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Geachte heer         
 
Op 22 januari 2018 heeft ACM een ontwerpbesluit ter inzage gelegd met betrekking tot een 
wijziging in de Tarievencode gas die vast moet gaan stellen hoe de netbeheerder van het 
landelijk gastransportnet Gasunie Transportservices (hierna: GTS) de tarieven moet gaan 
berekenen op de zogenoemde virtuele interconnectiepunten (hierna: VIPs). 
 
GTS wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om haar zienswijze met betrekking tot 
dit ontwerpbesluit kenbaar te maken. 
 
In randnummer 4 en 6 constateert ACM dat GTS per 1 november 2018 tarieven in rekening 
moet kunnen brengen voor VIPs. Gesteld wordt dat de genoemde datum het resultaat is van 
een verplichting vanuit NC CAM1. Echter, ACM is door GTS op de hoogte gesteld van het 
besluit van GTS2, dat zij zich gedwongen ziet tot uitstel van de inrichting van VIPs als gevolg 
van regulatoire onduidelijkheid omtrent de verplichtingen uit NC CAM en van de daaraan 
verbonden consequentie dat genoemde datum van invoering onhaalbaar is geworden. Verder 
merken wij op – wellicht ten overvloede – dat de implementatie van NC TAR3 de 
voorgestelde codewijziging overbodig zou kunnen maken. Wij vragen ACM om in haar 
(timing van de) besluitvorming met bovengenoemde zaken rekening te houden. 
 
In randnummer 11 licht ACM toe waarom zij voor de vaststelling van CAPi voor voorspelde 
gecontracteerde capaciteit kiest in plaats van voor technische capaciteit. GTS is er niet van 
overtuigd dat ‘naar gelang van het geval’ zou impliceren dat aansluiting gezocht moet 
worden bij de gebruikelijke berekeningswijze in de lidstaat. Integendeel, in de Engelse tekst 
van NC TAR wordt de toevoeging ‘as relevant’ gebruikt. Zoals GTS ook in de consultatie met 
betrekking tot VIPs4 heeft beargumenteerd, vindt GTS voor VIPs de technische capaciteit 
veel relevanter dan de gerealiseerde gecontracteerde volumes op de individuele IP’s. 
Daarvoor spreken drie argumenten: 

1. Kort gezegd bepalen na de introductie van VIPs niet meer de shippers via nominaties 
de flow op de individuele IP-flenzen, maar de TSOs. De gecontracteerde capaciteit op 

                                               
1 Verordening (EU) 2017/459 van de Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netcode betreffende 
capaciteitstoewijzingsmechanismen in gastransmissiesystemen en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 984/2013.   
2 Zie hiervoor onze mededeling aan onze klanten op de website van GTS 
3 Artikel 22, Verordening (EU) 2017/460 van de Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netcode 
betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas.   
4 Zie de documentatie rondom de consultatie door GTS met betrekking tot de implementatie van VIPs op de GTS 
website. 
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het VIP kan – binnen de grenzen van de technische capaciteit van de IP-flenzen - 
geheel via het goedkoopste IP, het duurste IP of gedeeltelijk via alle IPs worden 
afgewikkeld. De gerealiseerde gecontracteerde volumes uit het verleden hebben 
geen enkele invloed op of voorspellende waarde voor deze verdeling. De technische 
capaciteit daarentegen wel. 

2. Het is voorzien dat na introductie van VIPs op de IPs geen capaciteit meer 
gecontracteerd kan worden. Hierdoor vervalt de basis voor het voorspellen van de 
gecontracteerde capaciteit waardoor de voorspelde gecontracteerde capaciteit op de 
IPs als wegingsfactor niet meer toe te passen is. Immers, als er niet kan worden 
gecontracteerd op een IP, dan zal de voorspelling van de gecontracteerde capaciteit 
op dat IP simpelweg nul zijn. Het gebruik van een historische schatter is daarmee op 
voorhand zinloos geworden.  

3. Daarnaast is uit de GTS consultatie gebleken dat er geen voorstanders waren voor 
het gebruik van voorspelde gecontracteerde capaciteit als wegingsfactor. Een aantal 
respondenten in de consultatie heeft aangegeven de redenering van GTS te volgen 
en daarmee een voorkeur te hebben voor het gebruik van technische capaciteit. 

 
GTS stelt daarom nogmaals voor om de technische capaciteit als wegingsfactor te gaan 
gebruiken. 
 
Met betrekking tot randnummer 13 van het ontwerpbesluit stelt GTS een tekstuele 
verduidelijking in de toelichting door ACM voor (rood is toegevoegde tekst): 

“ Tot slot bepaalt de ACM in artikel 3.2.2a.3 dat de overige bepalingen in de paragrafen 
3.2.1 en 3.2.2 van overeenkomstige toepassing zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat de 
bepalingen over het tarief in relatie tot de contractduur (kwartaal, maand, dag en within-day) 
en tevens de bepalingen over de overschrijding van het contract ook moeten worden 
toegepast op de tarieven voor de capaciteitsproducten die de netbeheerder van het landelijk 
gastransportnet op de VIPs aanbiedt.”  

 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 


