswet. 



 

   

Besluit 

 
5
2
/5

6
 

Besluit

Zienswijze 4 “Derdentoegang op gesloten distributiesystemen aangesloten op het landelijk 

gastransportnet van GTS zou zowel via het elektronisch berichtenverkeer als via suballocatie 

mogelijk moeten zijn” 

 

11. Tata Steel verzoekt ACM om in het besluit te regelen dat derdentoegang op gesloten 

distributiesystemen aangesloten op het landelijk gastransportnet van GTS niet alleen via het 

elektronisch berichtenverkeer mogelijk is (zoals neergelegd in het voorgenomen artikel 7.5 

van de Transportvoorwaarden Gas – LNB), maar ook via suballocatie. Bij het gesloten 

distributiesysteem voor gas van Tata Steel wordt namelijk vanaf 2009 suballocatie toegepast 

tot volle tevredenheid van GTS, derden en Tata Steel. Het kunnen voortzetten hiervan, en het 

dus niet hoeven overgaan tot derdentoegang via het elektronisch berichtenverkeer, voorkomt 

grote administratieve en contractuele handelingen bij alle betrokken partijen zonder dat de 

markttoegang van de aangeslotenen op het gesloten distributiesysteem wordt verbeterd. 

 

12. ACM is van mening dat het faciliteren van derdentoegang door middel van suballocatie ook 

een mogelijkheid moet zijn op gesloten distributiesystemen voor gas. Het was niet de intentie 

van ACM om deze optie uit te sluiten met het voorgenomen artikel 7.5 van de 

Transportvoorwaarden Gas – LNB. Zoals ook uiteengezet in het ontwerpbesluit, beoogde 

ACM met dit artikel enkel de bestaande praktijk voor gesloten distributiesystemen aangesloten 

op het landelijk gastransportnet van GTS transparant te maken door deze praktijk vast te 

leggen in de codes. ACM zal dit in het betreffende artikel verduidelijken. 

 

13. Deze zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het ontwerpbesluit. Voor de gewijzigde 

bepaling wordt verwezen naar artikel X, onderdeel B, van Bijlage 1. Hiermee wordt artikel 7.5 

toegevoegd aan de Transportvoorwaarden Gas – LNB. 

 
 

Zienswijze 5 “Derdentoegang op gesloten distributiesystemen aangesloten op regionale 

gastransportnetten zou zowel via het elektronisch berichtenverkeer als via suballocatie 

mogelijk moeten zijn” 

 

VEMW 

14. VEMW stelt dat de optie van een rechtstreekse fysieke aansluiting op het openbare regionale 

net geen derdentoegang is op een gesloten distributiesysteem, maar derdentoegang binnen 

de geografische afbakening van het gesloten distributiesysteem. Dit is nu ook al een keuze 

die een aangeslotene op een gesloten distributiesysteem heeft op grond van de Gaswet. 

Soms is dit een oplossing voor een aangeslotene op een gesloten distributiesysteem om een 

vrije leverancierskeuze te realiseren, maar vaak is dat niet het geval gelet op de procedures 

en noodzakelijke investeringen. 

 

15. Derdentoegang op een gesloten distributiesysteem kan via suballocatie of via het centraal 

allocatiesysteem met het elektronisch berichtenverkeer. VEMW pleit voor een 
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keuzemogelijkheid in deze, want dat maakt een doeltreffend en doelmatig opereren met 

maatwerk mogelijk en dat is zowel in het belang van de beheerder van het gesloten 

distributiesysteem als de op het gesloten distributiesysteem aangesloten partijen. Voor 

praktijksituaties met relatief weinig aangeslotenen op een gesloten distributiesysteem is 

bijvoorbeeld suballocatie vaak een overzichtelijke oplossing met beperkte risico’s. In een 

aantal, met name complexere, gevallen is echter de meest doeltreffende en doelmatige 

oplossing met de minste risico’s de derdentoegang via het elektronisch berichtenverkeer. 

 

16. In tegenstelling tot deze keuzemogelijkheid zou ACM ervoor kiezen om enkel suballocatie 

mogelijk te maken, waarbij ACM de bezwaren bij deze optie die VEMW in het GEN-overleg 

naar voren heeft gebracht terzijde schuift omdat ze niet (h)erkend worden door andere 

stakeholders. Reden hiervoor is de conclusie van ACM dat een investering nodig is om 

derdentoegang via het elektronisch berichtenverkeer mogelijk te kunnen maken, en deze in 

geen verhouding staat tot het aantal gesloten distributiesystemen waarvoor deze optie een 

oplossing is of zou kunnen zijn. VEMW is van mening dat ACM deze stelling en afweging 

onvoldoende heeft onderbouwd. Zo ontbreekt er een afwegingskader en normreferentie. 

 

17. Voorts zou ACM zich beroepen op een analyse van Netbeheer Nederland die zou hebben 

uitgewezen dat het faciliteren van derdentoegang op de manier als neergelegd in het besluit 

van 29 juni 2011 voor elektriciteit niet mogelijk is in geval van gas, omdat het toegankelijk 

maken van het elektronisch berichtenverkeer voor anderen dan de netbeheerders 

problematisch zou zijn. VEMW acht dat deze stelling onvolledig en foutief en kent een 

gesloten distributiesysteem voor gas waar dit systeem al enige tijd naar behoren functioneert.  

 

18. VEMW verzoekt ACM nadrukkelijk de mogelijkheid van derdentoegang via het elektronisch 

berichtenverkeer open te houden en de regels via een besluit zodanig aan te passen dat de 

netbeheerders deze faciliteren. 

 

Schiphol 

19. Ook Schiphol is van mening dat de mogelijkheid van derdentoegang via het elektronisch 

berichtenverkeer niet moet worden uitgesloten. In het ontwerpbesluit wordt opgemerkt dat een 

analyse van Netbeheer Nederland heeft uitgewezen dat deze mogelijkheid niet mogelijk is, 

maar Schiphol bewijst dat dit wel degelijk mogelijk is. Op de distributiesystemen van Schiphol 

wordt deze vorm van derdentoegang immers al meer dan tien jaar naar volle tevredenheid 

van alle betrokkenen toegepast, volledig in lijn met de Informatiecode Elektriciteit en Gas. Als 

gevolg hiervan hebben alle aangeslotenen volledige leverancierskeuze zonder dat dit tot extra 

kosten leidt. De manier waarop dit gebeurt heeft Schiphol in haar zienswijze nader toegelicht. 

 

20. Voorts stelt Schiphol dat de kostenraming van Netbeheer Nederland om derdentoegang via 

het elektronisch berichtenverkeer mogelijk te maken absoluut niet voldoet, omdat hiervoor een 

volstrekt verkeerd uitgangspunt is opgenomen voor de benodigde systeemaanpassingen. Het 

voor toegang tot het elektronisch berichtenverkeerbenodigde ‘buiten gebruik’ stellen van een 
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aansluiting van een gesloten distributiesysteem op een regionaal net is slechts een vinkje in 

het aansluitregister en dat kost niets, aldus Schiphol. Voor het mogelijk maken van 

derdentoegang via het elektronisch berichtenverkeer is derhalve slechts een aantal 

administratieve handelingen door de netbeheerders nodig ten behoeve van een beperkt 

aantal gesloten distributiesystemen. 

 

21. Schiphol is derhalve van mening dat het onderzoek van alle opties voor het realiseren van 

derdentoegang onvolledig is, dat niet alle relevante feiten in aanmerking zijn genomen en dat 

het aantoonbaar onjuist is. 

 

22. Het alternatieve systeem van suballocatie is voor zowel Schiphol als haar circa 120 

aangeslotenen een onmogelijk uit te voeren systeem. Daarnaast wordt de problematiek rond 

de hiervoor benodigde samenwerking van programmaverantwoordelijken in het ontwerpbesluit 

gebagatelliseerd. Ook het afsluiten van een aangeslotene op een gesloten distributiesysteem 

en het her-aansluiten op een nabijgelegen regionaal net is geen serieus alternatief. De facto is 

er dan immers geen sprake van derdentoegang op een gesloten distributiesysteem, omdat de 

derde daar niet meer op aangesloten is. Het is slechts een oplossing om een derde binnen de 

geografische afbakening van het gesloten distributiesysteem tegen hoge kosten 

leverancierskeuze te bieden. Het is volgens Schiphol niet te begrijpen dat een fysieke 

oplossing wordt voorgesteld voor een administratief probleem. 

 

23. In het ontwerpbesluit wordt de mogelijkheid van derdentoegang via het elektronisch 

berichtenverkeer expliciet uitgesloten. In de ogen van Schiphol is het volstrekt onbegrijpelijk 

dat een werkend systeem niet meer wordt toegestaan. Het codewijzigingsvoorstel van 

Netbeheer Nederland en het ontwerpbesluit van ACM heeft de facto tot gevolg dat de 

verplichtingen die ACM heeft opgelegd in ontheffingsvoorwaarden van een gesloten 

distributiesysteem worden opgeheven. Voorts zou het voor Schiphol betekenen dat het 

huidige en reeds meer dan tien jaar functionerende systeem van gasallocatie via het 

elektronisch berichtenverkeer zou moeten worden omgezet naar een systeem van 

suballocatie. 

 

Reactie van ACM 

24. In tegenstelling tot hetgeen is gesteld in het codewijzigingsvoorstel van Netbeheer Nederland 

stellen VEMW en Schiphol in hun zienswijzen – kort samengevat – dat het faciliteren van 

derdentoegang op gesloten distributiesystemen, aangesloten op regionale gastransportnetten, 

via het elektronisch berichtenverkeer (centraal allocatiesysteem) wel degelijk mogelijk is 

zonder dat daarvoor specifieke investeringen nodig zijn. Dit is voor ACM aanleiding geweest 

deze optie nader te onderzoeken tijdens een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting is uitgebreid 

stilgestaan bij de situatie van Schiphol.  

 

25. De gasallocatie op de distributiesystemen van Schiphol werkt – kort samengevat – als volgt. 

Strikt genomen is er geen sprake van één distributiesysteem, maar van vijf 
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distributiesystemen. Eén daarvan (Schiphol Centrum) is aangesloten op het landelijk 

gastransportnet van GTS via GOS W057. De vier overige distributiesystemen zijn aangesloten 

op het regionale gastransportnet van Liander N.V. (Schiphol Noord, Elzenhof, Schiphol Oost 

en Schiphol Zuidoost). De vijf distributiesystemen zijn onderling niet met elkaar verbonden. De 

overdrachtspunten met de netten van Liander en GTS zijn uurbemeten en voorzien van het 

stuursignaal. Alle uurbemeten gasstromen naar Schiphol worden vervolgens van de 

voorliggende GOSsen gealloceerd naar het GOS W057. Oftewel, ook de gasstromen vanuit 

het regionale net van Liander worden gealloceerd naar het overdrachtspunt met het net van 

GTS.
50

 Het distributiesysteem op het Schipholterrein fungeert daarmee als één systeem in de 

allocatie, alsof deze rechtstreeks is aangesloten op het landelijk gastransportnet van GTS. 

Alle aangeslotenen op het Schipholterrein krijgen zodoende gas gealloceerd alsof het fysiek 

uit GOS W057 afkomstig is en hebben zodoende derdentoegang via het elektronisch 

berichtenverkeer. 

 

26. ACM constateert dat alle aangeslotenen op het Schipholterrein derdentoegang en vrije 

leverancierskeuze hebben via het elektronisch berichtenverkeer, ook al is sprake van een 

aantal distributiesystemen die aangesloten zijn op het regionale gastransportnet van Liander. 

De vraag die zich nu voordoet is of deze oplossing ook generiek mogelijk is in Nederland, 

oftewel op andere gesloten distributiesystemen aangesloten op regionale gastransportnetten. 

Deze vraag moet bevestigend worden beantwoord. 

 

27. Op het Schipholterrein is sprake van distributiesystemen aangesloten op regionale 

gastransportnetten, maar mét derdentoegang via het elektronisch berichtenverkeer en zónder 

dat daarvoor specifieke investeringen of systeemaanpassingen nodig zijn. ACM concludeert 

dat GTS geen fysieke verbinding heeft met het overgrote deel van de netten van Schiphol. 

Hieruit volgt dat dit evenmin nodig is voor andere gesloten distributiesystemen dan Schiphol. 

Deze aanpak is dus goed denkbaar op andere gesloten distributiesystemen. 

 

28. Tijdens de hoorzitting heeft GTS aangegeven dat een aanpak als voor Schiphol niet mogelijk 

is op andere gesloten distributiesystemen, omdat er in die gevallen geen sprake is van een 

fysieke koppeling en klantrelatie tussen GTS en de beheerder van het gesloten 

distributiesysteem. Bij Schiphol is dat wel het geval, omdat daar ook sprake is van een 

distributiesysteem dat is aangesloten op GOS W057 van GTS. ACM ziet echter niet in 

waarom een gemis aan fysieke koppeling of (civielrechtelijke) klantrelatie de technologische 

mogelijkheid van elektronisch berichtenverkeer in de weg staat. 

 

29. Gezien haar voorgaande bevindingen is ACM het met VEWM en Schiphol eens dat de 

gasvoorwaarden, naast regels over suballocatie, ook regels zouden moeten bevatten met 
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 Liander stuurt de stuursignalen door naar GTS en sommeert de meetdata per pseudo-GOS. De overdrachtspunten 

naar het gesloten distributiesysteem van Schiphol staan in het Centraal Aansluitingen Register (CAR) administratief als 

‘UB’ (uit bedrijf) geregistreerd, zodat er geen dubbeltelling plaatsvindt. 
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betrekking tot het faciliteren van derdentoegang via het elektronisch berichtenverkeer op 

gesloten distributiesystemen aangesloten op regionale gastransportnetten. ACM constateert 

evenwel dat dit via een aparte codewijzigingsprocedure kan worden geregeld. In tegenstelling 

tot hetgeen Schiphol stelt, sluiten de voorgenomen artikelen 2.4.4 tot en met 2.4.6 van de 

Aansluit- en transportvoorwaarden Gas – RNB namelijk niet uit dat de beheerder van een 

gesloten distributiesysteem in de tussentijd derdentoegang kan faciliteren via het elektronisch 

berichtenverkeer. ACM licht dit hieronder toe. 

 

30. Artikel 2.4.4 bevat een algemene verplichting voor de beheerder van een gesloten 

distributiesysteem om leverancierskeuze te faciliteren, ongeacht de manier waarop. Het artikel 

beoogt namelijk niet enige vorm van derdentoegang uit te willen sluiten. Dit is in lijn met het 

recht op een vrije leverancierskeuze zoals neergelegd in artikel 66f van de Gaswet. Artikel 

2.4.5 bevat een nadere uitwerking en stelt regels omtrent suballocatie, voor het geval de 

beheerder van een gesloten distributiesysteem ervoor kiest om leverancierskeuze via die weg 

te faciliteren. Tot slot bepaalt artikel 2.4.6 dat een beheerder van een gesloten 

distributiesysteem die geen gebruik maakt van suballocatie de regionale netbeheerder in de 

desbetreffende regio de mogelijkheid kan bieden om een verbruiker of invoeder te voorzien 

van een aansluiting op het net van die regionale netbeheerder. Dit artikel sluit het faciliteren 

van derdentoegang via het elektronisch berichtenverkeer (centraal allocatiesysteem) evenmin 

uit. Een beheerder van een gesloten distributiesysteem kan daar nog steeds voor kiezen op 

grond van artikel 2.4.4. 

 

Gevolgen voor ontwerpbesluit 

31. Deze zienswijzen van VEMW en Schiphol hebben niet geleid tot een wijziging van het 

ontwerpbesluit voor wat betreft de vast te stellen codebepalingen, maar hebben wel geleid tot 

een wijziging van de motivering. Zie hiervoor paragraaf 5.2, onderdeel III, van het besluit. 

Voorts zal ACM Netbeheer Nederland verzoeken om in de eerste helft van het jaar 2016 een 

codewijzigingsvoorstel bij haar in te dienen inhoudende een uitwerking van de mogelijkheid 

van derdentoegang op gesloten distributiesystemen aangesloten op regionale 

gastransportnetten via het elektronisch berichtenverkeer. Indien Netbeheer Nederland hier 

geen gevolg aan geeft, zal ACM zelf actie ondernemen om dit te bewerkstelligen.
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 Hierbij moet worden gedacht aan een ambtshalve codewijziging door ACM als bedoeld in artikel 12c, tweede lid, van 

de Gaswet. Indien het Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de 

levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet) op dat moment in ongewijzigde vorm in werking zou zijn 

getreden, kan tevens worden gedacht een opdracht aan Netbeheer Nederland tot het indienen van een 

codewijzigingsvoorstel als bedoeld in artikel 9.6, eerste lid, van voornoemd wetsvoorstel. 


