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Onderwerp Codewijzigingsvoorstel kredietwaardig heidsbeleid

Geachte heer Don,

Hierbij ontvangt u, namens de gezamenlijke netbeheerders, een voorstel tot wijziging van de voor-
waarden zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel a van de Gaswet. Dat betreft de Transport-
code gas - LNB.

Aanleiding tot het voorstel

Gasunie Transport Services B.V. (GTS) heeft het huidige kredietwaardigheidsbeleid tegen het licht
gehouden. Aanleiding voor de evaluatie waren ervaringen van GTS en erkende programmaverant-
woordelijken in de uitvoering van het huidige kredietwaardigheidsbeleid. De uitkomsten van de evalua-
tie zijn op de GTS shippermeeting van 8 Juni 2016 gedeeld met de markt. Het nieuwe beleid vereen-
voudigt de procedure en het vaststellen van de financiële exposure. De introductie van het nieuwe
kredietwaardigheidsbeleid vergt aanpassingen in bijlage 1 bij de Transportcode gas LNB. Derhalve
dienen de gezamenlijke netbeheerders het onderhavige codewijzigingsvoorstel in.

Hoofdlijn van het voorstel

1. Herinrichtinq exposure

De huidige exposure (zie afbeelding 1) wordt vastgesteld op basis van de gecontracteerde diensten bij

de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, de exposure m.b.t. balancering en de reservering
voor de exitpunten die een verbinding vormen met een regionaal net. Daarnaast vraagt GTS op dit
moment een reservering voor het gebruik van TTF op basis van haar Transmission Service Condi-
tions.
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1. Herinrichting exposure
De huidige exposure (zie afbeelding 1) wordt vastgesteld op basis van de gecontracteerde diensten bij
de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, de exposure m.b.t. balancering en de reservering
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Afbeelding 1: bepaling exposure op basis van hu¡dige codes

GTS heeft het huidige kredietwaardigheidsbeleid tegen het licht gehouden en stelt voor het proces ter
bepaling van de exposure overzichtelijker en klantvriendelijker in te richten (zie afbeelding 2). Dat

houdt in dat de gezamenlijke netbeheerders voorstellen de initiële onbalans exposure te schrappen
(onder a), de bepaling van de maximale onbalans in de afgelopen 365 dagen te schrappen (onder b.)

en een nieuwe onbalans reservering te introduceren (onder c). Tegelijkertijd zal de reservering voor
het gebruik van TTF, zijnde 50.000 euro, in de Transmission Service Conditions worden geschrapt.
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Afbeelding 1: bepaling exposure op basis van huidige codes

GTS heeft het huidige kredietwaardigheidsbeleid tegen het Iicht gehouden en stelt voor het proces ter
bepaling van de exposure overzichtelijker en klantvriendelijker in te richten (zie afbeelding 2). Dat
houdt in dat de gezamenlijke netbeheerders voorstellen de initiéle onbalans exposure te schrappen
(onder a), de bepaling van de maximale onbalans in de afgelopen 365 dagen te schrappen (onder b.)
en een nieuwe onbalans reservering te introduceren (onder c). Tegelijkertijd zal de reservering voor
het gebruik van TTF, zijnde 50.000 euro, in de Transmission Service Conditions worden geschrapt.
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Afbeeld¡ng 2: bepaling exposure op basis van codevoorstel

a. Schrappen initiële onbalans exposure

De huidige initiële onbalans exposure is gebaseerd op de door de erkende programmaverantwoorde-

lijke aangegeven maximale hoeveelheid gas die binnen drie dagen geleverd kan worden. De door de
erkende programmaverantwoordelijke aangegeven hoeveelheid wordt vermenigvuldigd met het jaar-
gemiddelde van de neutrale gasprijs. Deze initiële onbalans exposure wordt 365 dagen gehanteerd,

tenzij de gerealiseerde onbalans op basis van een onbalans in het portfolio van de erkende program-

maverantwoordelijke gedurende deze 365 dagen hoger is. Het nadeel van deze methode is dat de
exposure gebaseerd wordt op een inschatting van de erkende programmaverantwoordelijke. Deze

kan snel te hoog of te laag zijn en is vaak geen afspiegeling van het werkelijke risico van GTS en

daarom wordt voorgesteld de initiële onbalans exposure te schrappen.

b. Schrappen 36ídaqen reqel
Op dit moment wordt de regel toegepast dat de hoogste onbalans exposure van de laatste 365 dagen
wordt meegenomen in de bepaling van de totale exposure. Dit betekent dat een incidentele onbalans
uitschieter nog een jaar lang op de exposure van de programmaverantwoordelijke blijft drukken. De

gezamenlijke netbeheerders stellen daarom voor de 365-dagen regelte schrappen.

Open settlemeIt
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Afbeeldlng 2: bepaling exposure op basis van oodevoorslel

a. Schraggen initiéle onbalans exposure
De huidige initiéle onbalans exposure is gebaseerd op de door de erkende programmaverantwoorde-
lijke aangegeven maximale hoeveelheid gas die binnen drie dagen geleverd kan worden. De door de
erkende programmaverantwoordelijke aangegeven hoeveelheid wordt vermenigvuldigd met het jaar-
gemiddelde van de neutrale gasprijs. Deze initiele onbalans exposure wordt 365 dagen gehanteerd,
tenzij de gerealiseerde onbalans op basis van een onbalans in het portfolio van de erkende program-
maverantwoordelijke gedurende deze 365 dagen hoger is. Het nadeel van deze methode is dat de
exposure gebaseerd wordt op een inschatting van de erkende programmaverantwoordelijke. Deze
kan snel te hoog of te laag zijn en is vaak geen afspiegeling van het werkelijke risico van GTS en
daarom wordt voorgesteld de initiéle onbalans exposure te schrappen.

b. Schraggen 365-dagen regel
Op dit moment wordt de regel toegepast dat de hoogste onbalans exposure van de Iaatste 365 dagen
wordt meegenomen in de bepaling van de totale exposure. Dit betekent dat een incidentele onbalans
uitschieter nog een jaar lang op de exposure van de programmaverantwoordelijke blijft drukken. De
gezamenlijke netbeheerders stellen daarom voor de 365-dagen regel te schrappen.
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c. lntroductie vaste onbalans reseruerinq

De gezamenlijke netbeheerders stellen voor om een onbalans reservering te introduceren van
100.000 EUR. GTS heeft alternatieven onderzocht en stelt voor om een vaste onbalans reservering
van 100.000 EUR te hanteren. De 100.000 EUR dekken niet alle risico's die GTS kan oplopen, maar
GTS heeft het bedrag zodanig gekozen dat, gezamenlijk met het verdwijnen van andere exposure

elementen (zie a, b en de 50.000 EUR TTF reservering in de TSC) de kredietwaardigheidseisen door
starters of kleine bedrijven niet als drempel voor de markttoegang ervaren zullen worden. Hiernaast

heeft GTS onderzocht welke bedragen in de Nederland omringende landen gehanteerd worden voor
het afdekken van onbalans risico's en deze bedragen komen overeen met het door de gezamenlijke
netbeheerders voorgestelde bedrag.

d. Correctie foutie

ln artikel 8.1.6 is abusievelijk sprake van "netbeheerder van het landelijk gasbedrijf'. De gezamenlijke

netbeheerders stellen voor dit foutje te corrigeren. lnhoudelijk heeft dit geen gevolgen.

2. Verlenqen qeldiqheidstermiin financiële zekerheid
De gezamenlijke netbeheerders stellen voor de geldigheidstermijn voor de financiële zekerheid te ver-
lengen van twee maanden naar vier maanden vanaf de einddatum van het contract. Aanleiding hier-
voor zijn ervaringen van GTS in een (aantal) recente faillissement(en).

Als een erkende programmaverantwoordelijke zijn activiteiten op het landelijk gastransportnet beëin-
digt, eisen de codes op dit moment dat de financiële zekerheid nog twee maanden doorloopt. Er vin-
den echter na de tweede maand nog verrekeningen van verschillen tussen de near-real time allocatie
en de offline allocatie plaats (settlement). Het settlement proces op basis van hoofdstuk 6 van de Allo-
catiecode gas maakt gebruik van de vierde-maand-allocatie (2.6 Allocatiecode gas). Deze allocatie is
uiterlijk beschikbaar op de tiende werkdag van de vierde maand na afloop van de maand waarop de
gegevens betrekking hebben. ln het settlement proces wordt de near-real time portfolio onbalans ver-
geleken met de offline portfolio onbalans. Hieruit volgt een settlement hoeveelheid die wordt gesetteld

tegen de neutrale gasprijs. GTS loopt na het aflopen van een transportovereenkomst en de financiële

zekerheid een risico ter hoogte van het verschil tussen near-real time en offline allocatie.

3. Vaststellen exposure inclusief BTW
GTS brengt over haar diensten het algemene btw-tarief van 21o/o in rekening. De exposure met be-

trekking tot het contracteren van diensten van GTS wordt momenteel conform de Transportcode gas

LNB exclusief btw vastgesteld, terwijl het gefactureerde bedrag deze btw wel omvat. Dat heeft tot ge-
volg dat niet over het gehele gefactureerde bedrag een financiële zekerheid bestaat. ln geval er faillis-
sement is uitgesproken heeft GTS de mogelijkheid btw van de belastingdienst terug te vorderen. Maar
dat betreft slechts het btw aandeel van het resterende bedrag (na aftrek van de financiële zekerheid)
en niet het hele resterende bedrag. Voorbeeld: GTS brengt 100.000 EUR voor haar diensten in reke-
ning. Het factuurbedrag is 100.000 EUR + 21%o = 121.000 EUR. ln de nieuwe situatie wordt ervoor
gezorgd dat alle btw wordt vergoed en bedraagt de financiële zekerheid 121.000 EUR. Ter voorko-
ming van misverstanden: voor (binnenlandse en buitenlandse) partijen waaraan GTS op basis van de
belastingwetgeving geen BTW (waaronder begrepen 0% of BTW-verlegd) in rekening brengt, wordt de
exposure zonder BTW vastgesteld.
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c. lntroductie vaste onbalans reserverinq
De gezamenlijke netbeheerders stellen voor om een onbalans reservering te introduceren van
100.000 EUR. GTS heeft alternatieven onderzocht en stelt voor om een vaste onbalans reservering
van 100.000 EUR te hanteren. De 100.000 EUR dekken niet alle risico‘s die GTS kan oplopen, maar
GTS heeft het bedrag zodanig gekozen dat, gezamenlijk met het verdwijnen van andere exposure
elementen (zie a, b en de 50.000 EUR TI'F reservering in de TSC) de kredietwaardigheidseisen door
starters of kleine bedrijven niet als drempel voor de markttoegang ervaren zullen worden. Hiernaast
heeft GTS onderzocht welke bedragen in de Nederland omringende landen gehanteerd worden voor
het afdekken van onbalans risico’s en deze bedragen komen overeen met het door de gezamenlijke
netbeheerders voorgestelde bedrag.

d. Correctie foutl'e
In artikel 8.1.6 is abusievelijk sprake van "netbeheerder van het Iandelijk gasbedrijf". De gezamenlijke
netbeheerders stellen voor dit foutje te corrigeren. Inhoudelijk heeft dit geen gevolgen.

2. Verlenqen aeldiqheidstermijn financiéle zekerheid
De gezamenlijke netbeheerders stellen voor de geldigheidstermijn voor de financiele zekerheid te ver-
lengen van twee maanden naar vier maanden vanaf de einddatum van het contract. Aanleiding hier-
voor zijn ervaringen van GTS in een (aantal) recente faillissement(en).
Als een erkende programmaverantwoordelijke zijn activiteiten op het Iandelijk gastransportnet beein-
digt, eisen de codes op dit moment dat de financiele zekerheid nog twee maanden doorloopt. Er vin-
den echter na de tweede maand nog verrekeningen van verschillen tussen de near-real time allocatie
en de offline allocatie plaats (settlement). Het settlement proces op basis van hoofdstuk 6 van de Allo-
catiecode gas maakt gebruik van de vierde-maand-allocatie (2.6 Allocatiecode gas). Deze allocatie is
uiterlijk beschikbaar op de tiende werkdag van de vierde maand na afloop van de maand waarop de
gegevens betrekking hebben. In het settlement proces wordt de near-real time portfolio onbalans ver-
geleken met de offline portfolio onbalans. Hieruit volgt een settlement hoeveelheid die wordt gesetteld
tegen de neutrale gasprijs. GTS Ioopt na het aflopen van een transportovereenkomst en de financiéle
zekerheid een risico ter hoogte van het verschil tussen near-real time en offline allocatie.

3. Vastste/len exposure inclusief BTW
GTS brengt over haar diensten het algemene btw-tarief van 21% in rekening. De exposure met be-
trekking tot het contracteren van diensten van GTS wordt momenteel conform de Transportcode gas
LNB exclusief btw vastgesteld, tenNijI het gefactureerde bedrag deze btw wel omvat. Dat heeft tot ge-
volg dat niet over het gehele gefactureerde bedrag een financiele zekerheid bestaat. ln geval er faillis-
sement is uitgesproken heeft GTS de mogelijkheid btw van de belastingdienst terug te vorderen. Maar
dat betreft slechts het btw aandeel van het resterende bedrag (na aftrek van de financiele zekerheid)
en niet het hele resterende bedrag. Voorbeeld: GTS brengt 100.000 EUR voor haar diensten in reke-
ning. Het factuurbedrag is 100.000 EUR + 21% = 121.000 EUR. In de nieuwe situatie wordt ervoor
gezorgd dat alle btw wordt vergoed en bedraagt de financiéle zekerheid 121.000 EUR. Ter voorko-
ming van misverstanden: voor (binnenlandse en buitenlandse) partijen waaraan GTS op basis van de
belastingwetgeving geen BTW (waaronder begrepen 0% of BTW-verlegd) in rekening brengt. wordt de
exposure zonder BTW vastgesteld.
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lnhoud van het voorstel
De codeteksten met de voorgestelde wijzigingen zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze brief. Toe te

voegen tekst is gekleurd en onderstreept. Te vena/jderen tekst is gekleurd en doorgehaald. De ver-

schillende gebruikte kleuren hebben daarbij de volgende betekenis:
. zwafte tekst is vigerende codetekst;
. wijzigingen uit het onderhavige voorstel zijn paars gemarkeerd;

Gonsequenties voor aangeslotenen en andere belanghebbenden
De in het codevoorstel voorgestelde wijzigingen hebben invloed op de kredietlimiet, de exposure en

de kredietruimte van de erkende programmaverantwoordelijke.

Kredietlimiet Exposure K¡edietruimte

Som van

a Limiet die resulteert uit ana-

lyse van jaarrekeningen er-

kende programmaverant-

woordelijke door GTS

Additionele financiële ze-

kerheid (zie 2.)

a

Som van

a Exposure u¡t transportboekingen

incl. btw (zie 3.)

Openstaande transportboekings-

facturen (>60 dagen)

(Vaste) onbalans reserveing

100.000 EUR (zie 1 )
Onbalans exposure (zie 1.)

Overige reserveringen

a

a

a

a

Te

drag

besteden be-

a ln EUR

Percentage

reeds besteed

a

Het schrappen van de initiële onbalansexposure maakt dat een lastige stap voor potentiële program-

maverantwoordelijken tijdens het erkenningsproces achterwege kan blijven, omdat deze post met een

zekere regelmaat (zwaar) overschat wordt door de potentiele programmaverantwoordelijke. Daardoor

is de onbalans exposure groter dan noodzakelijk. Een mogelijk gevolg daarvan is dat aanvullende ze-

kerheden (met de bijbehorende kosten) moeten worden aangeleverd die misschien niet nodig zouden

zijn geweest. Ook door het afschaffen van de 365 dagen regel zal de onbalans exposure logischerwijs

dalen (of in het slechtste geval gelijk blijven). Bovendien vervalt de TTF reservering van 50.000 EUR

in de Transmission Service Conditions. Daar staat tegenover dat de exposure voor binnenlandse pro-

grammaverantwoordelijken wordt verhoogd met de btw.

Een belangrijk nieuw aspect als gevolg van het afschaffen van de 365 dagen regel is dat de pro-
grammaverantwoordelijke zelf veel meer invloed heeft op zijn onbalans exposure. ln de huidige situa-
tie leidt een uitschieter in de onbalans exposure er regelmatig toe dat partijen extra financiële zeker-
heden moeten overleggen voor de duur van een jaar. Op basis van het voorstel kan de programma-

verantwoordelijke op korte termijn zijn onbalans exposure zelf corrigeren door facturen te betalen

en/of door zijn onbalans positie bij te sturen. Aanvullende financiële zekerheiden dienen een looptijd

van minimaal 4 maanden te hebben. Dat betekent dat in bestaande financiële zekerheden eventueel

de einddatum aangepast dient te worden.
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lnhoud van het voorstel
De codeteksten met de voorgestelde wijzigingen zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze brief. Toe te
voegen tekst is gekleurd en onderstreept. Te verwijderen tekst is gekleurd en doorgehaald. De ver-
schillende gebruikte kleuren hebben daarbij de volgende betekenis:
- zwarte tekst is vigerende codetekst;
- wijzigingen uit het onderhavige voorstel zijn paars gemarkeerd;

Consequenties voor aangeslotenen en andere belanghebbenden
De in het codevoorstel voorgestelde wijzigingen hebben invloed op de kredietiimiet, de exposure en
de kredietruimte van de erkende programmaverantwoordelijke.

Kredietlimiet - Exposure = Kredietruimte

Som van: Som van: Te besteden be-
drag:

. Limiet die resulteert uit ana- . Exposure uit transportboekingen
Iyse van jaarrekeningen er- incl. btw (zie 3.) . ln EUR
kende programmaverant- . Openstaande transportboekings- . Percentage
woordelijke door GTS facturen (>60 dagen) reeds besteed

- Additione/e financiéle ze- o (Vaste) onbalans reservering
kerheid (zie 2.) 100.000 EUR (zie 1.)

- Onba/ans exposure (zie 1‘)
- Overige reserveringen

Het schrappen van de initiele onbalansexposure maakt dat een lastige stap voor potentiele program-
maverantwoordelijken tijdens het erkenningsproces achtenrvege kan blijven, omdat deze post met een
zekere regelmaat (zwaar) overschat wordt door de potentiele programmaverantwoordelijke. Daardoor
is de onbalans exposure groter dan noodzakelijk. Een mogelijk gevolg daarvan is dat aanvullende ze-
kerheden (met de bijbehorende kosten) moeten worden aangeleverd die misschien niet nodig zouden
zijn geweest. Ook door het afschaffen van de 365 dagen regel zai de onbalans exposure logischerwijs
dalen (of in het slechtste geval gelijk biijven). Bovendien vervalt de TTF reservering van 50.000 EUR
in de Transmission Service Conditions. Daar staat tegenover dat de exposure voor binneniandse pro-
grammaverantwoordelijken wordt verhoogd met de btw.

Een belangrijk nieuw aspect als gevolg van het afschaffen van de 365 dagen regel is dat de pro-
grammaverantwoordelijke zelf veel meer invloed heeft op zijn onbalans exposure. In de huidige situa-
tie ieidt een uitschieter in de onbalans exposure er regelmatig toe dat partijen extra financiéie zeker-
heden moeten overleggen voor de duur van een jaar. Op basis van het voorstel kan de programma-
verantwoordelijke op korte termijn zijn onbalans exposure zelf corrigeren door facturen te betalen
en/of door zijn onbalans positie bij te sturen. Aanvullende financiele zekerheiden dienen een looptijd
van minimaal 4 maanden te hebben. Dat betekent dat in bestaande financiéle zekerheden eventueel
de einddatum aangepast dient te worden.
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Het schrappen van de bovengenoemde onderdelen van de exposure berekening, samen met het ver-
wijderen van de TTF reservering van 50.000 EUR in de TSC van GTS verhoogt de exposure van
GTS. Er is gekozen om deze verhoogde exposure met een vaste reservering van lOO.OOO EUR af te
dekken. Dit is reeds toegelicht onder c.

Het is in individuefe gevallen mogelijk dat als gevolg van het bovenstaande pakket er per saldo aan-
vullende financiële zekerheden nodig zijn om de exposure te dekken.

Toetsing artikel 121van de Gaswet
De door de gezamenlijke netbeheerders voorgestelde wijzigingen zijn in lijn met de in artikel 12f Gas-
wet genoemde belangen en wet- en regelgeving. De prakt¡kervaringen met het huidige kredietwaar-
digheidsbeleid en de feedback van marktpartijen hebben een grote rol gespeeld bij de voorgestelde
wijzigingen. De procedure omtrent het vaststellen van de kredietwaardigheid wordt vereenvoudigd en
efficiënter ingericht. Het voorstel is er dus met name op gericht om de goede kwaliteit van de dienst-
verlening van de netbeheerder te waarborgen, maar bevordert ook het doelmatig handelen van de
netgebruikers door de procedures bij hen te vergemakkelijken (bijv. bewaken beschikbare kredietruim-
te).

Overuvogen alternatieven
Een alternatief is het hanteren van het huidige kredietwaardigheidsbeleid. Zoals eerder gesteld is het
huidige systeem een complex systeem, dat zowel bij klanten als ook bij GTS eenvoudiger ingericht
kan worden.

Gevolgde procedure
Het voorstel is op 24 november 2016 vastgesteld als voorstel van de gezamenlijke netbeheerders zo-
als bedoeld in artikel 12c van de Gaswet door de Taakgroep Marktfacilitering & Regulering van de
vereniging Netbeheer Nederland. Het overleg met representatieve organisaties van partijen op de
elektriciteits- en gasmarkt, zoals bedoeld in artikel 12d van de Gaswet heeft plaatsgevonden in een
tweetal bijeenkomsten van het Gebruikersplatform elektriciteits- en gasnetten (GEN), op 12 januari
2017 en op 20 april 2017. De op de bespreking van dit voorstel betrekking hebbende delen van de
verslagen van deze overleggen zijn opgenomen in bijlage 2b¡deze brief. De naaraanleiding van het
overleg ontvangen commentaren op het voorstel zijn opgenomen in de commentarenmatrix in bijlage
3 bij deze brief. Daarin is tevens aangegeven of het commentaar aanleiding is geweest tot aanpassing
van het voorstel of waarom het commentaar niet heeft geleid tot aanpassing van het voorstel.

Planning van de besluitvorming en inwerkingtreding
De gezamenlijke netbeheerders stemmen met ACM een datum voor de inwerkingtredíng van de code-
tekst af. Reden hiervoor is, dat GTS de nodige lT aanpassingen tijdig gereed moet hebben.

Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid om dit voorstel nader toe te lichten. U kunt daartoe contact
opnemen met mevrouw s van Gasunie Transport Services B.V.
( @oastransport.nl) of de heer van ons bureau (zie aanhef).
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Het schrappen van de bovengenoemde onderdelen van de exposure berekening, samen met het ver-
wijderen van de TTF reservering van 50.000 EUR in de TSC van GTS verhoogt de exposure van
GTS. Er is gekozen om deze verhoogde exposure met een vaste reservering van 100.000 EUR af te
dekken. Dit is reeds toegelicht onder c.

Het is in individuele gevallen mogelijk dat ais gevolg van het bovenstaande pakket er per saldo aan-
vullende financiéle zekerheden nodig zijn om de exposure te dekken.

Toetsing artikel 12f van de Gaswet
De door de gezamenlijke netbeheerders voorgestelde wijzigingen zijn in lijn met de in artikel 12f Gas-
wet genoemde belangen en wet— en regelgeving. De praktijkervaringen met het huidige kredietwaar-
digheidsbeleid en de feedback van marktpartijen hebben een grote rol gespeeld bij de voorgestelde
wijzigingen. De procedure omtrent het vaststellen van de kredietwaardigheid wordt vereenvoudigd en
efficiénter ingericht. Het voorstel is er dus met name op gericht om de goede kwaliteit van de dienst—
verlening van de netbeheerder te waarborgen, maar bevordert ook het doelmatig handelen van de
netgebruikers door de procedures bij hen te vergemakkelijken (bijv. bewaken beschikbare kredietruim-
te).

Overwogen alternatieven
Een alternatief is het hanteren van het huidige kredietwaardigheidsbeleid. Zoals eerder gesteld is het
huidige systeem een complex systeem, dat zowel bij klanten als ook bij GTS eenvoudiger ingericht
kan worden.

Gevolgde procedure
Het voorstel is op 24 november 2016 vastgesteld als voorstel van de gezamenlijke netbeheerders zo-
als bedoeld in artikel 12c van de Gaswet door de Taakgroep Marktfacilitering & Regulering van de
vereniging Netbeheer Nederlandi Het overleg met representatieve organisaties van partijen op de
elektriciteits— en gasmarkt, zoals bedoeld in artikel 12d van de Gaswet heeft plaatsgevonden in een
tweetal bijeenkomsten van het Gebruikersplatform elektriciteits- en gasnetten (GEN). op 12 januari
2017 en op 20 april 2017. De op de bespreking van dit voorstel betrekking hebbende delen van de
verslagen van deze overleggen zijn opgenomen in bijlage 2 bij deze brief. De naar aanieiding van het
overleg ontvangen commentaren op het voorstel zijn opgenomen in de commentarenmatrix in bijlage
3 bij deze brief. Daarin is tevens aangegeven of het commentaar aanieiding is geweest tot aanpassing
van het voorstel of waarom het commentaar niet heeft geleid tot aanpassing van het voorstel.

Planning van de besluitvorming en inwerkingtreding
De gezamenlijke netbeheerders stemmen met ACM een datum voor de inwerkingtreding van de code-
tekst af. Reden hienloor is, dat GTS de nodige IT aanpassingen tijdig gereed moet hebben.

Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid om dit voorstel nader toe te Iichten. U kunt daartoe contact
opnemen met mevrouw van Gasunie Transport Sen/ices B.V.
(-@gastransgort.nl) of de heer—van ons bureau (zie aanhef).

BR-16-1257 Pagina 6/17 17 mei 2017



netbeheer nederland
energie in beweging

Met vriendelijke groet,
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directeur
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Financièle zekerheid
Een erkende programmaverantwoordelijke of aangeslotene met exitcapaciteit die door de netbeheerder van
het landelijk gastransportnet wordt ingedeeld in risicocategor¡e hoog dient financièle zekerheid te verschaffen
De hoogte van de kredietlimiet ¡s in dat geval gelijk aan de hoogte van de afgegeven fìnanciële zekerheid

Een erkende programmaverantwoordel'ijke of aangeslotene met exitcapacite¡t die door de netbeheerder van

het landelijk gastransportnet wordt ìngedeeld in risicocategorie laag of midden kan ervoor kiezen aanvullende
financiële zekerheid te verschaffen om zijn kredietlim¡et te verhogen. De hoogte van de kredietlimiet moet
minstens de exposure dekken.

De netbeheerder van het landelljk gastransportnet maakt de fìnanciële zekerheden die hij in elk geval accep-
teert bekend op zijn webs¡te. De geldigheidstermijn van de financièle zekerheid d¡ent m¡nstens 2 { maanden
langer te z'ijn dan de einddatum van het contract.

Exposure

De totale exposure bestaat uit
'l de exposure met betrekking tot het contracteren van diensten; en
2 de exposure met betrekking tot balancer¡ng

Ad1
De exposure van contracten met een looptijd van meer dan 3 maanden is voor de erkende programmaverant-
woordelijke gelijk aan de waarde van 3 maal de maximale maandfactuur (exelusief inclusief BTW) en is voor de

aangeslotene met exitcapac¡teit gelijk aan de waarde van 3 maal de maximale maandfactuur (exeluçief inclusief
BTw)minus € 20 000,- per maand

Voor kortere contracten is de exposure zoveel lager als volgt uit de verhouding tussen de looptijd en de perio-
de van 3 maanden

De aangeslotene met ex¡tcapaciteit dient u¡terl'úk twee maanden voor de ingangsdatum van het contract fìnan-
ciële zekerheid te verschaffen De exposure van contracten wordt vermeerderd met eventuele facturen
sief BTW) die langer dan twee maanden open staan.

Ad 2.

De ge+eali+eerde exposure met betrekking tot balancer¡ng wordt berekend als het netto resultaat van de som
van:

1- de actuele waarde van het portfolio onbalans signaal vermenigvuldigd met de gaspr'ijs zoals beschreven in
41 6.4; en

Z. de openstaande bedragen (al dan niet gefactureerd) inclusief BTW naar aanleiding van de inzet van WDM-
transact¡es; en

3 de openstaande facturen (inclusief BTW) in verband met de verreken¡ng van afwijkingen tussen de comp-
tabele allocaties en de near real t¡me waarden conform 4 1 6; en

4 de openstaande bedragen (al dan niet gefactureerd) inclusief BTW naar aanleiding van de Linepack Flexi-

bility Seruice.

@ bU de netbeheerder van hel landelùk gastra

@
Kred¡etlimiet
Voor elke erkende programmaverantwoordelijke of aangeslotene met exitcapaciteit stelt de netbeheerder van
het landelijk gastransportnet een ¡nitièle kred¡etl¡miet vast op bas¡s van een analyse van financièle documen-
ten

Ten behoeve van de financiële analyse verschaft de erkende programmaverantwoordelijke of aangeslotene
met ex¡tcapac¡te¡t informatie aan de netbeheerder van het landelijk gastransportnet aangaande de structuur
van de groep van bedrijven waartoe de erkende programmaverantwoordelljke ofaangeslotene met exitcapaci-
teit behoort en het uiteindelijke moederbedrljf en de door een accountant goedgekeurdejaarrekeningen van

de afgelopen 3jaar (inclusief balans, winst en verliesrekening, kasstromen en toelichting bû dejaarstukken)

Een erkende programmaverantwoordelijke of aangeslotene met exitcapaciteit kan contracten afsluiten met de
netbeheerder van het landelijk gastransportnet totdat de kredietlimiet is bereikt Een erkende programmaver-
antwoordelijke of aangeslotene met exitcapacite¡t die wordt ingedeeld in risicocategorie hoog heeft een kre-
d¡etl¡miet die gelijk is aan de afgegeven financièle zekerheid Een erkende programmaveranovoordelijke of
aangeslotene met exitcapac¡teit die wordt ingedeeld in risicocategorie midden heeft een initiële kred¡etlimiet

101{)7-20061 beslu¡L I 01929Ä9

110-lù20071 beslu¡L 102346i25

[01-04201 1j besluiL 102669,3i9

f 15-01-20121 besluit i03871/4

[03-0È2014] besluil 2014202167
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Financiéle zekerheid
Een erkende programmaverantwoordelijke of aangeslotene met exitcapaciteit die door de netbeheerder van
het landelijk gastransportnet wordt ingedeeld in risicocategorie hoog dient financiele zekerheid te verschaffen.
De hoogte van de kredietlimiet is in dat geval gelijk aan de hoogte van de afgegeven financi'e'le zekerheid
Een erkende programmaverantwoordelijke of aangeslotene met exitcapaciteit die door de netbeheerder van
het landelijk gastransportnet wordt ingedeeld in risicocategorie Iaag of midden kan eNoor kiezen aanvullende
financiele zekerheid te verschaffen om zijn kredietlimiet te verhogen. De hoogte van de kredietlimiet moet
minstens de exposure dekken.
De netbeheerder van het landelijk gastransportnet maakt de financiéle zekerheden die hij in elk geval accep-
teert bekend op zijn website. De geldigheidstermijn van de financiele zekerheid dient minstens 2 A maanden
Ianger te zijn dan de einddatum van het contract.
Exposure
De totale exposure bestaat uit
1. de exposure met betrekking tot het contracteren van diensten; en
2. de exposure met betrekking tot balancering.
Ad 1.
De exposure van contracten met een looptijd van meer dan 3 maanden is voor de erkende programmaverant—
woordelijke gelijk aan de waarde van 3 maal de maximale maandfactuur (exelusref inclusief BTW) en is voor de
aangeslotene met exitcapaciteit gelijk aan de waarde van 3 maal de maximale maandfactuur (exelesief inclusief
BTW)minus € 20.000,- per maand.

Voor kortere contracten is de exposure zoveel lager als volgt uit de verhouding tussen de looptijd en de perio-
de van 3 maanden.
De aangeslotene met exitcapaciteit dient uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum van het contract finan-
ciéle zekerheid te verschaffen. De exposure van contracten wordt vermeerderd met eventuele facturen {11.199.—
sief BTW1 die langer dan twee maanden open staan.
Ad 2
Wmmmmmwmmmmmm
In I. l Inn-In and“ 1mvs”“.3 __, IlruLlw: . J E.

De gemaliseerde exposure met betrekking tot balancering wordt berekend als het netto resultaat van de som
van:
1. de actuele waarde van het portfolio onbalans signaal vermenigvuldigd met de gasprijs zoals beschreven in

4.1.6.4; en
2. de openstaande bedragen (al dan niet gefactureerd) inclusief BTW naar aanleiding van de inzet van WDM—

transacties; en
3. de openstaande facturen (intlusief BTW) in verband met de verrekening van afwijkingen tussen de comp—

tabele allocaties en de near real time waarden conform 4.1.6; en
4. de openstaande bedragen (al dan niet gefactureerd) inCIUSlef BTW naar aanleiding van de Linepack Flexi—

bility Service.
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Kredietlimiet
Voor elke erkende programmaverantwoordelijke of aangeslotene met exitcapaciteit stelt de netbeheerder van
het landelijk gastransportnet een initiele kredietlimiet vast op basis van een analyse van financiéle documen—
ten.

Ten behoeve van de financiele analyse verschaft de erkende programmaverantwoordelijke of aangeslotene
met exitcapaciteit informatie aan de netbeheerder van het landelijk gastransportnet aangaande de struttuur
van de groep van bedrijven waartoe de erkende programmaverantwoordelijke of aangeslotene met exitcapaci—
teit behoort en het uiteindelijke moederbedrijf en de door een accountant goedgekeurdejaarrekeningen van
de afgelopen 3jaar (inclusief balans, winst en verliesrekening. kasstromen en toelichting bij dejaarstukken),
Een erkende programmaverantwoordelijke of aangeslotene met exitcapaciteit kan contracten afsluiten met de
netbeheerder van het landelijk gastransportnet totdat de kredietlimiet is bereikt. Een erkende programmaver-
antwoordelijke of aangeslotene met exitcapaciteit die wordt ingedeeld in risicocategorie hoog heeft een kre-
dietlimiet die gelijk is aan de afgegeven financiéle zekerheid, Een erkende programmaverantwoordelijke of
aangeslotene met exitcapaciteit die wordt ingedeeld in risicocategorie midden heeft een initiéle kredietlimiet
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die overeenkomt met een percentage van 3% van het eigen vermogen minus immateriële vaste activa en kan
eventueel zijn kred¡etl¡miet verhogen door aanvullende financiële zekerheid te vestrekken Een erkende pro-
grammaverantwoordelijke of aangeslotene met ex¡tcapac¡te¡t die wordt ingedeeld in risicocategorie laag heeft
een initiële kredietlimiet d¡e overeenkomt met een percentage van 6Yovan het eigen vermogen minus immate-
riële vaste activa en kan eventueel zijn kredietlimiet verhogen door aanvullende fìnanciéle zekerhe¡d te vest-
rekken.

Voor partljen in elke risicocategorie zijn aanvullende financiële zekerheden vere¡st als de exposure boven de
kredietlimiet komt

Als een erkende programmaverantwoordelijke ondanks een verzoek van de netbeheerder van het landel'¡'k
gastransportnet deze aanvullende zekerheden binnen één werkdag na ontvangst van een h¡ertoe strekkend
verzoek weigert te overleggen, zal de netbeheerder van het landelijk gastransportnet alle leveranciers informe-
ren, dat geen switchberichten meer zullen worden geaccepteerd waarin deze erkende programmaverantwoor-
delijke voorkomt en zal de netbeheerder van het landel'ijk gastranspoftnet alle erkende programmaverant-
woordelijken informeren dat geen (deel)nominaties voor verkooptransact¡es op het virtuele handelspunt van
deze erkende programmaverantwoordelijke meer zullen worden geaccept€erd

ln uitzonderlijke gevallen, zoals extreme uitkomsten van fìnanciële ratio's of büzondere ontwikkelingen binnen
het bedrijf of de bedrijfstak, kan de netbeheerder van het landelijk gastransportnet er toe over gaan om de
partu een hogere of lagere kredietlimiet toe te kennen.

De netbeheerder van het landel'ijk gas+#sp€4b€d+i1{ gãstransportnet verschaft de erkende programmaver-
antwoordelijke of aangeslotene met exitcapacite¡t op verzoek informatie over de actuele kred¡etruimte.

Voor erkende programmaverantwoordel'ijken en aangeslotene met exitcapaciteit ¡n r¡sicocategorie laag of
midden kan op basis van de operat¡onele cashflow en de winst een hogere of lagere kredietlimiet toegekend
worden:

a indien de nettowinst pos¡tief is, wordt de initièle kredietlimiet verhoogd met 10yo;

b indien de nettow¡nst negatief is, wordt de initiële kred¡etl¡miet verlaagd met 10%;

c. indien de operationele cashflow positief is, wordt de initiële kredietl¡miet verhoogd met 5%;

d indien de operationele (ashflow negatief is, wordt de initiële kredietlim¡et verlaagd met 5%
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Codeteksten met voorgestelde wijzigingen

die overeenkomt met een percentage van 3% van het eigen vermogen minus immateriéle vaste activa en kan
eventueel zijn kredietlimiet verhogen door aanvullende financiéle zekerheid te vestrekken. Een erkende pro—
grammaverantwoordelijke of aangeslotene met exitcapaciteit die wordt ingedeeld in risicocategorie Iaag heeft
een initiéle kredietlimiet die overeenkomt met een percentage van 6% van het eigen vermogen minus immate-
riéle vaste activa en kan eventueel zijn kredietlimiet verhogen door aanvullende financiéle zekerheid te vest-
rekken.

Qan.ut_beh_er;mr gar! iclandilijk..gasual'iqrium bmrlgl..uen battles; var! i. |.DQ.§1QD.: m!)£-151_9_v_a_.r!_l:|_I.-_Izt:r_e_-
kgaflflfgfilflllmjflaihitggndaald unbalans tesgrugrmg.
Voor partijen in elke risicocategorie zijn aanvullende financiéle zekerheden vereist als de exposure boven de
kredietlimiet komt.
Als een erkende programmaverantwoordelijke ondanks een verzoek van de netbeheerder van het landelijk
gastransportnet deze aanvullende zekerheden binnen één werkdag na ontvangst van een hiertoe strekkend
verzoek weigert te overleggen, zal de netbeheerder van het landelijk gastransportnet alle leveranciers informe-
ren, dat geen switchberichten meer zullen worden geaccepteerd waarin deze erkende programmaverantwoor-
delijke voorkomt en zal de netbeheerder van het landelijk gastransportnet alle erkende programmaverant—
woordelijken informeren dat geen (deel)nominaties voor verkooptransacties op het virtuele handelspunt van
deze erkende programmaverantwoordelijke meer zullen worden geaccepteerd.
In uitzonderlijke gevallen, zoals extreme uitkomsten van financiéle ratio’s of bijzondere ontwikkelingen binnen
het bedrijf of de bedrijfstak, kan de netbeheerder van het landelijk gastransportnet er toe over gaan om de
partij een hogere of lagere kredietlimiet toe te kennen.
De netbeheerder van het landelijk gamspenbedri}! gastransportnet verschaft de erkende programmaver—
antwoordelijke of aangeslotene met exitcapaciteit op verzoek informatie over de actuele kredietruimte.
Voor erkende programmaverantwoordelijken en aangeslotene met exitcapaciteit in risicocategorie Iaag of
midden kan op basis van de operationele cashflow en de winst een hogere of lagere kredietlimiet toegekend
worden:

a. indien de nettowinst positief is, wordt de initiele kredietlimiet verhoogd met 10%;
b. indien de nettowinst negatief is, wordt de initiéle kredietlimiet verlaagd met 10%;
c. indien de operationele cashflow positief is, wordt de initiéle kredietlimiet verhoogd met 5%;
d indien de operationele cashflow negatief is] wordt de initiele kredietlimiet verlaagd met 5%.
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GEN-verslao, d.d. 12 íanuari2017

Conceptcodewijzigingsvoorstel kred ietwaard igheidsbeleid (D-l 6-8537)

GTS geeft een toelichting.

VEMW vraagt of er één concreet faillissement is geweest of meerdere. Hoe sterk is de motivatie?
VEMW vraagt zich af waarom de financiële zekerheid bij allocatie en settlement wordt opgerekt als
eerder besloten is om de financiële procedures in te korten.
VEMW wijst op een omissie op pagina 5: de term shipper wordt nog gebruikt in plaats van erkend pro-
gram maverantwoordel ij ke.

VEMW: pagina 6: voor de direct aangeslotenen, in het bijzonder met exit-capaciteit, wordt het niet
simpeler. De indeling in de categorie hoog kredietwaardigheidrisico is rigide. lnspraak is niet mogelijk.

E-NL: de zekerheden die GTS van de programmaverantwoordelijke vraagt, moeten overeenkomen
met het risico. De programmaverantwoordelijke moet de berekening van de risico's kunnen nareke-
nen. lnternationaal moet het zoveel mogelijk geharmoniseerd zijn.
Welk transportrisico loopt GTS? De achterliggende transportvraag kan immers niet plotseling wegval-
len.

Hoe is GTS tot de exposure voor de contractering van diensten van driemaal de maximale maandfac-
tuur gekomen?

ls GTS bereid om in samenspraak met de programmaverantwoordelijke te komen tot een eenvoudiger
berekening voor de exposure met betrekking tot de balancering?

NVDE wil het op pagina 4 genoemde bedrag voor kleine bedrijven bij de achterban toetsen

GTS: er zijn de afgelopen jaren meerdere faillissementen geweest. GTS gaat na of dit programmaver-
antwoordelijken of aangeslotenen betreft.
Het voorstel voor het aanpassen van de meetcorrectieterm¡jn wijzigt niet. Het settlement vindt nog
steeds plaats op de tiende dag na afloop van de vierde maand. (Na afloop van de maand waarop de
gegevens betrekking hebben; drie maanden plus tien dagen).
Het begrip shipper op pagina 5 zal worden vervangen.
Overleg met marktpartijen: Het voorstel is voortgekomen uit suggesties van de industrydesk, custo-
merdesk en shipper meetings.

Mochten de suggesties mede uit de achterban van VEMW afkomstig zijn, dan herkent VEMW zich niet
in het voorstel.

GTS: het betreft suggesties van individuele programmaverantwoordelijken; brancheorganisaties wor-
den niet uitgenodigd voor shipper meetings.

NVDE brengt dit, mede vanuit de invalshoek van groen gas, bij de achterban in
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Conceptcodewijzigingsvoorstel kredietwaardigheidsbeleid (0-16-8537)

GTS geeft een toelichting.

VEMW vraagt of er één concreet faillissement is geweest of meerdere. Hoe sterk is de motivatie?
VEMW vraagt zich af waarom de financiéle zekerheid bij allocatie en settlement wordt opgerekt als
eerder besloten is om de financiele procedures in te korten.
VEMW wijst op een omissie op pagina 5: de term shipper wordt nog gebruikt in plaats van erkend pro-
grammaverantwoordelijke.
VEMW: pagina 6: voor de direct aangeslotenen, in het bijzonder met exit-capaciteit, wordt het niet
simpeler. De indeling in de categorie hoog kredietwaardigheidrisico is rigide. Inspraak is niet mogelijk.

E-NL: de zekerheden die GTS van de programmaverantwoordelijke vraagt, moeten overeenkomen
met het risico. De programmaverantwoordelijke moet de berekening van de risico's kunnen nareke-
nen. lnternationaal moet het zoveel mogelijk geharmoniseerd zijn.
Welk transportrisico loopt GTS? De achterliggende transportvraag kan immers niet plotseling wegval-
Ien.
Hoe is GTS tot de exposure voor de contractering van diensten van driemaal de maximale maandfac-
tuur gekomen?
ls GTS bereid om in samenspraak met de programmaverantwoordelijke te komen tot een eenvoudiger
berekening voor de exposure met betrekking tot de balancering?

NVDE wil het op pagina 4 genoemde bedrag voor kleine bedrijven bij de achterban toetsen.

GTS: er zijn de afgelopen jaren meerdere faillissementen geweest. GTS gaat na of dit programmaver—
antwoordelijken of aangeslotenen betreft.
Het voorstel voor het aanpassen van de meetcorrectietermijn wijzigt niet. Het settlement vindt nog
steeds plaats op de tiende dag na afloop van de vierde maand. (Na afloop van de maand waarop de
gegevens betrekking hebben; drie maanden plus tien dagen).
Het begrip shipper op pagina 5 zal worden vervangent
Overleg met marktpartijen: Het voorstel is voortgekomen uit suggesties van de industrydesk, custo-
merdesk en shipper meetings.

Mochten de suggesties mede uit de achterban van VEMW afkomstig zijn, dan herkent VEMW zich niet
in het voorstel.

GTS: het betreft suggesties van individuele programmaverantwoordelijken; brancheorganisaties wor-
den niet uitgenodigd voor shipper meetings.

NVDE brengt dit, mede vanuit de invalshoek van groen gas, bij de achterban in.
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GTS: de manier waarop de risicocategorie wordt bepaald, is vastgelegd in de transportcode. De

transportcode is na overleg met marktpartijen tot stand gekomen. De wijze waarop risicocategorieën

tot stand komen, maakt geen onderdeel van het voorstel uit.

VEMW vindt de kredietwaardigheideisen aan de hoge kant.

GTS neemt de vraag mee en komt er schriftel'rjk op terug. De commentarenmatrix wordt met het voor-
stel meegestuurd.

VEMW stelt voor het percentage voor het hoge risico van grote partijen terug te brengen naar 1,íYo

De voozitter vat samen dat E-NL de vragen nogmaals schriftelijk stelt en GTS de bevindingen voor
de vergadering van aprilterugkoppelt aan GEN.

NVDE vraagt of de bepaling van het risico voor middelgrote en kleine partijen wijzigt als het percenta-

ge voor hoge risico's, op verzoek van VEMW, wordt aangepast. ln dat gevalwil NVDE het, voordat het

in GEN behandeld wordt, met de achterban overleggen.

GTS zegt toe er tussentijds op terug te komen indien bovenstaande het geval blijkt.

GEN-verslao. d.d. 20 april2017

5. Concept codewijzigingsvoorstel kredietwaardigheidbeleid GTS (D-17-8628)

De tijdens de vorige vergadering van GEN gestelde vragen zijn schriftelrjk beantwoord.

VEMW en E-NL hebben er in het vorige overleg op aangedrongen om mondeling te overleggen met

de gebruikers/marktpartijen. Dit is niet goed overgekomen in de commentarenmatrix.

VEMW heeft er pas gisteren kennis van genomen dat er een schriftelijke reactie van GTS was.

GTS heeft vastgesteld dat dit niet goed in de commentarenmatrix is overgekomen en betreurt dit.

De voorzitter stelt voor dat GTS vandaag aangeeft wat er met het commentaar is gedaan. GTS geeft

de gevraagde toelichting. De toelichting is bij de vergaderstukken van deze vergadering gevoegd.

De voorzitter peilt de reacties op de toelichting.

VGN stelt voor om ACM te laten controleren of de eisen die GTS stelt aan de kredietwaardigheid van

zijn klanten marktconform is. VGN stelt vast dat GTS van mening is dat de eisen heel redelijk en

begrijpelijk zijn, terwijl belangenorganisatie inclusief VGN daar vraagtekens bij plaatsen. Dit ontaardde

in een welles-nietes discussie. ACM is volgens VGN de aangewezen partij om hierover te oordelen,

eventueel met hulp van een onafhankelijke expert.

Bij artikel 8.1.5.1 is VGN van mening dat voor het hanteren van de maximale maandfactuur niet

aangevoerd kan worden dat een deel van de klanten hierom vragen vanwege administratieve lasten
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GTS: de manier waarop de risicocategorie wordt bepaald, is vastgelegd in de transportcode. De
transportcode is na overleg met marktpartijen tot stand gekomen. De wijze waarop risicocategorieén
tot stand komen, maakt geen onderdeel van het voorstel uit.

VEMW vindt de kredietwaardigheideisen aan de hoge kant.

GTS neemt de vraag mee en komt er schriftelijk op terug. De commentarenmatrix wordt met het voor-
stel meegestuurd.

VEMW stelt voor het percentage voor het hoge risico van grote partijen terug te brengen naar 1,5%.

De voorzitter vat samen dat E-NL de vragen nogmaals schriftelijk stelt en GTS de bevindingen voor
de vergadering van april terugkoppelt aan GEN.

NVDE vraagt of de bepaling van het risico voor middelgrote en kleine partijen wijzigt als het percenta-
ge voor hoge risico’s. op verzoek van VEMW, wordt aangepast. In dat geval wil NVDE het, voordat het
in GEN behandeld wordt, met de achterban overleggen.

GT8 2t toe er tussentijds op terug te komen indien bovenstaande het geval blijkt.

GEN-verslag, dd. 20 april 2017

5. Concept codewijzigingsvoorstel kredietwaardigheidbeleid GTS (0-17-8628)
De tijdens de vorige vergadering van GEN gestelde vragen zijn schriftelijk beantwoord.

VEMW en E-NL hebben er in het vorige overleg op aangedrongen om mondeling te overleggen met
de gebruikers/marktpartijeni Dit is niet goed overgekomen in de commentarenmatrix.

VEMW heeft er pas gisteren kennis van genomen dat er een schriftelijke reactie van GTS was.

GTS heeft vastgesteld dat dit niet goed in de commentarenmatrix is overgekomen en betreurt dit.

De voorzitter stelt voor dat GTS vandaag aangeeft wat er met het commentaar is gedaan. GTS geeft
de gevraagde toelichting. De toelichting is bij de vergaderstukken van deze vergadering gevoegd.
De voorzitter peilt de reacties op de toelichting.

VGN stelt voor om ACM te Iaten controleren of de eisen die GTS stelt aan de kredietwaardigheid van
zijn klanten marktconform is. VGN stelt vast dat GTS van mening is dat de eisen heel redelijk en
begrijpelijk zijn. tenivijl belangenorganisatie inclusief VGN daar vraagtekens bij plaatsen. Dit ontaardde
in een weIIes-nietes discussie. ACM is volgens VGN de aangewezen partij om hierover te oordelen,
eventueel met hulp van een onafhankelijke experts

Bij artikel 8.1.5.1 is VGN van mening dat voor het hanteren van de maximale maandfactuur niet
aangevoerd kan worden dat een deel van de klanten hierom vragen vanwege administratieve lasten
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van het telkens opnieuw vaststellen van het bedrag. Klanten die bereid zijn om garanties maandelijks
aan te passen zouden hiertoe de mogelijkheid moeten kunnen krijgen. Klanten die daartoe niet bereid
zijn zouden moeten kunnen terugvallen op de maximale maandfactuur.
VEMW wil informeel met GTS over kredietwaardigheid spreken.
E-NL merkt op dat de aanvullende vragen nog niet beantwoord zijn.
NVDE heeft nog niet bij de achterban getoetst. Dit is echter geen reden om het voorstel achter te
houden.

GTS staat open voor nader informeeloverleg.
VEMW gaat ermee akkoord dat het voorstel zoals het er nu ligt, doorgaat. ln informeel overleg zullen
de bezwaren van VEMW worden toegelicht.
NVDE en E-NL participeren in dit informele overleg.

De voorzitter concludeert dat GTS suggesties meeneemt die wellicht tot aanscherping van het
voorstel leiden. Uit de commentarenmatrix zal blijken op weke punten partijen het niet helemaal eens
zijn. Het voorstel gaat, wellicht in aangepaste vorm, naar ACM.
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van het telkens opnieuw vaststellen van het bedrag. Klanten die bereid zijn om garanties maandelijks
aan te passen zouden hiertoe de mogelijkheid moeten kunnen krijgen. Klanten die daartoe niet bereid
zijn zouden moeten kunnen terugvallen op de maximale maandfactuur.
VEMW wi| informeel met GTS over kredietwaardigheid spreken‘
E-NL merkt op dat de aanvullende vragen nog niet beantwoord zijn.
NVDE heeft nog niet bij de achterban getoetst. Dit is echter geen reden om het voorstel achter te
houden.
GTS staat open voor nader informeel overleg.
VEMW gaat ermee akkoord dat het voorstel zoals het er nu ligt, doorgaat. ln informeel overleg zullen
de bezwaren van VEMW worden toegelicht.
NVDE en E-NL participeren in dit informele overleg.

De voorzitter concludeert dat GTS suggesties meeneemt die wellicht tot aanscherping van het
voorstel Ieiden. Uit de commentarenmatrix zal blijken op weke punten partijen het niet helemaal eens
zijn. Het voorstel gaat, wellicht in aangepaste vorm, naar ACM.
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Ihet landelijk gastransportnet wordt lhangt af van zijn exposure. De expo-
ingedaeidIn nsicocategorie hoog Sure drukt het financiéle nsico uit dat
:diant financiéle zekerheid te ver- IGTS looptIn de zakelijke relatie met
sdtaffen. De hoogte van de krediet- tie PV'er (wanneer deze PV‘er zijn
I'iimialIs in datgeval geliIk aan de Iiacturen niet betaalt). De exposure
:hoogte van de afgegeven financiele beslaat uit capacity exposure en
awasheidf (artikel Bi .4) is vervan- Imbalance exposure. De capacity

exposure hangt rechtstreeks samen
met de geboekte capaciteit. De imba- :

L‘Ean erkende programmaverant- lance exposure hangt samen met de
IIwoordalijke of aangeslotene met Ihoeveelheden gas die een PV'er in

:arilcapaciteit die door de netbe- on: net invoedt en onttrekt.
heerder van het Ian dalijk gaslrana- _|
|portnel wordtingedaeld in n'siooce De AMEX wiI'kt qua profiel op sommi-

Ilagon'a hoog dientfinanoiéle zeker- ya punten af van een erkende PV‘ er.
_haid te versohafien. De hoogte haeflDearIS in de Transportcode gas ook

I'een initiéle kredietlimiet die over- ekaning mee gchouden:

{gen door. '
|

I nkoml met een percentage van I”,5 procent van het eigen vennogen I
minus immateriéle vaste acfiva. De
garkende programmaverantwoordelij-
Fire of aangeslotene met exitcapaci-
Ileil kan eventueel zijn kredietlimiet
Iverhogen door aanvullende finan ci-
Leia zaiIerheI'd te verstrekkenl' (com- '
:binalie arlikel B1.4 en B1.6)

IToefichting: een AMEX ervaart geen
got nauwelijks financiéle verplichtin-
Egan voor de inkoop van tientallen
InIII euro’s par jaar voor de gasin-
troop {commodity}. maarvolgens de
ILi l S-kredletuaardigheidaeisen wel
tron! meer dan 1 min euro aan
lirenspofligerelateerde} diensten.
ILi-{EMW vindt dit niet met mekaar'In
ILIIarhouding staan. Het voorstel van
VEMW voor de Iisioocategon'e
hoog" is meer in lijn met de voor-

Iwaarden uit dezelfde Transportcode
_g_as_— LNB ondera_rtike| B14 en

17 mei 2017

- Een AMEX nomineert zali"
geen hoeveelheden gas
in of uit het gastransport—
net van GTS. Dat bete-
kent automatisch dat een
AMEX geen imbalance
exposure heeft.
Een AMEX dient de door
hem geboekte transport-
capaciteit voor de in-
gangsdatum over te dra-
gen aan een PV'er d.m.v.
een Transfer of Capacity
Rights (T00) of een
Translar of Usage Rights
[TOU}.EIij een T00 wordt
de aansprakelijkhaid voor:
de capaciteit overgedra-
gen. Een AMEX die kiest
voor een TOC heeit
daannee niets meer te
maken met de krediet-
waardigheidsvereisten en

Loeft dus ook gleanze-__I_
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81.6 voor de risicocategorieën
midden en laag:

'Een erkende programmaverant-

woordelijke of aangeslotene met
exitcapaciteit die wordt ingedeeld in

risiæætegone midden heefr een
nitiële krediedimiet die overeenkomt
met een percentage van 3% van het
eigen vermogen minus immateriële
uaste activa en kan eventueel zijn
kedietlimiet verhogen door aanvul-
ende flnanciële zekerheid te ver-
sÍekken." (artikel 81.6)

'Een erkende programmaverant-

woordelijke of aangeslotene met
exitcapaciteit die wordt ingedeeld in
.isicncategorie laa¡ heeft een initiële
kredietlimiet die overeenkomt met
?en percentage van 6% van het
eigen vermogen minus immateriéle
uaste activa en kan evenfueel zijn

aedietlimiet verhogen door aanvul-
ende financiële zekerheid te ver-
;trekken." (artikel 81.6)

kerheden aan te leveren.

De ïransportcode gas

bevat een vrijstelling van

60.000 euro m.b.t. de ca-
paoty exposure. Deze
60.000 euro zijn in feite
het eigen rìsico van GTS
in de zakelijke relatie met

een AMEX. Voor veel
kleine AMEX' en geldt dal

de exposure van hun ca-
paciteit lager is dan deze

ô0.000, waardoor ze
geen zekerheden hoeven

aan te leveren.

Samenvattend geldt hiermee een

¡ebalanæerd pakket aan voorwaar-

ien waarin alle belangen zün verte-

¡enwoordigd. Daarbrj is er bewust

¡ekozen om een partij in risicocatego-
ìe Hoog geen kredietlimiet toe ken-
ren. GTS is daarom niet voomemens
ret voorstel van VEMW over te ne-

nen en het percentage aan te pas-

5en.

E-NL Jitoanospunten. De zekerheden die GTS
vfaagt van een pro-
grammaverantwoorde-

lijke partij (PV) moeten
overeenkomen met het

risico dat GTS loopt
. De PV moet de bereke-

ning van de zekerheden
eenvoudig kunnen na-

rekenen. De zekerheden moeten
intemationaal zoveel
mogelijk geharmoni-

seerd zijn

,/anuit deze uitoanosounten heeft E-
\L de voloende vraqen:

Welk transporfisico
loopt GTS op 0V-
G0Ssen, gezien het feit

dat de adlterliggende
gastransportvraag niet
plotseling kan wegval-
len?

Hoe is GTS gekomen

tot een exposure voor
de contractering van
diensten (81.5.1) van 3

maal de maximale

maandfac{uur? 0.a.
Fluxys hanteert bijvoor-
beeld als onderpand
lFluxvs transmissie-

Het risiæ van GTS dat
afgedeK zou moeten
worden door de krediet-
waardigheidsbepalingen
in de Transportcode gas,

is een llnancieel risico en

geen transportrisico. ln

het geval van de 0V-
GOSsen gaat het daarbij
om de geboekte trans-
portcapaciteit op deze
punten. Wanneer een

klant van GTS de factu-
ren voor die æpaciteit
niet meer kan of wil beta-
len, loopt GTS financieel
risico. Dat staat dus los
van de achterliggende
gastransportvraag.

GTS factureert achteraf
de geleverde diensten. ln

geval van gecontracteer-

de capaciteit is dat de
maand volgend op de
maand dat het gas ge-

stroomd heeft. Deze fac-

tuur heefr een betaalter-
mijn van 14 dagen. lndien

de facluur dan nog niet
betaald is, stuurt GTS ui-

terlijk twee weken later
een herinnennq. Dan
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$31.6 voor de risioocategorieén
fmidden en laag:

-."Een erkende programmaverant-
Woordeiijke of aangeslotene met
,exitcapaoiteit die wordt ingedeeld in
risioocategorie midden heeit een
initiéle kredietlimiet die overeenkomt
'lrnet een percentage van 3% van het
.eigen vennogen minus immateriéle
Waste activa en kan eventueel zijn
[kredietlimiet verhogen door aanvul-
llende financiéle zekerheid te ver-

islrekken.”
(arlikel 31.6)

['Een erkende programmaverant—

IWOordelijke of aangeslotene met

[een
percentage van 6% van het

kerheden aan televeren.
r

De Transportcode gas
bevat een vrijstelling van
60.000 euro m.b.t. de ca-
pacity exposure. Deze
60.000 euro zijn in feite
het eigen risico van GTS
in de zakelijke relatie met
een AMEX. Voor veel ‘
kleine AMEX’ en geldt dalta‘
de exposure van hun ca-
paciteit lager is dan deze '
60.000, waardoor ze .
geen zekerheden hoeven
aan te leveren.

{Samenvattend geldt hiermee een
exitcapaciteit die wordt ingedeeld in 'gebalanceerd pakket aan voonrvaar- l
risimcategorie laag heeft een initiéle’lden waan'n allo beiangen zijn verte- '
kredietiimiet die overeenkomt met igenwoordigd. Daarbij is er bewust I

:gekozen om een partij in risicocatego-
eigen verrnogen minus immateriéle pie Hoog geen kredietlimiet toe ken-
i/aste active en kan eventueel zijn :'nen. GTS is daarom niet voomemens
kredietlimiet verhogen door aanvul- het voorstel van VEMW over te ne-
'lende financiéle zekemeid te ver- imen en het percentage aan te pas-

'rtrekken.”
(artikel 31.6) [sen.

"Uitgangspunm ‘
' . De zekerheden die GTS
I vraagt van een pro-

grammaverantwoorde-
Iijke partij (PV) moeten ‘
overeenkomen met het
risico dat GTS loopt

- De PV moet de bereke-
ning van de zekerheden Het risioo van GTS dat
eenvoudig kunnen na- afgedekt zou moeten
rekenen worden door de krediet-

- De zekerheden moeten waardigheidsbepalingen
internationaal zoveel in de Transportcode gas.
mogelijk gehannoni- is een financieel risico en
seerd zijn geen transportrisico. In

het geval van de CV-
Vanuit deze uitgangsgunten heeft E-I
NL de voigende vragen:

- Welk transportrisico
loopt GTS op 0V-
GOSsen, gezien het feit
dat de achteriiggende
gastransportvraag niet
plotseling kan wegval-
len?

- Hoe is GTS gekomen
tot een exposure voor
de contractering van
diensten (B1.5.1) van 3
maal de maximale
maandfactuur? O.a.
Fluxys hanteert bijvoor-
beeld als onderpand
.(Fluxxs Earrings; .

GOSsen gaat het daarbij
om de geboekte trans-
portcapaciteit op deze I
punten. Wanneer een
klant van GTS de factu-
ren voor die capaciteit
niet meer kan of wil beta-
Ien, loopt GTS financieel
risico. Dat staat dus Ios
van de achterliggende
gastransportvraag.

GTS factureert achteraf
de geleverde diensten. In
geval van gecontracteer—
de capaciteit is dat de
maand volgend op de
maand dat het gas ge-
stroomd heeft. Deze fac-
tuur heeft een betaalter—
mijn van 14 dagen. lndien
de factuur dan nog niet
betaaid is, stuurt GTS ui- -
tedijk twee weken later
een herinnen'ng. Dan
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voonruaarden arl 1 4.2.21

niet de maximale
maandfactuur maar de
ven¡rachte maandfac-
tuur, en niet 3 maal de
maandfac{uur maar 2

over nog eens
een aanmanrng.

maal, met een

Als een week na de aan-
maning nog steeds niet is
betaald, wordt een incas-
so traject gestarl Vervol-
gens treedt het handha-
vingsprotocol in actie en

wordt als uiteßte maatre-
gel de licentie ingetrok-
ken.

Tijdens bovenstaand pro-

ces is de factuur over de
volgende maand reeds
verstuurd en zal ook de
factuur over de laatste
maand dat transportca-

van '100.00 euro.

paciteit gebruikt is

verzonden. Dit zijn dus 3
ls GTS bereid om, in
samenspraak met de
PV-ers, te komen tot
een eenvoudiger en

stabielere berekening
voor de exposure met
beûekking tot balance-
ring? Het huidige voor-
stel bætaat uit 4 com-
ponenten waarbij 1

component per 5 minu-
ten (het POS) veran-
dert.

onbetaalde fac{uren en

daarom wordt factor 3
gebruikt. Deze factor is

dus gebaseerd op het
werkelijke risico dat GTS
loop[ 3 vandaan.

Het codevoorstel bevat
juist een vereenvoudiging
van de exposure bereke-
ning: de initiële onbalans
verdwijnt uit de bereke-
ning en de 365 dagen re-
gel dat de hoogste onba-
lans in die periode wordt
vastgehouden verdwijnt
eveneens. Met name die
laatste bepaling maakt de
berekening complex.
Daamaast betekent het
venrvijderen van de 365
dagen rEel dat PV'ers
veel meer invloed krijgen
op hun onbalans exposu-
[e.
GTS merkt op dat de
P0S weliswaar iedere 5

minuten verandert, maar

dat voor de exposure be-
rekening alleen de waar-

de om 06:00 (einde gas-

dag) telt. Met andere
woorden: een PV'er kan
gedurende de gasdag in

onbalans zijn, maar als
aan het eind van de gas-

dag weer in balans is, is
de onbalans exposure

POS nul.

!VDE opmerking. Nee

\ee
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voorwaarden art 14.2.2) '

I niet de maximale
maandfactuur maar de
venuachte maandfac—
tuur, en niet 3 maal de

. maandfactuur maar 2

I I
maal, met een minimum:
van 100.00 euro.

.
I

1 ' - samenspraak met de -
PV—ers, te komen tot I

I een eenvoudiger en
stabielere berekening
voor de exposure met
betrekking tot balance- '
ring? Het huidige war-| ' stel beetaat uit 4 com-

I ponenten waarbij 1
component per 5 minu-
ten (het POS) veran-
dert.

I

I

| I. - |sGTSbereidon1.in |

I
I

Il
e bedrag uoor Heine lac-driven hi]

I. __Ide aohterban melee-n.

'r'rsioo voor middelgro‘re en ldeina

I

'partijen wijzigtals hat percentage
'voor huge nsioo's. up verzoek van

I VEMW. word! aangepast. In dal
| - 'gevalwll NUDE hat, vourdal he! in I

|
. .l I .. __ ___ _

|
I

I
'INVDE

VDEwilhatoppagina4gmam- .Geenopmerking.

I . __ _

I volg't-overnog eens i —:-
wekan een aanmaning.
Als een week na de aan-
maning nog steeds niet is
betaald, wordl een incas—
so traject gestart Vervol-
gens treedt het handha-
vingsprotocol in actie en
wordt als uiterste maalre-
gel de licentle ingetrok-
ken.
Tijdens bovenstaand pro-
ces is de factuur over de
volgende maand reeds
versluurd en zal ook de
factuur over de laatste I
maand dat transponca-
paciteil gebmikt is Worden
verzonden. Dit zijn dus 3
onbetaalde facturen en
daarom wordt factor 3
gebruikt. Deze factor is
dus gebaseerd op het
werkelijke n'sico dat GTS '
loopt 3 vandaan.

Het codevoorstel bevat
juist een vereenvoudiging
van de exposure bereke-
ning: de initiéle onbalans
verdwijnt uit de bereke- I
ning en de 365 dagen re- I
gel dat de hoogste onba- I
lane in die periode wordt
vastgehouden verdwijnl
eveneens. Mel name die |
laatste bepaling maakt de
berekening complex. I
Daamaast betekent het
verwijderen van de 365
dagen regel dat PV'ers
veel meer invloed krijgen
op hun onbalans exposu-
re.
GTS merkt op dat de
POS weliswaar iedere 5
minuten verandert, maar
dat voor de exposure be-
rekening alleen de mer-
de om 06:00 (einde gas-
dag) tell. Met andere 1
woorden: een PV'er kan ‘
gedurende de gasdag in
onbalans zijn, maar als hij
aan het eind van de gas-
dag weer in balans is, is
de onbalans exposure
@LfilnlflrEL

Nee

[NVDE traineesBéWf ,Gaen marking—__-
Ime—
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wordt, met de

Commentarenmatrix GEN. d.d. 20 april

y'an wie ¡rtikel lommentaar ireactie revoloen codetekst

/GN \lgemeen y'GN stelt voor om ACM te laten controleren of de eisen die

3TS stelt aan de kredietwaardigheid van zijn klanten mark[
:onform is.

/GN stelt vast dat GTS van mening is dat de eisen heel rede-

ijk en begrijpelijk zijn, terwijl belangenorganisatie inclusief
y'GN daar vraagtekens bij plaatsen. Dit ontaardde in een

ruelles-nietes discussie.

\CM is volgens VGN de aangewezen partij om hierover te
rordelen, eventueel met hulp van een onafhankeliike exoel.

GTS heeft marktpartijen tijdens het GEN van 20 april

uitgenodigd voor overleg over de krediehvaardigheids-

eisen. Op 14 juni2017 vindt een telco plaats met partij-

en die tijdens het GEN hebben aangegeven in infor-
meel ovedeg te willen gaan.

GTS heeft besloten

cm het onderhavige

r¡oorstel door te

sturen aan ACM en

eventuele overige

aanpassrngen naar
aanleiding van het
nformele overleg in

een tweede codewij-
ziging mee te ne-

men.

/GN B.1 .5.'t y'GN is van mening dat voor het hanteren van de maximale

naandfactuur niet aangevoerd kan worden dat een deel van

ie klanten hierom vragen vanwege administratieve lasten van

ret telkens opnieuw vaststellen van het bedrag.

(anten die bereid zijn om garanties maandelijks aan te pas-

;en zouden hiertoe de mogelijkheid moeten kunnen krijgen.
(anten die daartoe niet bereid zijn zouden moeten kunnen

eruovallen op de maximale maandfactuur.

Zie eerdere opmerking. Dit onderulerp zal tijdens het

informele gesprek aan de orde komen.

Zie eerdere opmer-
king.
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I i ‘ ‘
'
i i i

i i
i " "_"_ '

'iGEN bet—handeld odL mei de '7' ' _ _ _ _ _ 'T'
_ sachtemn evade-gen. i

Commentarenmatrix GEN, d.d. 20 agrfl

Van wie artikel [Commentaar Ereactie 'gevolgen codetekst
VGN Algemeen -VGN stelt voor om ACM te Iaten controleren of de eisen die _GTS heeft marktpanijen tijdens het GEN van 20 april 'GTS heeft besloten

iGTS stelt aan de kredietwaardigheid van zijn klanten markt- uitgenodigd voor overieg over de kredietwaardigheids- om het onderhavige
lconform is. jeisen. Op 14 juni 2017 vindt een telco piaats met panij- voorstel door te

Ien die tijdens het GEN hebben aangegeven in infor- risturen aan ACM en
iVGN stelt vast dat GTS van mening is dat de eisen heel rede- meel overieg te willen gaan. eventuele overige
Ilijk en begrijpelijk zijn, terwijl belangenorganisatie inclusief aanpassingen naar
'VGN daar vraagtekens bij plaatsen. Dit onlaardde in een aanleiding van het
Lwelles-nietes discussie. informele overleg in

leen tweede codewij—
'ACM is volgens VGN de aangewezen partij om hierover te ziging mee te ne-

_ ... pordelerl, eventueel met huip van een onamankelijke expert. ‘ 'men.
VGN iB.1.5.1. i‘VGN is van mening dat voor het hanteren van de maximale Zie eerdere opmerking. Dit onderwerp zal tijdens het {Zia eerdere opmer—

.maandfactuur niet aangevoerd kan worden dat een deel van informele gesprek aan de orde komen. king.
ide klanten hierom vragen vanwege administratieve lasten van

lhet
telkens opnieuw vaststellen van het bedrag.

Klanten die bereid zijn om garanties rnaandelijks aan te pas-
§en zouden hiertoe de mogelijkheid moeten kunnen krijgen.
IKlanten die daartoe niet bereid zijn zouden moeten kunnen
Jerugvallen op de maximale maandfactuur.
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