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VEMW heeft kennis genomen van het ontwerp codebesluit faciliteren meerdere leveranciers op 
een aansluiting (zaaknummer 14.0748.52), dat op 27 februari 2017 is gepubliceerd in de 
Staatscourant (nummer 11714). Van de geboden gelegenheid om een zienswijze te geven op het 
ontwerpbesluit maken wij graag gebruik. 
 
Algemeen 
VEMW verwelkomt het voornemen van de ACM om het contracteren van meerdere leveranciers 
op een aansluiting mogelijk te maken. VEMW pleit sinds jaar en dag voor het bevorderen van 
keuzevrijheid en dit voorstel geeft aangeslotenen meer keuze bij het contracteren van  hun 
elektriciteitsbehoefte. Voor VEMW is het van belang dat de mogelijkheid om meerdere 
leveranciers te contracteren op één aansluiting ook daadwerkelijk kan en mag worden toegepast 
door een ieder die beschikt over een elektriciteitsaansluiting.  
 
Deelname Gesloten Distributiesysteem 
VEMW leest in de toelichting bij het voorstel dat de ACM van mening is dat de nieuwe bepalingen 
het mogelijk moeten maken dat ook op een aansluiting van een gesloten distributiesysteem 
(GDS) op het openbare net, meerdere leveranciers gecontracteerd kunnen worden. Dit lezen wij 
allereerst in randnummer 25 van het voorstel: “De bepalingen in het voorstel omvatten het 

mogelijk maken van meerdere leveranciers voor een aansluiting van een gesloten 
distributiesysteem (GDS) op het openbare net. Randnummer 48 bevestigt dit daarna nogmaals: 
“Door dit besluit krijgt ook een GDS-beheerder – als afnemer op het openbare 
elektriciteitsnetwerk  - de mogelijkheid om te kiezen voor meerdere leveranciers”.  
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VEMW is verheugd over het voornemen van de ACM om het mogelijk te maken dat afnemers 
met een GDS de mogelijkheid wordt geboden om meerdere leveranciers te contracteren. De 
beheerder van een GDS heeft namelijk de plicht om derdentoegang te garanderen en de 
afnemers op het GDS hebben recht op keuzevrijheid van leverancier. De GDS-beheerder kan 
deze keuzevrijheid mogelijk maken door het toepassen van suballocatie of door deel te nemen 
aan het zogenaamde berichtenverkeer. Deze laatste optie is op dit moment zo goed als 
onmogelijk omdat een beheerder van een GDS geen toegang heeft tot de centrale systemen die 
netbeheerders gebruiken om de markt te faciliteren. Het contracteren van meerdere leveranciers 
op één aansluiting geeft een beheerder van een GDS een concreet en werkbaar instrument om 
de afnemers op zijn net daadwerkelijk toegang te verlenen tot de markt. 
 
Op basis van de teksten in de toelichting gaat VEMW er van uit dat de ACM het mogelijk wil 
maken dat aan een afnemer die beschikt over een GDS, net als aan iedere andere afnemer, een 
primair allocatiepunt kan worden toegekend en dat er vervolgens secundaire allocatiepunten 
kunnen worden toegewezen. Daarmee krijgt een GDS-beheerder feitelijk toegang tot de centrale 
systemen die netbeheerders gebruiken om markttoegang te faciliteren. VEMW ziet ook geen 
enkele reden om in dit dossier onderscheid te maken tussen een afnemer die beschikt over een 
installatie en een afnemer die beschikt over een net. Een bedrijf met een windturbine en een 
productiehal is namelijk niet anders dan een agrarische ondernemer met een windturbine en een 
stal. Voor beide situaties geldt daarnaast dat er geen onderscheid moet worden gemaakt als er 
sprake is, of kan zijn, van één of meerdere onroerende zaken waarop deze productiehal, stal of 
windturbine is gevestigd.  
 
Uit het ontwerp codebesluit blijkt echter niet dat dit voornemen van de ACM ook werkelijk 
uitgevoerd kan worden door de beheerder van een GDS. Uit de voorgestelde nieuwe artikelen 
2.1.1.8, 2.1.1.9 en 2.1.1.10 van de Netcode, blijkt namelijk dat enkel een aansluiting, niet zijnde 
een aansluiting van een net op een ander net, een primair allocatiepunt toegekend krijgt en 
vervolgens secundaire allocatiepunten kan aanvragen. Een aansluiting van een GDS is een 
aansluiting van een net op een ander net. Hieruit volgt dat het voor een afnemer met een GDS 
helemaal niet mogelijk is om op de aansluiting op het openbare net een primair allocatiepunt 
toegekend te krijgen en vervolgens secundaire allocatiepunten aan te vragen. Daarmee zou de 
GDS-beheerder worden uitgesloten van de mogelijkheid om meerdere leveranciers te  
contracteren en zodoende zijn afnemers feitelijk geen toegang kunnen verlenen tot de markt 
middels deelname aan het berichtenverkeer. 
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Onroerende zaken en toepassing begrip installatie 
In het nieuwe artikel 2.1.10, lijkt een inconsistentie te zitten. Wanneer een aansluiting bestaat uit 
één verbinding is er volgens de huidige wetgeving en jurisprudentie sprake van één installatie en 
niet van meerdere installaties. Uit de bepalingen is het daarnaast onduidelijk of secundaire 
aansluitpunten kunnen worden toegewezen aan verschillende onroerende zaken achter het 
primaire allocatiepunt Het toewijzen van secundaire aansluitpunten aan afzonderlijke installaties 
is voor een GDS-beheerder noodzakelijk om daadwerkelijk keuzevrijheid te kunnen bieden aan 
zijn afnemers. Elke afzonderlijke installatie op een GDS beschikt volgens VEMW over een 
aansluiting en heeft daarmee recht op toegang tot de markt en moet dus een secundair 
allocatiepunt toegekend kunnen krijgen. Het is overigens uitdrukkelijk niet de wens van VEMW 
om afnemers die zijn aangesloten op een GDS, via dit ontwerpbesluit, ook weer het recht te 
geven om zelf ook weer meerdere leveranciers te kunnen contracteren en daardoor zogenaamde 
‘tertiaire allocatiepunten’ te creëren.  
 
Belanghebbendheid commerciële marktpartijen 
Wij vragen uw aandacht voor de belanghebbendheid van een van de deelnemers aan de 
hoorzitting. VEMW heeft met verbazing kennis genomen van de inbreng van commerciële 
dienstverlener Fudura. Dit bedrijf bracht tijdens de hoorzitting naar voren dat het faciliteren van 
marktoegang door netbeheerders niet mogelijk moet worden gemaakt omdat Fudura hierdoor 
haar marktpositie zou verliezen. Het enige belang van deze commerciële marktpartij is het 
verdedigen van de door de netbeheerders gecreëerde toegangsbarrière. VEMW is van mening 
dat dit belang niet kan en mag worden meegewogen in dit besluit. 
 
Conclusie 
VEMW concludeert dat de concreet voorgestelde bepalingen onduidelijk zijn voor de beheerder 
van een GDS. Ook geven de bepalingen nog geen invulling aan het door de ACM beschreven 
voornemen om het contracteren van meerdere leveranciers voor de beheerder van een GDS 
mogelijk te maken. Naast het feit dat deze bepalingen onduidelijk en niet in lijn zijn met de 
toelichting zijn ze ook niet in lijn met de wens van VEMW en de ontheffinghouders die VEMW 
vertegenwoordigt. VEMW is daarnaast van mening dat de voorgestelde artikelen niet in lijn zijn 
met het recht op daadwerkelijke keuzevrijheid zoals vastgelegd in artikel 86g van de 
Elektriciteitswet 1998. Het voorstel is ook niet in lijn met de plicht van netbeheerders om de markt 
te faciliteren. De beperking van de mogelijkheid om meerdere leveranciers te contracteren op een 
aansluiting tot afnemers, niet zijnde afnemers die beschikken over een aansluiting van een net op 
een ander net, is een beperking van het recht op keuzevrijheid, een belemmering van de toegang 
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tot de systemen die marktoegang faciliteren en daarmee een beperking van het recht op toegang 
tot de markt.  
 
Wij verzoeken u bij de verdere besluitvorming uitdrukkelijk rekening te houden met onze 
opmerkingen. Vanzelfsprekend zijn wij beschikbaar voor het verschaffen van een nadere 
(mondelinge) toelichting. 

 
 
 
Hoogachtend, 
 
w.g. 
 
dr. H. Grünfeld 
Algemeen directeur 
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