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Terinzagelegging van een voorstel tot wijziging van de codes gas, ACM
Zaaknummer: 15.0800.52
1. De Autoriteit Consument en Markt (hierna ACM) legt vanaf vandaag het codevoorstel ‘Within- day
factor’ ter inzage. Dit codevoorstel betreft een wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden
bedoeld in artikel 12a en artikel 12b van de Gaswet (hierna: de codes gas). Het voorstel bestaat uit
twee brieven die ACM van Netbeheer Nederland heeft ontvangen. Het initiële voorstel heeft ACM
ontvangen op 9 juli 2015. Na vragen van ACM heeft Netbeheer Nederland dit voorstel aangevuld
met een brief die ACM op 24 september 2015 heeft ontvangen. Beide brieven zijn gepubliceerd op
de internetpagina van ACM: www.acm.nl.
2. Het voorstel is ingediend door de Vereniging Netbeheer Nederland (hierna: Netbeheer Nederland)
en gaat over de mogelijkheid om voor het transport van gas within-day producten aan te bieden
en daarvoor within-day tarieven te hanteren. Met deze wijziging wil Netbeheer Nederland de
werkwijze in Nederland in lijn brengen met de bepalingen uit de Netwerkcode over capaciteitsallocatiemechanismes in gastransmissiesystemen (NC CAM). Daaruit volgt dat de netbeheerder van
het landelijk gastransportnet vanaf 1 november 2015 een within-day product dient aan te bieden.
3. ACM is voornemens om de codes gas te wijzigen volgens het voorstel van Netbeheer Nederland.
ACM past daarbij de reguliere procedure toe. Deze procedure kent een bezwaar- en een beroepsfase. Na vaststelling van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar instellen bij ACM.
4. Het voorstel ligt ter inzage voor een periode van twee weken. ACM nodigt belanghebbenden uit
om in deze periode een zienswijze in te dienen. Bij de besluitvorming over dit voorstel betrekt ACM
de ontvangen zienswijzen. De periode van twee weken start op de dag waarop dit bericht in de
Staatscourant is gepubliceerd. De laatste dag waarop u uw zienswijze op genoemd ontwerpbesluit
kunt indienen is 18 oktober 2015.
5. Schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de Autoriteit Consument en Markt, Directie Energie,
postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. U wordt verzocht daarbij het bovengenoemde zaaknummer te
vermelden.
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