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BETREFT Zienswijze op uw Ontwerpbesluit m.b.t. "Meerdere leveranciers op een aansluiting"
Geachte heer Don,

Graag maakt TenneT gebruik van de door u geboden mogelijkheid om een zienswijze te geven op het ontwerpbesluit betreffende het faciliteren van meerdere leveranciers op een aansluiting (kenmerk
ACM/DE/2017/201229, uw zaaknummer 140748.52). De zienswijze van TenneT richt zich uitsluitend op de
vraag of de systematiek van meerdere leveranciers op een aansluiting (hierna: MLOEA) toegepast mag
worden op een aansluiting van een GDS op een openbaar net ten behoeve van de installaties van de GDSbeheerder zelf en is wat dat onderwerp betreft aanvullend op de zienswijze van Netbeheer Nederland (kenmerk BR-17—1292). De zienswijze van Netbeheer Nederland wordt geacht integraal onderdeel uit te maken
van de zienswijze van TenneT.
Mocht ACM ten aanzien van het toepassen van MLOEA op een aansluiting van een GDS op een openbaar
net ten behoeve van de installaties van de GDS-beheerder zelf tot een andere conclusie komen dan is geformuleerd in de zienswijze van Netbeheer Nederland, wil TenneT graag onderstaande subsidiaire zienswijze inbrengen, gelet op de relatie tussen het onderhavige onderwerp en de systematiek van onbalansbepaling in het kader van programmaverantwoordelijkheid.
Overwegende dat:
a) De GDS-beheerder zelf verantwoordelijk is voor het faciliteren van derdentoegang voor de aangesloten
derden op zijn GDS,
b) MLOEA niet gebruikt mag worden voor het faciliteren van derdentoegang op een GDS,
c) Op verreweg de meeste GDS-en 9&1 derdentoegang door middel van het elektronische berichtenverkeer plaatsvindt,

d)
e)
f)

Een GDS waarop gﬂ derdentoegang door middel van het elektronische berichtenverkeer plaatsvindt,
zich ten aanzien van marktfacilitering en onbalansbepaling gedraagt als een "gewone" aansluiting,
Een GDS waarop w_el derdentoegang door middel van het elektronische berichtenverkeer plaatsvindt,
zich ten aanzien van marktfacilitering en onbalansbepaling gedraagt als een net-op-net—aansiuiting,

Op net-op-net—aansluitingen geen onbalansbepaling plaatsvindt omdat dergelijke aansluitingen geen in-
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of uitgang van het totale Nederlandse elektriciteitsvoorzieningssysteem vormen,

g)

Als er op een net-op-net—aansluiting wel onbalansbepaling plaats zou vinden, deze onbalans dan twee
maal gealloceerd zou worden, namelijk aan de net-op-net—aansluiting en aan de aansluiting van de der-

de op het achterliggende net,
h)

Een GDS-beheerder die reeds derdentoegang heeft geregeld voor de op zijn GDS aangesloten derden,
deze derdentoegang ook kan gebruiken om zelfstandige delen van zijn eigen installatie te voorzien van
een zelfstandige leveringsovereenkomst,

i)

Het tegelijkertijd toepassen op één GDS van twee verschillende instrumenten voor marktfacilitering en
onbalansbepaling, namelijk derdentoegang en MLOEA, leidt tot onduidelijke verantwoordelijkheden,
ongewenste disputen en vermenging van commerciéle en gereguleerde belangen,

is TenneT van mening dat het uitsluitend verantwoord is om MLOEA toe te passen op aansluitingen van
GDS-en op openbare netten ten behoeve van de eigen installatie van de GDS-beheerder, zolang er op het
desbetreffende GDS gge_n derdentoegang plaatsvindt door middel van het elektronisch berichtenverkeer
zoals bedoeld in paragraaf 3.8 van de Systeemcode elektriciteit.
Indien er op een GDS w_el derdentoegang plaatsvindt door middel van het elektronisch berichtenverkeer
zoals bedoeld in paragraaf 3.8 van de Systeemcode elektriciteit, mag er op de aansluiting van het desbetreffende GDS op het openbare net gm MLOEA worden toegepast.
Dit kan worden gerealiseerd door aan paragraaf 2.1.1 van de Netcode elektriciteit het volgende artikel toe te

voegen:
2.1.1.16

In afwijking van de artikelen 2.1.1.8, 2.1.1.9, 2.1.1.10 en 2.1.1.13 kunnen de artikelen 2.1.1.8 tot en
met 2.1.1.15 wel worden toegepast op een aansluiting van een net op een ander net indien dit een
aansluiting betreft van een gesloten distributiesysteem waarvan de beheerder geen gebruik maakt
van het elektronische berichtenverkeer zoals bedoeld in artikel 3.8.1 van de Systeemcode elektriciteit ten behoeve van het faciliteren van derdentoegang.

00k in dit geval moet, uit oogpunt van onderlinge consistentie van codeteksten, aan artikel 2.1.1.13 van de
Netcode elektriciteit na "aan de aansluiting" worden toegevoegd: ", niet zijnde een aansluiting van een net op
een ander net,".
Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid om een nadere toelichting te geven op een en ander.

Hoogachtend,

Senior Manager Regulation NL

