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schriftelijke zienswijze GTS 

ZIENSWIJZE 

I INLEIDING 

1.1 Hierbij geeft Gasunie Transport Services B.V. ("GTS") - voor wie 

ondergetekende als gemachtigde optreedt, met recht van substitutie - haar 

schriftelijke zienswijze op het ontwerp-codebesluit ter uitvoering van  NC-TAR'  

van de Autoriteit Consument en Markt  ("ACM")  van 1 maart 2018, met kenmerk 

ACM/UIT/471347 en zaaknummer ACM/1 4/023224 (het "Ontwerp-besluit"). 

1.2 GTS kan zich grotendeels vinden in het Ontwerp-besluit. GTS is van oordeel 

dat met het Ontwerp-besluit tot een eenvoudigere, stabielere en duidelijkere 

tarievensystematiek wordt gekomen, waaronder: 

• één all-in-tarief voor de (transmissie)dienst transport waarbij 

netgebruikers, op het moment dat zij  entry-  of exitcapaciteit 

contracteren, standaard betalen voor systeemdiensten als balancering 

en kwaliteitsconversie; 

• referentieprijsmethodologie die leidt tot een postzegeltarief, met 

gelijke tarieven voor de entrypunten enerzijds en de exitpunten 

anderzijds. Een postzegeltarief past, in tegenstelling tot een 

afstandsgewogen tarief, heel goed bij een steeds verder virtualiserend 

netbeheer; 

1 Verordening (EU) 2017/460 van de Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netcode 

betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas. 
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multiplicatoren en seizoensfactoren die bijdragen aan de 

kostenreflectiviteit van de transmissietarieven en die (qua hoogte) 

voldoende passen bij de huidige multiplicatoren en seizoensfactoren; 

een korting voor de gasopslagen van 50% (GTS ziet net als  ACM  

geen reden om een hogere korting te verlenen) en een  LNG-korting 

van 0% (GTS ziet net als  ACM  geen reden om een korting in te voeren 

voor de invoeding van  LNG).  

1.3 Het Ontwerp-besluit bevat echter één punt waarop GTS het fundamenteel 

oneens is met  ACM,  te weten de verdeling van de toegestane inkomsten op te 

halen via de entrypunten enerzijds en via de exitpunten anderzijds (de 

"Entry/exit-split") van 50%I50% (vóór de toepassing van tariefkortingen, zoals 

voor gasopslagen). GTS zal in hoofdstuk 2 toelichten dat  ACM  op een onjuiste 

basis tot deze Entry/exit-split is gekomen en deze ondeugdelijk is gemotiveerd. 

1.4 Naast dit fundamentele punt van de onjuiste Entry/exit-split zijn er minder 

ingrijpende punten waarop GTS van oordeel is dat aanpassingen ten opzichte 

van het Ontwerp-besluit nodig zijn (zie hoofdstuk 3). Tot slot doet GTS in de 

Bijlage  suggesties ten aanzien van punten waarop GTS het op zichzelf 

(inhoudelijk) met  ACM  eens is, maar waarvoor verduidelijkingen gewenst zijn. 

1.5 Tijdens de hoorzitting van 14 mei 2018 heeft GTS haar zienswijze (ten aanzien 

van de Entry/exit-split) al mondeling gepresenteerd, op hoofdlijnen. De 

aantekeningen van GTS ten behoeve van de hoorzitting zijn als Bijlage 2 

bijgevoegd  2. Dit onderwerp van de onjuiste Entry/exit-split komt hierna in 

uitgebreidere en meer uitgewerkte vorm aan de orde. 

1.6 GTS is graag bereid tot het beantwoorden van vragen of overleg naar 

aanleiding van haar zienswijze. Deze zienswijze bevat geen vertrouwelijke 

informatie. 

ENTRY/EXIT-SPLIT 50150 ONJUIST 

2.1 Inleiding 

2.1.1 In het voorgestelde artikel 3.2.2.3 van de gewijzigde Tarievencode stelt  ACM  

de verdeling van de toegestane inkomsten over de  entry-  en de exitpunten (de 

Entry/exit-split) op 50/50 vast. Dit betekent dat 50% van de toegestane 

inkomsten van GTS zal worden toegewezen  aan de entrytarieven en dat de 

2  Hierin zijn de percentages in mr. 8 van 45%, resp. 55% omgedraaid. Zoals toegelicht aan het slot van 

de hoorzitting was de volgorde in de uitgedeelde tekst onjuist. 

Zoals toegelicht in paragrafen (A) en (B) van de bijlage is "toewijzing" juister dan het "innen" van de 

inkomsten. Bovendien gaat het om de verzameling  entry-  en exitpunten. 
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andere 50% worden toegewezen aan de exittarieven. Hierbij gaat het om de 

inkomstenallocatie voordat tariefkortingen worden toegepast. 

2.1.2  ACM  komt echter op een onjuiste basis tot deze Entry/exit-split en deze is 

ondeugdelijk gemotiveerd. De basis en onderbouwing van de Entry/exit-split - 

en daarmee ook de uiteindelijke verdeling van de toegestane inkomsten (uit  

entry-  en exittarieven  4)  over de  entry-  en exittarieven - dienen te worden 

heroverwogen. 

2.2 Basis en onderbouwing  ACM  onjuist 

2.2.1 ACM  stelt in de toelichting op het Ontwerp-besluit (randnummer 64) te kiezen 

voor deze Entry/exit-split, (samengevat) omdat: 

(a) zij veronderstelt dat de kosten die GTS maakt om entrycapaciteit aan te 

bieden op entrypunten min of meer gelijk zijn aan de kosten die zij 

maakt om exitcapaciteit aan te bieden op exitpunten en een 50/50-

verdeling vanuit het oogpunt van kostenreflectiviteit dan ook voor de 

hand zou liggen; 

(b) deze verdeling overeenkomt met de referentieprijsmethodologie voor 

capaciteitsgewogen afstand, waarin de 50/50-verdeling verplicht is 

gesteld; 

(c) deze verdeling dicht in de buurt zou liggen van de huidige verdeling die 

ongeveer 40/60 is; 

(d) de keuze voor een 50/50-verdeling uitgebreid aan de orde is geweest 

in de consultatiebijeenkomsten in het najaar van 2017 en meningen 

van marktpartijen verdeeld blijken; en 

(e) zij al met al geen aanleiding ziet te besluiten tot een andere verdeling 

dan 50/50. 

2.2.2 Geen van deze argumenten kan de keuze van  ACM  voor deze Entry/exit-split 

dragen. GTS licht dit per argument hierna toe. 

2.2.3 Ad a - verhouding tot kosten die GTS maakt. De veronderstelling in het 

Ontwerp-besluit dat de kosten die GTS voor entrycapaciteit maakt min of meer 

gelijk zijn aan de kosten die GIS maakt voor exitcapaciteit is door  ACM  op 

geen enkele wijze gestaafd met cijfers, rapporten of andere onderbouwing. Het 

is eenvoudigweg een aanname van  ACM  zonder enige feitelijke basis. 

Zoals in paragraaf 3.2 hierna wordt toegelicht zijn er ook andere (toegestane) inkomsten dan die uit  

entry-  en exittarieven. 

Onze  ref. M30008400/6/20272728 
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2.2.4 Belangrijker nog, deze is evident onjuist: 

GTS heeft twee typen net in beheer: het hogedruk transportnet (HTL-net) 

en het regionale transportnet (RTL-net). Het HTL-net wordt gekenmerkt 

door leidingen met grote diameters voor zowel  entry-  als exitpunten. Het 

RTL-net kenmerkt zich daarentegen door leidingen met een kleinere 

diameter en vrijwel uitsluitend exitpunten. De aantallen  entry-  en exitpunten 

per onderscheiden net  (NB:  de kostenniveaus per netwerkpunt verschillen 

voor HTL en RTL) vormen daarmee een relevante aanwijzing voor de 

verdeling in kosten tussen  entry-  en exitcapaciteit in elk deeltransportnet. 

• Gebaseerd op de aantallen uit de TSC 2018e  levert dit het volgende beeld 

op: 

-HTL-net: 67 entrypunten versus 81 exitpunten, en  

-RTL-net: 2 entrypunten versus 445 (!) exitpunten. 

Oftewel: op het HTL-net is het merendeel van de punten exitpunten 

(55%). Op het RTL-net zijn er zelfs vrijwel alleen (voor meer dan 

99,5%) exitpunten. Er is dan ook allerminst sprake van een min of meer 

gelijke verdeling. 

Dit is (logischerwijs) ook zichtbaar in de kosten conform de jaarverslagen. 

Kijkend naar de kosten van het HTL-net en het RTL-net in de jaren 2016 en 

2017, blijkt dat meer dan 20% van de kosten samenhangt met het RTL-net, 

dat zoals uit het hierboven genoemde aantal exitpunten blijkt, vrijwel 

volledig wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van exitcapaciteit. 

De kosten van het HTL-net kunnen, conform de verdeling van het aantal  

entry-  exitpunten, toegerekend worden aan zowel het beschikbaar stellen 

van  entry-  als exitcapaciteit. De totale verdeling van kosten tussen  entry-

en exitpunten blijkt dan circa 35%I65% te zijn, zie onderstaande tabel. 

Deze verdeling is als volgt bepaald: in de jaarverslagen van GTS B.V. en 

(destijds) GGS B.V. zijn de waardes van de vaste activa (te vinden op de 

balans), de afschrijvingskosten en de overige bedrijfslasten (beide te 

vinden op de winst- en verliesrekening) opgenomen. De kosten kunnen 

vervolgens benaderd worden door de formule vaste activa x WACC + 

afschrijvingskosten + overige bedrijfslasten. Hierbij vormen de overige 

bedrijfslasten de OPEX en de overige componenten de kapitaalskosten. De 

WACC is de regulatoire WACC zoals vastgesteld in het betreffende 

methodebesluit. 

Dit zijn administratieve punten maar geven wel een representatieve verdeelsleutel van 

het aantal fysieke connecties (die uiteindelijk leidend zijn voor de kosten). 

Onze  ref. M30008400/6/20272728 
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Aan de hand van deze kosten en de verhouding van het aantal boekbare 

punten tussen de  entry  en exit kant kan de entry/exit verdeling worden 

bepaald. Deze tabel toont de gegevens uit de jaarverslagen en de vertaling 

naar de  entry  exit verdeling.  

Entry  exit verdelinci o.b.v. HTL RTL kostenverdeling en aantal  entry  en exit punten 

WACO 2016 

WACO 2017 

3,6% 

4,0% 

2016 (in EUR mln.) 

Jaarverslag 2016 HTL (GTS) RTL (GGS) 

Vaste activa 5.324 1.165 

Afschrijvingskosten 198 38 

Overige bedrijfslasten 560 169  

Entry  exit verdeling CAPEX OPEX  Entry  % Exit %  Entry  Exit 

HTL 390 560 45% 55% 430 520 

RTL 80 169 0% 100% 1 248 

Totaal 431 767  

Entry  exit verdeling 36% 64% 

2017 (in EUR mln.) 

Jaarverslag 2017 HTL (GTS) RTL (GGS) 

Vaste activa 5.336 1.218 

Afschrijvingskosten 205 39 

Overige bedrijfslasten 458 169  

Entry  exit verdeling CAPEX OPEX  Entry  % Exit %  Entry  Exit 

HTL 418 458 45% 55% 397 480 

RTL 88 169 0% 100% 1 255 

Totaal 398 735  

Entry  exit verdeling 35% 65% 

2.2.5 Ad b - referentieprijsmethodologie voor capaciteitsgewogen afstand. De 

door  ACM  aangehaalde bepaling over referentieprijsmethodologie voor 

capaciteitsgewogen afstand is niet relevant voor de Entry/exit-split. Het gaat 

hier immers niet om de referentieprijsmethodologie voor capaciteitsgewogen 

afstand uit artikel 8 van  NC TAR,  maar die van de geheel verschillende 

methode van een postzegeltarief en reeds daarom mist de betreffende bepaling 

toepassing. Er is ook geen reflexwerking van die bepaling voor andere 

referentieprijsmethodologieën dan de capaciteitsgewogen 

refentieprijsmethodologie.  NC TAR  vereist dat de gekozen  RPM  voldoet aan de 

vereisten uit artikel 7 en daarin wordt de 50/50 verdeling niet als vereiste of als 
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default geformuleerd.  NC TAR  vereist slechts dat elke andere 

referentieprijsmethodologie, waaronder het gekozen postzegeltarief als 

methodologie, wordt vergeleken met de capaciteitsgewogen 

referentieprijsmethodologie uit artikel 8  NC TAR.  Oftewel: de 50/50 is in dit 

kader niets meer dan een onderdeel van een  counterfactual,  c.q. een basis 

voor vergelijking, geen normatief uitgangspunt of default, laat staan een '50/50, 

tenzij'. Sterker nog, het feit dat er een  counterfactual  bestaat geeft aan dat 

deze niet bedoeld is als het uitgangspunt. 

2.2.6 Ad c - verhouding tot huidige verdeling. Dat de door  ACM  gekozen verdeling 

dicht in de buurt zou liggen van de huidige entry/exit-verdeling is eveneens 

moeilijk vol te houden. De huidige verdeling is (gebaseerd op een all-in service 

en vóór toepassing van de korting voor gasopslagen) circa 42/58 en ligt 

daarmee ver af van de 50/50 die  ACM  voorstelt. Ter illustratie: het gaat hierbij 

om een verschuiving van toegestane inkomsten van de exitpunten naar de 

entrypunten van 8%, oftewel een herverdeling van kosten van circa EUR 70 

miljoen. Dit is alleszins substantieel te noemen en kan niet worden genegeerd. 

Als  ACM  waarde hecht aan de huidige verdeling (deze redenering kan GTS op 

zich volgen), dan pleit dit juist voor méér toerekenen aan exitpunten dan aan 

entrypunten. 

2.2.7 In dit kader zijn ook van belang de ontwikkelingen rondom de Nederlandse 

gasproductie6. Niet alleen daalt de productie uit de zogeheten kleine velden al 

jaren gestaag, de Nederlandse regering heeft besloten om het productieplafond 

voor het Groningenveld drastisch te verlagen naar een maximum van 12 BCM 

in 2022 en naar 0 in 2030. Dit betekent dat extra import van gas noodzakelijk 

zal zijn in het komende decennium in een omvang van tenminste 100 BCM. Het 

verhogen van de kosten van import, wat het gevolg zal zijn van het doorvoeren 

van een 50/50 Entry/exit-split - past hier niet bij. 

2.2.8 Ad d - geen overeenstemming in consultaties.  ACM  heeft op zichzelf gelijk 

dat de meningen over de 50/50 verdeeld waren (datzelfde geldt ook voor de 

0/100). Maar die verdeeldheid is geen reden om die 50/50 dan maar door te 

voeren. Feit is dat over geen enkele verdeling consensus bestaat, zo bleek ook 

weer ter hoorzitting. 

2.2.9 Ad e - geen aanleiding tot andere verdeling dan 50/50. Dit argument van  

ACM  bouwt voort op haar eerdere - onjuiste - argumenten en is dan ook 

eveneens onjuist. Zo bouwt deze voort op de misvatting dat de 50/50 voor 

capaciteitsgewogen afstand enige normatieve waarde voor de entry/exit-

verdeling op basis van een andere methodologie zou hebben, terwijl deze in 

feite irrelevant is (zie Ad b). Daarnaast is zoals eveneens hiervoor aangegeven 

6  Zie hierover het Netwerk Ontwikkelingsplan 2017 (NOP 2017) en het addendum daarbij. 
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deze stelling gebaseerd op onjuiste feitelijke uitgangspunten, zoals dat de 

kosten gelijkmatig zijn verdeeld over  entry-  en exitpunten (zie Ad a) of dat de 

verdeling aansluit bij de huidige verdeling (zie Ad c). Tot slot - en bovenal - 

geldt dat het er helemaal niet om gaat waarom het 'iets anders wordt dan 

50/50', maar dient  ACM  zelfstandig, deugdelijk en op een juiste basis te 

onderbouwen waarom zij tot een bepaalde verdeling (in dit geval kennelijk 

volgens haar 50/50) komt; die basis en onderbouwing ontbreken voor de 50/50 

verdeling. Anders dan  ACM  overweegt is deze 50/50 dan ook geenszins 

"evenwichtig". 

2.3 Hoe wel te komen tot een juiste Entry/exit-split 

2.3.1 Hiervoor is onderbouwd dat  ACM  niet op een juiste basis of deugdelijke basis 

tot een Entry/exit-split is gekomen. Dit roept vervolgens de vraag op: hoe dan 

wel? 

2.3.2 Marktpartijen hebben daartoe diverse onderbouwde voorstellen gedaan. GTS 

heeft, zoals  ACM  in het Ontwerp-besluit opmerkt, eerder met een uitgebreide 

onderbouwing een 0/100-verdeling bepleit. GTS acht dit nog steeds een goed 

verdedigbare benadering. Deze wordt door diverse partijen onderschreven en 

is ook niet zonder precedent: zo kent ook de elektriciteitssector een 100% 

toerekening aan exitpunten. 

2.3.3  ACM  is het met dit voorstel van GTS niet eens. Zij wijst daarbij op mogelijke 

nadelen van de door GTS voorgestelde verdeling en het vermeend niet 

oplossen van bepaalde effecten daarvan. Nog daargelaten dat die nadelen 

kunnen worden gerelativeerd en er wel degelijk oplossingen voorhanden zijn, 

geldt dat het er niet om gaat of de 0/100-verdeling zoals voorgesteld door GTS 

nadelen heeft of dat zij bepaalde effecten niet oplost. Net  als elke andere 

verdeling heeft de 0/100-verdeling voor- en nadelen. Bovendien is het niet per 

se Of 50/50 of 0/100, daar zit een wereld tussen (andere verdelingen zijn 

denkbaar); daarbij neemt de kritiek van  ACM  op het voorstel van GTS, niet weg 

dat er betere verdelingen zijn dan de - arbitraire - 50/50. 

2.3.4 Waar het om gaat zijn de basis en de onderbouwing van de verdeling. En daar 

wringt de schoen. Met de kritiek op de door GTS voorgestelde verdeling, wat 

daar verder ook van zij, is nog niet aangetoond wat het wel zou moeten zijn. 

Los van welke verdeling dat uiteindelijk oplevert zijn er diverse 

aanknopingspunten om tot een andere - wel onderbouwde - verdeling te 

komen, zoals het feit dat er meer kosten worden gemaakt voor exitcapaciteit 

dan voor entrycapaciteit, dat er meer exitpunten zijn dan entrypunten, dat de 

bestaande verdeling meer aan exitpunten toerekent, dat een andere verdeling 

voorkomt dat de kosten voor de eindverbruiker toenemen, het toenemende 

belang van import- en transitstromen en zo zijn er nog wel meer factoren te 
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noemen die leiden tot een andere en wel houdbare - verdeling dan de 50/50-

verdeling, die als zodanig geen deugdelijke basis of onderbouwing heeft. 

2.3.5 GTS is graag bereid om - samen met de sector en  ACM  - nader de 

mogelijkheden voor een andere verdeling te verkennen. 

ANDERE AANPASSINGEN 

31 Inwerkingtreding en overgangsrecht 

3.1.1 Artikel  IV  van het Ontwerp-besluit bepaalt dat het besluit in werking treedt met 

ingang van een nader te bepalen datum. GTS voorziet problemen met 

betrekking tot de voorgenomen inwerkingtreding van het definitieve besluit op 

één specifiek moment. 

3.1.2 Om, zoals vereist door  NC TAR,  in het voorjaar van 2019 het tarievenbesluit te 

kunnen nemen voor 2020 (op basis van de onder  NC TAR  gewijzigde 

tarievensystematiek), zal  ACM  zich moeten baseren op de gewijzigde 

Tarievencode. Tegelijkertijd begint de eerste tariefperiode onder de als gevolg 

van  NC TAR  gewijzigde tarievensystematiek pas per 1 januari 2020. Tot dat 

moment dienen GTS en haar klanten nog te opereren onder de "oude" 

tarievensystematiek en gebruik te maken van de ongewijzigde Tarieven-, 

Transport- en Begrippencodes. Een volledige inwerkingtreding van de 
gewijzigde Tarieven-, Transport- en begrippencodes per voorjaar 2019 zou dan 

ook tot praktische problemen leiden. 

3.1 .3 Om deze problemen voor te zijn, stelt GTS voor dat  ACM  een 

overgangsbepaling opneemt in de drie gewijzigde codes op grond waarvan de 

(op het moment van inwerkingtreding van het definitieve besluit) ingetrokken 

codes blijven gelden voor diensten, producten en activiteiten tot en met 31 

december 2019. Oftewel: ondanks dat het definitieve besluit van  ACM  in 

werking zal zijn getreden (vanwege het kunnen nemen van tarievenbesluiten), 

opereren GTS en haar klanten tot en met 31 december 2019 onder de (thans) 

bestaande codes; vanaf I januari 2020 opereren GTS en haar klanten onder de 

nieuwe codes (ongeacht wanneer is gecontracteerd). 

32 Inkomsten GTS anders dan uit  entry-  en exittarieven 

3.2.1 De (toegestane) inkomsten van GTS bestaan in belangrijke mate uit die 

inkomsten welke zij behaalt op basis van capaciteitsgebaseerde  entry-  en 

exittarieven. Echter, GTS behaalt ook anderszins (toegestane) inkomsten. Dit 

wordt in de toelichting op het Ontwerp-besluit ook onderkend. Dit komt in het 

Ontwerp-besluit niet tot uitdrukking en dat kan leiden tot de misvatting dat GTS 

enkel uit de  entry-  en exittarieven inkomsten zou mogen behalen. 
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3.2.2 Ter toelichting het volgende. Artikel 3.1.1 van de gewijzigde Tarievencode 

bepaalt dat de toegestane inkomsten van GTS zoals gedefinieerd in  NC TAR,  

de toegestane inkomsten zijn zoals jaarlijks door  ACM  vastgesteld ten behoeve 

van het tarievenbesluit. Volgens artikel 3.1.2 van de gewijzigde Tarievencode 

wordende toegestane inkomsten van GTS (zoals bedoeld in artikel 3.1.1) 

uitsluitend en alleen geïnd via capaciteitsgebaseerde  entry-  en exittarieven. 

3.2.3 Artikel 3.1.1 en artikel 3,1.2 lijken in samenhang te suggereren dat het GTS 

onder de gewijzigde Tarievencode niet langer is toegestaan inkomsten te 

behalen anders dan op basis van capaciteitsgebaseerde tarieven. Immers, de 

toegestane inkomsten zoals jaarlijks vastgesteld ten behoeve van het 

tarievenbesluit mogen uitsluitend en alleen worden behaald via 

capaciteitsgebaseerde entry- en exittarieven. 

3.2.4 GTS behaalt als netbeheerder ook inkomsten langs andere wegen dan via 

capaciteitsgebaseerde tarieven die jaarlijks worden meegenomen in de 

vaststelling van de toegestane inkomsten ten behoeve van het tarievenbesluit. 

Zo verkrijgt GTS bijvoorbeeld inkomsten uit linepack  flexibility  service (artikel 

4.1.7 van de Transportcode), uit verkregen veilingpremies of uit 

capaciteitsoverschrijdingen. 

3.2.5 Uit de toelichting op de gewijzigde Tarievencode blijkt dat het niet de bedoeling 

van  ACM  is dat GTS deze inkomsten niet meer zou kunnen behalen (zie 

bijvoorbeeld randnummer 3 en voetnoot 8). Echter, de toelichting is niet 

juridisch bindend en door het samenspel van artikel 3.1.1 en artikel 3.1.2 kan 

twijfel ontstaan of nog wel is toegestaan deze inkomsten te behalen. 

3.2.6 Om elke twijfel weg te nemen, stelt GTS voor om de tekst van artikel 3.1.2 te 

vervangen door de volgende tekst: De capaciteitsgebaseerde entiy-en 

exittarieven zoals bedoeld in artikel 3. 1. 1 worden gebaseerd op de toegestane 

inkomsten van de netbeheerder van het landelijk gast ransportnet als -bedoeld -4-n 

3.1.1, word-en uitsluitend en alleen geïnd via capaciteitsgebaseerde  entry  en 

exittarieven zoals bedoeld in dezelfde bepalingi 

3.2.7 Met deze tekst laat artikel 3.1.2 (conform de toelichting in het Ontwerp-besluit) 

ruimte aan  ACM  om in de jaarlijkse vaststelling van de toegestane inkomsten 

ten behoeve van het tarievenbesluit ook de inkomsten anders dan gebaseerd 

op capaciteitsgebaseerde tarieven mee te nemen, zoals nu de praktijk is en ook 

(zo maakt GTS op uit gesprekken met  ACM)  in de nieuwe situatie de bedoeling 

is. 

3.2.8 Daarnaast kan er onduidelijkheid ontstaan over de inkomsten uit de 

piekleveringstaak zoals  ACM  dat benoemt in artikel 3.1 .1. Pieklevering kan 

Toelichting op vergelijkende teksten: blauw = nieuw, rood = geschrapt. 
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worden gezien als een dienst waarbij GIS is aangewezen als  shipper  die 

zorgdraagt voor gaslevering en het gastransport in het temperatuurgebied van - 

9°C tot -17°C. Pieklevering bestaat derhalve uit gaslevering en transport. De 

inkomsten die hiermee gemoeid zijn vallen zowel onder de niet-tarief 

gereguleerde taak (pieklevering) als onder de tarief gereguleerde taken 

(transport, balancering, kwaliteitsconversie, BAT, AT). Uit gesprekken met  ACM  

heeft GTS begrepen dat de verdeling (tariefgereguleerd en niet-

tariefgereguleerd) in de nieuwe situatie onveranderd blijft. Dat betekent dat de 

tariefgereguleerde inkomsten onder de transmissiedienst vallen en daarmee 

onderdeel zijn van de toegestane inkomsten. De niet-tarief gerelateerde 

inkomsten vormen geen onderdeel van de toegestane inkomsten. GTS is het 

hiermee eens. 

3.3 Verleggingen 

3.3.1 ACM  heeft ervoor gekozen om de huidige verleggingsdienst niet langer te 

kwalificeren als dienst, maar als een recht dat onder de dienst transport wordt 

verleend. De kosten hiervan komen tot vergoeding in het (enige)  entry-  of 

exittarief en een separate (maatwerk) vergoeding voor het verleggen van 

exitcapaciteit is dan niet langer van toepassing. Nu verlegging een 'gratis' recht 

is geworden waarbij de afstand waarover verlegd wordt geen rol meer speelt, 

kan dit leiden tot ongebreideld gebruik van dit recht. Ongebreideld of 

ongeclausuleerd gebruik van dit recht zou de facto leiden tot gratis 

capaciteitspooling tussen verschillende exitpunten binnen een portfolio, en in 

combinatie met een overdracht van transportcapaciteit tot gratis 

capaciteitspooling tussen portfolio's. Dit leidt tot kostenverhoging voor andere 

netgebruikers (immers in gevallen zonder dergelijke verleggingsmogelijkheden 

zouden partijen aanvullende capaciteit moeten contracteren). Verlegging zou 

daarmee haar huidige karakter en intentie verliezen en zou om die reden 

moeten vervallen. 

3.3.2 Uit het feit dat  ACM  toevoegingen heeft gedaan om ongebreideld gebruik van 
dit recht te voorkomen leidt GTS af dat afschaffing niet de gewenste 
oplossingsroute is. Op zichzelf kan GIS zich in die opzet vinden. Echter, GIS 
is van oordeel dat de voorwaarden van verleggingen "uitsluitend en alleen indien 
uitzonderlijke en tijdelijke omstandigheden van operationele aard de hier 
bedoelde verplaatsing rechtvaardigen" nader dienen te worden gespecificeerd; 
GTS stelt de volgende nadere (onlosmakelijk met elkaar verbonden) 

specificaties voor: 

• verleggingen dienen enkel te worden gekoppeld aan onderhoud en 
incidenten aan de zijde van netgebruikers die leiden tot een merkbare 
beperking van technisch operationele en tijdelijke aard in het kunnen 
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onttrekken van de door netgebruiker gecontracteerde exitcapaciteit op een 

exitpunt; 
• de netgebruiker kan de op de merkbare beperking betrekking hebbende 

gecontracteerde exitcapaciteit op het exitpunt geheel of gedeeltelijk 
benutten op een ander exitpunt binnen haar portfolio; 

• van het verleggingsrecht kan uitsluitend gebruik worden gemaakt op 
binnenlandse exitpunten (net als nu het geval is); 

• de netgebruiker kan maximaal tweemaal per jaar gebruik maken van het 
verleggingsrecht op een specifiek exitpunt voor een aaneengesloten 
periode van maximaal 1 maand per keer; 

• de te verleggen capaciteit moet beschikbaar zijn op het naar toe te 

verleggen exitpunt; 

• de multiplicatoren en seizoensfactoren van de te verleggen exitcapaciteit 
worden ongewijzigd overgedragen van het te verleggen exitpunt naar het 
toe te verleggen exitpunt; 

• de netgebruiker dient de aanvraag voor het gebruik van het 
verleggingsrecht zo spoedig mogelijk nadat zij op de hoogte is van de 
(aanstaande) merkbare beperking bij GTS in te dienen. 

3.3.3 Door middel van deze nadere uitwerking is vooraf helder onder welke 
voorwaarden gebruik gemaakt kan worden van het verleggingsrecht en hoe 

GTS dit zal beoordelen en uitvoeren. 

3.3.4 Vanzelfsprekend geldt dat een verlegging (gelet op de minimale periode, tijdstip 
melding en afhandelingstijd voor GTS) te allen tijde wel operationeel 
uitvoerbaar moet blijven. GTS verzoekt  ACM  om dit in de toelichting bij het 

definitieve besluit tot uitdrukking te brengen. 

3.4 Tariefoptimalisatie 

3.4.1 ACM  heeft in de Tarievencode middels artikel 3.2.3.8 beoogd de huidige 

tariefoptimalisatie om te zetten naar de nieuwe tariefsystematiek. GTS begrijpt 

die gedachtegang maar heeft een aantal bezwaren tegen de voorgestelde 

oplossing. Het is namelijk een complexe oplossing, die slechts een beperkt 

financieel voordeel oplevert voor partijen die op eenzelfde moment een 

combinatie van capaciteitsproducten contracteren.8  

3.4.2 GTS heeft een eerste impactanalyse uitgevoerd voor de voorgestelde 

tariefoptimalisatie. Conclusie is dat deze tariefoptimalisatie zal leiden tot 

complexe en dure  IT  aanpassingen. 

3.4.3 De eerste marktreacties (op 13 april jL) waren dat zij het ook een complexe 

uitwerking vinden en daarnaast ook onbegrijpelijk dat ze de prijs van een langer 

8  Dit kan een capaciteitsprofiel betreffen (Profielboeking") maar ook een combinatie van verschillende 

capaciteitsproducten met vlakke capaciteit ('Periodeboekingen'). 
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termijn capaciteitsproduct moesten betalen maar dat capaciteitsproduct 

vervolgens niet kregen ('als we toch het jaartarief moeten betalen, dan willen 

we ook het jaarcapaciteitsproduct kunnen contracteren"). Daarnaast leidt deze 

tariefoptimalisatie naast standaard prijzen tot niet standaard (maar 

samengestelde) prijzen voor (dezelfde) standaard capaciteitsproducten, 

hetgeen (onnodige) onduidelijkheid en variatie geeft. 

3.4.4 Partijen die bijvoorbeeld zelf een capaciteitsprofiel willen contracteren kunnen 

via de zgn. schijvenmethode altijd zelf de goedkoopste oplossing bereiken 

middels standaard capaciteitsproducten met een standaard prijs. Zij zullen 

daarbij per schijf kiezen voor een langer termijn capaciteitsproduct indien de 

som van de korter termijn capaciteitsproducten duurder is dan dat langere 

termijn capaciteitsproduct (Ook al waren ze op voorhand niet plan die capaciteit 

in alle maanden te gebruiken). Zie hieronder voor een typisch RNB profiel de 

"grijze" schijf (schijf 3). 

Capaciteitsprofiel in schijven met gelijke capaciteit 

120.000.003  

100.000.000 

80.000 0)20 

60000,000 

:.::.:0

0  
1 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 

IIIi. ill 

schijil sclijf2 scItjf3 shijf4 I schijts Ii schi116 •  schijf-1 I sh1j18 U sthijll vi sc11jf10 Usshijill U schijf12 

3.4.5 Indien die grijze schijf 3 conform het capaciteitsprofiel met kwartaalproducten 

(Qi, Q2, Q4) en maandproducten (september) gecontracteerd zou worden, zou 

dat ongeveer 1,14 * het jaartarief kosten. De  shipper  die zelfde keuze heeft, 

gaat dan het jaarcapaciteitsproduct voor die schijf kopen. Hetzelfde 

mechanisme kan voor de andere schijven worden toegepast. De facto leidt 

deze productoptimalisatie' tot een optimale boeking bestaande uit standaard 

capaciteitsproducten met standaard prijzen. Kortom: de  shipper  is zelf in staat 

om de door  ACM  voorgestelde tariefoptimalisatie te bewerkstelligen middels 

productoptimalisatie. Als enige mogelijke "nadeel" ziet GTS het feit dat er uit 

financiële overwegingen capaciteit wordt geboekt die misschien niet wordt 

gebruikt  (possible hording).  Als we echter kijken naar de huidige profiel- en 

periodeboekingen kunnen we drie groepen onderscheiden: 
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1. RNB 

2. SFA (kleine velden) 

3. FCFS 

3.4.6 De RNB punten worden alleen door GTS geboekt (uit naam van de  shipper),  

dus daar speelt het probleem van mogelijke  hording  niet. SFA boekingen 

worden pas na afloop van het jaar geoptimaliseerd door GTS, dus hier is 

mogelijke  hording  ook niet aan de orde (de capaciteit kan niet anders worden 

ingezet). Voor FCFS boekingen kunnen de  shippers  de optimalisatie zelf 

doorvoeren, maar kan GTS op voorhand nooit bepalen welke capaciteit 

mogelijk niet wordt gebruikt. Dit is dan ook geen probleem. 

3.4.7 Aangezien GTS niet mag discrimineren zal zij automatisch de RNB groep en de 
SFA groep volgens dezelfde optimale schijvenmethode contracteren als die 

marktpartijen voor FCFS netwerkpunten zullen gebruiken. 

3.4.8 GTS concludeert dat tariefoptimalisatie dus middels productoptimalisatie 

'automatisch" kan plaatsvinden via de schijvenmethodiek met als bijkomende 

voordeel dat de gecontracteerde capaciteitsproducten altijd een standaard prijs 

hebben. Deze productoptimalisatie bereikt dus hetzelfde optimalisatie effect als 

datgene wat  ACM  wil bewerkstelligen, zonder de (in 3.4.2 en 3.4.3) genoemde 

nadelige effecten van die oplossing. 

3.4.9 De manier waarop GTS de RNB-/OV-exit capaciteit per 
programmaverantwoordelijke per netgebied vaststelt voor zowel de groep 

profielafnemers als de groep telemetrie grootverbruikers wordt niet gewijzigd 

door invoering van  NC TAR.  Dit betekent dat op basis van artikel 2.1.2d en 

2.1.2e uit de Transportcode de OV-exit capaciteit per 
programmaverantwoordelijke per netgebied ongewijzigd wordt vastgesteld. Dit 

levert aldus per programmaverantwoordelijke per netgebied per kalendermaand 

één capaciteitswaarde op. Dit zgn. capaciteitsprofiel (bestaande uit 12 

maandwaarden, voor iedere gasmaand 1 waarde) wordt dus ongewijzigd 

vastgesteld. 

3.4.10 Wat wel gaat wijzigen als gevolg van de invoering van  NC TAR  zijn: 

hoe dat capaciteitsprofiel gecontracteerd wordt, en 

hoe de prijs van dat capaciteitsprofiel wordt berekend. 

3.4.11 Zoals GTS hierboven heeft aangegeven zal het RNB profiel m.b.v. 

productoptimalisatie gecontracteerd worden, zodat ook voor deze groep 

gegarandeerd is dat de capaciteit optimaal wordt gecontracteerd. 

3.4.12 GTS komt op basis van bovenstaande analyse en beschouwing dan tot de 

volgende de tekstvoorstellen: 
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Artikel 3.2.3.8 (Tarievencode)9: 

Indien een netgebruiker op binnenlandse  entry-  en exitpunten op dezelfde dag 

op een  entry-  of exitpunt  entry-  of exitcapaciteit contracteert in een willekeurige 

combinatie van kwartaal-, maand- en dagcapaciteitsproducten, zal de 

netbeheerder van het landelijk gastransportnet op verzoek van de netgebruiker 

per schijf van gelijke hoeveelheid gecontracteerde  entry-  of exitcapaciteit het 

volgende doen: 

a. Indien de te betalen prijs voor de combinatie van kwartaal-, maand- en 

dagcapaciteitsproducten hoger is dan de prijs van een 

jaarcapaciteitsproduct dan wordt voor die schijf het jaarcapaciteitsproduct 

gecontracteerd; 

b. Indien de te betalen prijs voor een combinatie van maand- en 

dagcapaciteitsproducten binnen één gaskwartaal hoger is dan de te 
betalen prijs voor het betreffende kwartaalcapaciteitsproduct dan wordt het 

betreffende gaskwartaalproduct gecontracteerd; en 

c. Indien de te betalen prijs voor een combinatie van dagcapaciteitsproducten 

binnen één gasmaand hoger is dan de te betalen prijs voor het 

maandcapaciteitsproduct voor de betreffende gasmaand dan wordt het 

betreffende maandproduct gecontracteerd. 

Artikel 3.2.3.9 (Tarievencode)10: 

De op grond van 2.1.2d en 2.1.2e van de Transportcode gas LNB per erkende 

pro grammaverantwoordeljke per netgebied per maand vastgestelde 0 V-exit 

capaciteit wordt gecontracteerd volgens 3.2.3.8. 

Artikel 2.1.2b (Transportcode) 
De netbeheerder van het landelijk gastransportnet bepaalt voor alle exitpunten 

die de verbinding vormen tussen het landelijk gastransportnet en een regionaal 

gastransportnet gezamenlijk de planparameters en publiceert deze 

voorafgaand aan elk kalenderjaar op zijn website. De planparameters omvatten 

de plancapaciteit, de plancapaciteit profielafnemers, de standaardcapaciteit 

profielafnemers, de plancapaciteit telemetrie grootverbruikers en de 

exitcapaciteit benodigd voor pieklevering, als bedoelden onder 

omstandigheden zoals omschreven in artikel 2, eerste lid, van het Besluit 

leverinqszekerheid Gaswet. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet 

publiceert de wijze waarop de planparameters worden bepaald in het document 

als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Gaswet. Bij de bepaling als bedoeld 

in de vorige twee volzinnen geldt dat de som van de plancapaciteit 

profielafnemers en de plancapaciteit telemetrie grootverbruikers gelijk is aan de 

plancapaciteit. In aanvulling op 2.1.2 wordt de standaardcapaciteit 

profielafnemers plus de plancapaciteit telemetrie grootverbruikers geheel 

Geen vergelijkende tekst opgenomen gelet op omvang wijzigingen. 

10  Idem. 
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gecontracteerd door de gezamenlijke erkende programma verantwoordelijken 

met erkenning  LB.  De standaardcapaciteit profielafnemers eR-p4an-aac4-te4 

erkenning  LB  goedkoopste combinat-e-v-an4aar---4-,wa4aa1--ec 

maandcapac4nd-sproducten. De netbeheerder van hef landelijk gast ransportnet 

verdeelt de standaardcapaciteit profielafnemers, plus de plancapaciteit 

telemetrie grootverbruikers over de erkende pro grammaverantwoordeljken met 

erkenning  LB  op basis van gegevens uit de aansluitingenregisters van de 

regionale netbeheerders volgens de methodiek van 2.1.2d respectievelijk 

2.1.2e. 13Jj-deze-ve-Fd eli-ng-worden g ecn ntrateede-KNa4aT--&R 

maacdcapaciteitsproducten per maand Raar rato verdeeld. 

De overeenkomstig 2.1.2d en 2.1.2e gecontracteerde vaste exitcapaciteit per 

erkende programmaverantwoordelijke per netgebied per maand kan zodoende 

bestaan uit eenbepaalde OV-exit capaciteit wordt in vorm van vaste exit capaciteit 

gecontracteerd volgens de goedkoopste combinatie van gecontracteerde-jaar-, 

kwartaal- en maandcapaciteitsproductenmaandprodUcten. 

3.5 Artikel 3.2.2.4 - formules korting gasopslagen 

3.5.1 De in de Tarievencode gebruikte formules voor de toepassing van de korting 

voor gasopslagen op de niet aangepaste referentieprijs zijn onjuist. Bij een 

korting anders dan 50%, bijvoorbeeld 80%, moet de niet aangepaste referentie 

prijs worden aangepast met een factor van 0,2; ofwel (1 -  GK).  

3.5.2 De correcte formules zijn: 

TIN=(1- GK) XCX?EN  

TEx GK) XCX?EX  

4 Conclusie 

GTS verzoekt  ACM  om het definitieve codewijzigingsbesluit vast te stellen met 

inachtneming van de opmerkingen die zij in deze zienswijze heeft gemaakt. Zij 

is graag tot nadere toelichting en overleg bereid. 
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Bijlage: verduideliikinqen 

(A) Artikel 3.2.2.2 

(I) In dit artikel gaat het om de invulling van de  RPM  (zijnde een postzegel 

methodiek) met als input de totale toegestane inkomsten, de rekenvolumes aan  

entry  en exit kant en de verdeelsleutel tussen opbrengsten aan de  entry  en exit 

kant. Het resultaat van deze berekening is de niet-aangepaste referentieprijs 

voor entrypunten en de niet-aangepaste referentieprijs voor de exitpunten. 

Deze prijzen worden niet in rekening gebracht bij de  shipper,  aangezien na 

deze stap de korting voor gasopslagen nog moeten worden verwerkt in de niet-

aangepaste referentieprijzen. 

GTS stelt de volgende tekstuele aanpassing voor: 
het procentuele aandeel van de toegestane inkomsten van de netbeheerder van 
het landelijk gastransportnet dat moe-t-wordent geïnd  vi  toe gewezen aan de 
e-4parie-v-e4sverzameling  entry  punten, zoals vastgesteld in 3.2.2.3 

(B) Artikel 3.2.2.3 

GTS stelt (los van de discussie over de percentages, zie hoofdstuk 2) de 

volgende tekstuele aanpassing voor: 
De verdeling van de toegestane inkomsten over de verzameling  entry-  en 
etcapaite-i-texitpunten Is als volgt: 50% van de toegestane inkomsten van de 
netbeheerder van het landelijk gastransportnet wordt ge4n.d-v-i-atoegewezen aan de 
en-4&r4ei-e-nverzameling  entry  punten, 50% van de toegestane inkomsten van de 
netbeheerder van het landelijk gastransportnet wordt ge4d-v-iaIoeaewozen aan de 
exittarievenverzameling exit punten. 

(C) Artikel 3.2.2.4 

(I) In dit artikel wordt Vrij terloops vastgesteld dat de korting voor gasopslagen 50% is. 

Wat GTS betreft komt het de duidelijkheid ten goede indien de korting in een 

separaat artikel wordt opgenomen.  

(ii) Bij de toelichting op de in de formule gebruikte elementen wordt gesproken 

over inkomstenverlies. Het gaat hier echter om een herschalingsbedrag dat 

ontstaat als gevolg van de korting voor gasopslagen. Dit herschalingsbedrag 

wordt pro rata aan de capaciteiten in rekening gebracht op alle  entry-  en 

exitpunten. GTS stelt de volgende tekstuele aanpassing voor ATI: 

het p,1cgms4eny&4esherschaIinqsbeçiraQ als gevolg van de korting op de niet- 

aan gepaste referentieprijzen van toepassing op entîypunten van en exitpunten 

naar een opslaginstallatie uitgedrukt in euro is 
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(D) Artikel 3.2.2.10 

(I) Alleen het deel van de afschakelbare capaciteit dat wordt beperkt komt voor de 

ex-post korting in aanmerking.  

(ii) GTS stelt de volgende tekstuele aanpassing voor: 

In geval een netgebruikerafschakelbare capaciteit heeft gecontracteerd en wordt 

afgeschakeld, wordt de netgebruiker h-i-&-v-orvoor het afgeschakelde deel 

gecompenseerd conform de ex-postkorting als bepaald in het vierde lid van 

artikel 16 van  NC-TAR.  Deze ex-postkorting is niet van toepassing in geval van 

afscI.akeI-i-nbepeiJiing van gecontracteerde  entry-  of exitcapaciteit vanwege 

onderhoud of beperking van transport als bedoeld in paragraaf 4.4 van de 

Transportcode gas LNB. 

(E) Randnummer 0 

(I) Het gaat hier niet om een kalenderdag maar om de aanvang van een 

gasmaand.  

(ii) GTS stelt de volgende tekstuele aanpassing voor: 

Op binnenlandse  entry-  en exitpunten worden jaarcapaciteitsproducten, 

kwartaalcapaciteitsproducten, maandcapaciteitsproducten, 

dagcapaciteitsproducten en  within-day-capaciteitsproducten onderscheiden. 

Jaar-, kwartaal-, maand-, dag- en  within-day-capaciteitsproducten hebben op 

binnenlandse  entry-  en exitpunten dezelfde aanvangsdatum, aanvangstijd en 

duur als de standaard capaciteitsproducten zoals beschreven in artikel 9 van  NC-

CAM, met uitzondering van de aanvangsdaturn_v-aci-jaarcapaciteitproducten die 

de-eerste -dag -van-elke gmaand n-he-t-j-a-a-rka -z-nkunnen aanvangen. Deze 

capaciteitsproducten worden gecontracteerd en aan erkende 

pro grammaverantwoordelijken of aangeslotenen met exitcapaciteit toegewezen 

volgens het first  come  first  served  principe. 

(F) Randnummer H 

(i) Een  shipper  kan naast  entry-  en exitcapaciteit ook wheelingcapaciteit boeken. 

Hij hoeft hiervoor niet eerst apart  entry-  en exitcapaciteit te boeken op de 

betreffende punten om daarna pas in aanmerking te komen voor 

wheelingcapaciteit. 
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(ii) GTS stelt in dat kader de volgende aanpassing voor: 

Omschrijving  wheeling 

Op  entry-  en exitpuriten die op dezelfde locatie liggen, biedt de 
netbeheerder van het landelijk gastransportnet, in -aanvulling op denaast  

entry-  en exitcapaciteit beschreven in 2.1.2, ook wheelingcapaciteit aan- 
Wheel i ngcapacit4bed-ca4evafl-etry---efl-eGaPatei4-Gi 
een_ep-d&-ideGae-gelegen-&ntFy--efl-e*i4PF'-t. Gecontracteerde 
wheelingcapaciteit geeft het recht om op een ent,ypunt een hoeveelheid 
gas per uur in het landelijk gastransportnet in te voeden en op een op 
dezelfde locatie gelegen exitpunt weer aan het landelijk gastransportnet 
te onttrekken tegen een gereduceerd  entry-  en exittarief. De hoeveelheid 
in een uur in te voeden gas dient gelijk te zijn aan de hoeveelheid te 
onttrekken gas in hetzelfde uur. De gecontracteerde wheelingcapaciteit 
wordt door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet 
geregistreerd in een separaat portfolio. 

(G) Randnummer  

(i) Het gebruik van  Diversion  is een recht dat ontstaat bij het contracteren van  

entry-  en exitcapaciteit en wheelingcapaciteit. Om gebruik te maken van dat 

recht moet de  shipper  wel een aanvraag indienen bij GTS. GTS checkt of het 

verzoek voldoet aan de voorwaarden en indien dat geval het is legt zij de  

diversion  vast. Indien de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden zal GTS dit 

melden aan de  shipper.  

(H) GTS stelt de volgende tekstuele aanpassing voor: 
kan g-eccjc#racteerd-worden aangevraagd voor een maadT e-n-kw-a-rta-al-o-f-een 

jaar" vervangen door: kan-een jaar-, kwartaal- of een maandcapaciteitsproduct 

(H) Randnummer  

(i) De periode moet een aaneengesloten periode zijn van maximaal 4 

gasmaanden, zoals in de huidige transportcode wordt vermeld. 

(U) GTS stelt de volgende tekstuele aanpassing voor: 

Artikel 2.1.9.1 komt als volgt te luiden: 

Bij het opstarten of het uitbreiden van gasinstallaties van een eindverbruiker met 

een aansluiting op het landelijk gastransportnet kan een erkende 
programmaverantwoordeljke of aan geslotene met exitcapaciteit de netbeheerder 

van het landelijk gastransportnet verzoeken om initieel een geschatte 

hoeveelheid exitcapaciteit te contracteren voor een periode van ten hoogste vier 

opeenvolgende aasmaanden en de gecontracteerde exitcapaciteit na afloop van 

- 
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deze periode bij te stellen naar het maximum van de gebruikte capaciteit per 

maand. Dit verzoek kan geen betrekking hebben op een wintermaand. 

(I) RandnummerYY  

Artikel 5.1.2 komt als volgt te luiden: 

Een overeenkomst betreffende een dagcapaciteitsproduct kan worden 
gesloten tot het moment van ingaan van de betreffende gasdag. 

Een overeenkomst betreffende een  within-day capaciteitsproduct kan alleen 

worden gesloten binnen een periode van één gasdag voorafgaand aan het 

startmoment. 

Een overeenkomst betreffende het dag capaciteitsproduct welke niet als 

gecombineerde capaciteit zoals benoemd in art. 3.2.3.8 Tarievencode kan slechts 

worden gesloten binnen een periode van drie maanden voorafgaand aan de 

startdatum. 

(J) Tekstuele correcties in enkele artikelen 

(i) Randnr C 
Gecontracteerde entrycapaciteit geeft het recht om op een entrypunt een 
hoeveelheid gas per uur in het landelijk gast ransportnet in te voeden. 

Gecontracteerde exitcapaciteit is-qeeft het recht om op een exitpunt een 

hoeveelheid gas per uur aan het landelijk gast ransportnet te onttrekken.  

(ii) Randnr W 

In artikel 2.1.9.5 wordt "artikel 3.2.1.4" vervangen door: het bepaalde in artikel 

pa4agraaf 3.2.3 

(Hi) Randnr 70 bij toelichting 

Laatste zin:" ........in de additionele informatie bij dit besluit". De additionele 

informatie ontbreekt. 

(K) Bijlage Berekening seizoensfactoren 

(i) Op het tabblad 'Toelichting' mist in de legenda de uitleg van de blauwgekleurde 

cellen die zijn weergegeven op het tabblad 'Output'. 

(L) Bijlage Tariefmodel - Versimpeld Tariefmodel 

(i) GTS neemt aan dat de bijlage een invulling is van artikel 26 (en daarmee artikel 

30)  NC TAR  en daarmee een versimpeld tariefmodel betreft. De uiteindelijke 

tarievenmodule ten behoeve van het jaarlijkse tarievenbesluit zal een andere, 

meer uitgebreide, inhoud krijgen. GTS is van mening dat het onvoldoende uit 

de Toelichting van de bijlage Tariefmodel blijkt dat het om een versimpeld 
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tariefmodel gaat. GTS verzoekt  ACM  expliciet in de toelichting op te nemen dat 

het om een versimpeld tariefmodel gaat.  

(ii) GTS stelt een aangepast versimpeld tariefmodel voor. Het GTS voorstel voor 

een aangepast versimpeld tariefmodel is weergegeven in een spreadsheet en 

is separaat digitaal toegezonden aan  ACM  en maakt integraal onderdeel uit van 

deze zienswijze. In dit voorstel zijn op het LOG tabblad ook nog enkele 

tekstuele punten aangegeven, in aanvulling op de hieronder benoemde punten.  

(iii) GTS is van mening dat de bijlage Tariefmodel te uitgebreid is voor een 

versimpeld tariefmodel. Dit zal zij in de hierop volgende twee randnummers 

toelichten.  

(iv) Het is voor een versimpeld model volgens GTS niet nodig om een complete 

netwerkpuntenlijst op te nemen. Volgens GTS volstaat het om in een 

versimpeld tariefmodel enkel de tarieven voor  entry  netwerkpunten,  entry  

gasopslagen, exit netwerkpunten en exit gasopslagen weer te geven. Dit zijn 

namelijk de enige tariefvarianten in een stelsel met postzegel tarieven en 

zonder  LNG  korting. 

(v) Om te komen tot een versimpeld tariefmodel is GTS van mening dat het 

overzichtelijker is om de tabbladen P_EN_q, PEX_q, P_EN_m, P_EXm, 

P_EN.. d, P_EX_d, P_EN_wd en P_EXwd te integreren met de tabbladen 

P_ENjef en P_EX_ref. 

Berekening referentieprijzen 

(i) Op het tabblad  RPM  worden de referentieprijzen voor  entry  en exit na 

aanpassingen gasopslag onjuist berekend. De referentieprijs vóór 

aanpassingen zou vermenigvuldigd moeten worden met (1 - gasopslag 

korting). In het tariefmodel van  ACM  wordt de referentieprijs vóór aanpassingen 

vermenigvuldigd met de gasopslag korting, waarna het kortingsbedrag 

resulteert in plaats van de referentieprijs na aanpassing gasopslag korting. 

Vanwege het kortingspercentage van 50% heeft deze wijziging toevallig geen 

invloed op de in het model resulterende referentieprijzen.  

Cost allocation assessment  

(i) In het tariefmodel wordt geen  cost allocation assessment  uitgevoerd. Enkel de 

resultaten van de test worden weergegeven in de tekst van het ontwerpbesluit. 

GTS ziet graag dat deze test ook in een spreadsheet wordt opgenomen, om 

transparant te maken hoe de test werkt en om te voorkomen dat er een 

misverstand ontstaat over de berekeningswijze van de test. 
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Voorspelde gecontracteerde capaciteit 

(i) GTS kan de voorspelde gecontracteerde capaciteit die is weergegeven op het 

tabblad Parameters niet narekenen.  ACM  geeft aan dat er een afwijking is 

ontstaan doordat in het gebruikte model rekening is gehouden met  VIPs.  Het is 

voor GTS onduidelijk waarom het rekening houden met  VIPs  zou leiden tot een 

afwijking. De juiste getallen zijn volgens GTS 286.225.705 kWh/h/jaar voor  

entry  en 319.229.125 kWh/h/jaar voor exit. 
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Speaking notes Mr A.A.  Kleinhout  on behalf of  Gasunie  Transport 

Services B.V. (GTS") - entry-exit split 

GTS has reviewed the draft decision proposed by the ACM. GTS 

generally agrees with the ACM's approach and believes the draft 

decision will lead to a tariff structure that is more accessible, 

understandable and more transparent than the current structure. 

2. In its written comments, GTS will propose some clarifications and 

detailed drafting changes, but these do not affect GTS' overall support 

for the approach proposed by the ACM. There is no need for GTS to 

go into these more detailed and technical points today. 

3. However, there is one point on which GTS fundamentally disagrees 

with the ACM. This concerns the attribution of allowed revenues to 

entry points and exit points, respectively. This is the so called "entry-

exit split11. The ACM proposes a 50/50 split: 50% of the revenues to be 

collected on entry points; the other 50% of GTS' allowed revenues to 

be collected on exit points. GTS is of the opinion that the ACM's 

approach for the entry-exit split has no solid legal or factual basis, and 

has not been properly substantiated. This is the key point that GTS 

would like to raise today. 

4. So what is the basis for the ACM's proposal for the entry-exit split? 

First of all, there is the ACM's assumption that the costs incurred by 

GTS in order to be able to provide entry capacity at entry points are 

more or less equal to the costs, which GTS incurs in order to provide 

exit capacity at exit points. GTS understands that this perspective of 

costs, amongst other perspectives, can be chosen as a basis tor 

determining the entry-exit split. However, this assumption of "more or 

less equal" costs for entry and exit capacity is not backed by any 

numbers, reports or any other substantiation from the ACM. More 

importantly: it is simply incorrect. 

5. To put this into perspective: the transmission system operated by GTS 

consists of two networks:  (i)  the high pressure transmission network 

(hogedruk  transportnet,  HTL-network) and (ii) the 'regional' 

transmission network  (regionale transportnet, RTL-network).  The 

HTL-network is characterised by "big" entry and "big" exit pipes, this  
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applies to both entry and exit points. The  RTL-network  is characterised 

by relatively "small" entry and exit pipes, and also here this applies to 

both entry and exit points. The number of entry and exit points in both 

networks can therefore be used as a relevant measure for the division 

of the costs between entry and exit capacity. 

6. For each of these networks (based on the number of current bookable 

entry and exit points) the division is as follows: 

HTL-network: 67 entry points versus 81 exit points; and  

RTL-network:  2 entry points versus 445 (!) exit points. 

7. This means that the majority of the points in the HTL-network are exit 

points. More importantly, nearly all points in the  RTL-network  are exit 

points. The actual division between entry and exit points indicates that 

the division of costs between entry and exit capacity is far from 

"equal" 

8. If we look at the actual costs - as follows from the annual accounts 

and taking into account that there are different cost levels for the HTL-

and the  RTL-network,  respectively - again, the costs associated with 

exit capacity (55% of HTL costs plus 99.5% of  RTL  costs) are far 

higher than the costs for entry capacity (45% of HTL costs plus 0.5% 

of  RTL  costs). The overall entry-exit split, based on costs, would then 

result in approximately a 35/65 split. 

9. Assuming that the costs incurred by GTS to provide entry capacity are 

more or less equal to the costs incurred to provide exit capacity is 

therefore clearly incorrect. 

10. The ACM also refers to article 8 of NC TAR which contain a reference 

to a 50/50 entry-exit split. However, this article solely applies in case 

of a specific capacity-weighted distance-reference price methodology. 

The draft decision, however, is based on a totally different 

methodology - the postage stamp method. The percentages referred 

to in article 8 of NC TAR are therefore irrelevant in this case, save for 

merely serving as 'counterfactual'. In essence, this means: the chosen 

reference price methodology including the entry-exit split must be  
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compared to the 'counterfactual' but this 'counterfactual' is neither a 

basis for the split nor a default. 

11. Another argument from the ACM is that the proposed split would 

resemble the current split. Again, while GTS understands the ACM's 

reasoning, if we look at the actual numbers, these do not support the 

split as now proposed by the ACM. The current entry-exit split (based 

on an  all-in  service and before applying the storage discount) is 

approximately 42%-58%. This means that the proposed entry-exit split 

by the ACM causes a shift of 8% compared to the current split, 

resulting in a cost redistribution of roughly  EUR  70 million on an annual 

basis. These effects can hardly be ignored and are by no means 

marginal. 

12. In this context, we would also like to pay attention to the developments 

of the Dutch gas production. Not only the so called Dutch small fields 

are already in decline for years, but also the Groningen production, as 

decided by the Dutch government, will be significantly lowered to a 

maximum of 12 BCM in 2022 and will be brought down to zero by 

2030. This means that the Dutch market needs additional gas supplies 

from abroad for the next decade of at least 100 BCM. Increasing the 

costs for bringing this gas into the Dutch market, which will be the 

consequence of introducing a 50/50 split, will not be supportive for this 

development. 

13. Finally, the ACM notes that the option for a 50/50 split was discussed 

extensively during the consultation meetings and that the opinions of 

the market participants appear to be divided. This may be true, but this 

is no reason to adopt a 50/50 split. There simply is no consensus on 

any division. 

14. In conclusion, the ACM's proposal for a 50/50 split  (i)  does not 

correspond with the division between the number of entry and exit 

points and, consequently, the division of costs between entry and exit 

capacity, (ii) would lead to a shift worth tens of million  EUR  per year 

in cost recovery compared to the current split, increasing import costs 

in a time when additional gas supply is needed for the Dutch market 

because of the declining Groningen gas production and (iii) does not 

follow from NC TAR or the consultation responses from market parties.  
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It is therefore - and contrary to what the ACM states - not "equal", nor 

"balanced", and needs to be reconsidered. 

15. So what would be the right split? Several perspectives (cost 

reflectivity, cost causer, market based, etc.), have been suggested by 

market parties. GTS has also submitted a reasoned proposal - for a 

0/100 split. GTS still believes that a 0/100 split is reasonable and not 

unprecedented. The ACM does not agree with this proposal. We do 

not have to discuss the comments from the ACM on GTS's proposal 

here; it is not about whether GTS' proposal is the best one. GTS 

accepts that the split it proposed - as is the case for every possible 

split - has both pros and cons. In addition, there are numerous 

possible variations between 50/50 or 0/100. 

16. It's all about a solid basis for the split and a proper substantiation. As 

stated earlier, GTS and market parties have provided various options 

for the split, together with supporting arguments and data. And even 

though the ACM has not implemented these in a correct way the ACM 

has put forward various ingredients that could be used - e.g., cost 

reflectivity, attaching importance to the current split, listening to what 

market parties prefer, etc. There is therefore ample room - and a clear 

need - to come to a better split than currently proposed by the ACM in 

the draft decision. 

17. GTS would be more than happy, together with the sector and the ACM, 

to sit down and explore the available options for the split, and to assist 

the ACM in arriving at a tenable position regarding the entry-exit split. 

*** 
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