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Geachte heer Don, 

 

 

In het ontwerp Codebesluit (kenmerk ACM/DE/2017/201229, uw zaaknummer 

14.0748.52) “meerdere leveranciers op een aansluiting’  dat het ACM op 27 maart 2017 

heeft gepubliceerd,  staat op pagina nummer 22 onder kantnummer 48 het volgende 

genoemd. 

 

48. Door dit besluit krijgt ook een GDS-beheerder – als afnemer op het openbare 

elektriciteitsnetwerk – de mogelijkheid om te kiezen voor meerdere leveranciers op een 

aansluiting. De ACM is met de indieners van het voorstel van mening dat de afnemers die 

zijn aangesloten op een GDS buiten de scope van dit codebesluit vallen. De ACM baseert 

zich bij dit standpunt onder andere op een arrest van de Hoge Raad. 

 

Fudura heeft als deel van haar diensten portfolio de dienstverlening aan gesloten 

distributiesysteem exploitanten. Dat bevat ook het verzorgen van het allocatieproces op 

dat gesloten distributiesysteem. 

 

Fudura is er geen voorstander dat de Gesloten distributiesystemen-beheerder de 

mogelijkheid krijgt  om het beginsel “meerdere leveranciers op een aansluiting” toe te 

kunnen passen. Dat zou dan kunnen doordat er bij de aangeslotenen op de gesloten 

distributiesysteem allocatiepunten worden gecreëerd.  Daarmee zou immers op die wijze 

dat deel van het gesloten distributiesysteem net waarvoor ontheffing is verleend binnen 

gereguleerde kaders vallen. Dat tast direct de taakuitoefening aan van Fudura aangezien 

dit nu nog een aangelegenheid is voor partijen in de vrije sector. 

 

De faciliteit die een beheerder van een gesloten distributiesysteem zou krijgen bij wel 

een zo vergaande aanpassing, is reeds voorzien in de vrije markt. Er zijn meerdere 

marktpartijen waaronder Fudura die deze faciliteiten reeds bieden. Door deze zinssnede 

wordt het reguleringskader aangepast en kunnen Gesloten distributiesystemen feitelijk 

kiezen voor: 

 

a. Meerdere leveranciers op een aansluiting via de regionale netbeheerder of 

b. Derden toegang faciliteren via bijvoorbeeld een externe partij. 
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Geachte heer Don,

In het ontwerp Codebesluit (kenmerk ACM/DE/2017/201229, uw zaaknummer
14.074852) “meerdere leveranciers op een aansluiting’ dat het ACM op 27 maart 2017
heeft gepubliceerd, staat op pagina nummer 22 onder kantnummer 48 het volgende
genoemd.

48. Door dit besluit krijgt ook een GDS-beheerder — als afnemer op het openbare
elektriciteitsnetwerk — de mogelijkheid om te kiezen voor meerdere leveranciers op een
aansluiting. De ACM is met de indieners van het voorste/ van mening dat de afnemers die
zijn aangesloten op een GDS buiten de scope van dit codebesluit vallen. De ACM baseert
zich bij dit standpunt onder andere op een arrest van de Hoge Raad.

Fudura heeft als deel van haar diensten portfolio de dienstverlening aan gesloten
distributiesysteem exploitanten. Dat bevat ook het verzorgen van het allocatieproces op
dat gesloten distributiesysteem.

Fudura is er geen voorstander dat de Gesloten distributiesystemen-beheerder de
mogelijkheid krijgt om het beginsel “meerdere leveranciers op een aansluiting” toe te
kunnen passen. Dat zou dan kunnen doordat er bij de aangeslotenen op de gesloten
distributiesysteem allocatiepunten worden gecreéerd. Daarmee zou immers op die wijze
dat deel van het gesloten distributiesysteem net waarvoor ontheffing is verleend binnen
gereguleerde kaders vallen. Dat tast direct de taakuitoefening aan van Fudura aa ngezien
dit nu nog een aangelegenheid is voor partijen in de vrije sector.

De faciliteit die een beheerder van een gesloten distributiesysteem zou krijgen bij wel
een zo vergaande aanpassing, is reeds voorzien in de vrije markt. Er zijn meerdere
marktpartijen waaronder Fudura die deze faciliteiten reeds bieden. Door deze zinssnede
wordt het reguleringskader aangepast en kunnen Gesloten distributiesystemen feitelijk
kiezen voor:

a. Meerdere leveranciers op een aansluiting via de regionale netbeheerder of
b. Derden toegang faciliteren via bijvoorbeeld een externe partij.
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In het kader van het level playing field is dit een onwenselijke situatie. Fudura heeft 

mede op basis van de huidige code bepalingen haar business opgebouwd en daarop 

aanvullende services gebaseerd. Die vallen weg bij aanpassing van de Code die voordeel 

zou opleveren voor de niet gereguleerde omgeving, zijnde  het gesloten 

distributiesysteem.  

  

Fudura acht het onwenselijk om de Code wijziging verder op te rekken dan hetgeen bij 

de Pawex uitspraak indertijd door ACM werd beoogd.  Fudura volgt hierin de 

positiebepaling van ACM als geformuleerd. Fudura stelt dan ook voor om aan artikel 

2.1.1.13 van de Netcode elektriciteit het volgende toe te voegen “niet zijn een 

aansluiting van een net op een ander net” daar dit onterecht achterwege is gelaten. 

 

Artikel 2.1.1.13 luid dan als volgt. Ongeacht het aantal verbindingen waaruit een 

grootverbruik aansluiting bestaat, kent de netbeheerder op verzoek van de aangeslotene 

een of meer secundaire allocatiepunten aan de aansluiting, niet zijn een aansluiting van 

een net op een ander net, toe ten behoeve van het faciliteren van meerdere 

overeenkomsten met leveranciers en programmaverantwoordelijken op die aansluiting 

onder voorwaarde dat: 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Rene Pruijssers  

directeur 
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In het kader van het level playing field is dit een onwenselijke situatie. Fudura heeft
mede op basis van de huidige code bepalingen haar business opgebouwd en daarop
aanvullende services gebaseerd. Die vallen weg bij aanpassing van de Code die voordeel
zou opleveren voor de niet gereguleerde omgeving, zijnde het gesloten
distributiesysteem.

Fudura acht het onwenselijk om de Code wijziging verder op te rekken dan hetgeen bij
de Pawex uitspraak indertijd door ACM werd beoogd. Fudura volgt hierin de
positiebepaling van ACM als geformuleerd. Fudura stelt dan ook voor om aan artikel
2.1.1.13 van de Netcode elektriciteit het volgende toe te voegen “niet zijn een
aansluiting van een net op een ander net” daar dit onterecht achterwege is gelaten.

Artikel 2.1.1.13 luid dan als volgt. Ongeacht het aantal verbindingen waaruit een
grootverbruik aansluiting bestaat, kent de netbeheerder op verzoek van de aanges/otene
een of meer secundaire allocatiepunten aan de aansluiting, niet zijn een aansluiting van
een net op een ander net, toe ten behoeve van het faciliteren van meerdere
overeenkomsten met leveranciers en programmaverantwoordelijken op die aansluiting
onder voorwaarde dat:

Met vriendelijke groet,

Rene Pruijssers
directeur




