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Tarievenvoorstel 2019 

Geachte heer De Maa, 

Hierbij ontvangt u het tarievenvoorstel voor het jaar 2019 (hierna: tarievenvoorstel) van 
Gasunie Transport Services B.V. (hierna: GTS) voor de wettelijke taken transport, balancering, 
kwaliteitsconversie, bestaande aansluitingen (BAT) en aansluitpunten {AT) . Het 
tarievenvoorstel bestaat uit deze brief, drie Excel-bestanden, een aantal bijlagen met verdere 
toelichting op deze bestanden en een accountantsverklaring. 

Deze brief behandelt achtereenvolgend de volgende zaken: 
1. Consequenties van veranderde timing van het tarievenvoorstel; 
2. Totstandkoming van de tarieven in het tarievenvoorstel; 
3. Tariefontwikkeling; 
4. Vertrouwelijkheid. 

1. Consequenties van veranderde timing van het tarievenvoorstel 
Op grond van artikel 82, derde lid, van de Gaswet dient GTS haar tarievenvoorstel jaarlijks 
voor 1 september in te dienen. De nieuwe Europese netwerkcode Tariefstructuren (NC-TAR1) 

schrijft echter voor dat de jaarlijkse tarieven uiterlijk één maand voorafgaand aan de 
jaarveiling bekend moeten zijn. GTS zal daarom voortaan haar tarievenvoorstellen telkens aan 
het begin van het jaar indienen opdat ACM de gelegenheid heeft om tijdig het tarievenbesluit 
2019 te nemen. Deze aangepaste timing heeft een aantal consequenties op het 
tarievenvoorstel waar hieronder nader op in wordt gegaan. 

Een van de gevolgen is dat een aantal gegevens bij het nemen van het tarievenbesluit nog 
niet bekend kan zijn. Hierbij gaat het om de inflatie en de belastingrente. In het 
tarievenvoorstel wordt gebruik gemaakt van een augustus-augustus inflatie. Omdat de inflatie 
over de periode augustus 2017 tot augustus 2018 pas in september 2018 door het CBS 
(Centraal Bureau voor de Statistiek) wordt vastgesteld, wordt in het tarievenvoorstel, en ook 
in het tarievenbesluit, een schatting van 1,2% gehanteerd. Ook de belastingrente over 2019 
is bij het vaststellen van het tarievenbesluit nog niet bekend, hiervoor wordt een schatting 
gehanteerd van 4%. Indien blijkt dat de realisaties van inflatie en belastingrente afwijken van 
de schatting, zal het verschil naar verwachting in de tarieven van 2020 of 2021 worden 
gecorrigeerd. 

Daarnaast leidt de eerdere indiening van het tarievenvoorstel er toe dat de omzet- en 
nacalculatiegegevens over 2017 nog niet definitief zijn. Pas in het tarievenbesluit zullen de 
definitieve getallen kunnen worden opgenomen. Naar verwachting zullen de wijzigingen zeer 
beperkt zijn. 

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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Tenslotte neemt door de eerdere indiening van het tarievenvoorstel de kans toe op 
netwerkpuntmutaties op de netwerkpuntenlijst van tariefjaar 2019. De netwerkpuntenlijst kan 
wijzigen als gevolg van onder andere nieuwe aansluitpunten, het inactief worden van 
netwerkpunten, het wijzigen van netgebieden of het wijzigen van het marktsegment van een 
netwerkpunt. Voor eventuele nieuwe netwerkpunten zal conform voorgaande jaren een 
tussentijds tarief worden bepaald aan de hand van de in het tarievenbesluit vastgestelde 
tarieven. 

2. Totstandkoming van de tarieven in het tarievenvoorstel 

Van methodebesluit en x-factorbesluit naar tarievenvoorstel 

In het methodebesluit worden de regels ten aanzien van het verdienmodel van GTS 

vastgelegd, onder andere over hoe GTS haar kosten krijgt vergoed. In het x-factorbesluit 

worden de x-factoren voor de verschillende wettelijk taken vastgesteld. Met dit percentage 

worden de toegestane inkomsten jaarlijks aangepast. De regels uit het methodebesluit, x

factoren en toegestane inkomsten uit het x-factorbesluit zijn input voor het tarievenvoorstel. 

Voor het opstellen van het tarievenvoorstel is gebruik gemaakt van de rekenmodule die GTS 

op 16 januari 2018 van ACM heeft ontvangen. In de rekenmodule (zie bijlage 1) worden de 

tarieven berekend. Deze rekenmodule bevat tevens alle gegevens voor het berekenen van de 

tarieven2 • 


Berekening tarieven 

Het tarievenvoorstel bestaat uit tarieven voor entry, exit, connection, wheeling, diversion, 

overdracht van transportcapaciteit of het gebruiksrecht, balancerlng, kwaliteitsconversie, BAT 

en AT. 


De entry- en exittarieven zijn per netwerkpunt verschillend. Het startpunt voor deze tarieven 

is het 2018 tarief zonder tariefcorrecties en gasopslagkorting. Het somproduct van deze 

tarieven met de verwachte rekenvolumina van 2019 wordt vervolgens aangepast aan het 

niveau van de totale inkomsten 2019 voor correcties. Op deze aangepaste tarieven worden 

correcties toegepast voor de vergoeding van kosten van niet-reguliere 

uitbreidingsinvesteringen, de nacalculatie van realisaties uit 2017 voor omzet, overboek- en 

terugkoopregeling, inkoopkosten energie, velllnggelden en administratieve onbalans en voor 

incidentele posten. Als laatste wordt op de entry- en exittarieven een korting van 25% 

toegepast op de netwerkpunten die het marktsegment 'storage' hebben. Binnen een systeem 

van omzetregulering betekent dit dat de niet-storage netwerkpunten iets verhoogd worden. 


De connectiontarieven zijn van toepassing op RNB exits. Het jaarbedrag per netwerkpunt, op 

basis waarvan de connectiontarieven worden bepaald, is afhankelijk van het aantal GOSsen 

per netwerkpunt. Het jaarbedrag voor 2019 wordt bepaald door het jaarbedrag van 2018 

exclusief tariefcorrecties te vermenigvuldigen met 1 + CPI - X-factor. Op dit jaarbedrag 

worden vervolgens de tariefcorrecties toegepast die hierboven onder entry- en exittarieven 

zijn beschreven. Het jaarbedrag per netwerkpunt wordt met behulp van de rekenvolumina per 

netwerkpunt omgerekend naar een capaciteitstarief per netwerkpunt. 


De tarieven voor de diensten wheeling, diversion en overdracht van transportcapaciteit worden 

net als de entry- en exit tarieven bepaald door het tarief van 2018 zonder tariefcorrecties aan 

te passen aan de totale inkomsten 2019 voor correcties en hierop de genoemde correcties toe 

te passen. De storage korting is hierop niet van toepassing. 


2 De tabbladen 'TAR_TAB lS_Toelichting' en 'TAR_Tab 16_Wijzigingen NWPs' zijn toegevoegd door GTS. 
Hier worden alle door GTS aangebrachte wijzigingen in de module toegelicht. In bijlage 8 worden de 
gewijzigde netgebleden toegelicht. De bijgevoegde accountantsverklaring ziet toe op de gegevens die GTS 
in het tarievenvoorstel heeft opgenomen in tabel 2 (schatting rekenvolumina), tabel 3 (schatting GTS niet
tariefgereguleerde omzet, tabel 5 (niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen) en tabel 8 (incidenteel) van 
de rekenmodule en de bijbehorende toelichtingen (zie bijlagen 4, 5, 6 en 7 bij het tarievenvoorstel). 
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Voor balancering, kwaliteitsconversie en BAT geldt een uniform tarief. Het tarief voor 
balancering en kwaliteitsconversie wordt in rekening gebracht op alle netwerkpunten, het tarief 
voor BAT enkel op de BAT-plichtige netwerkpunten. De tarieven worden bepaald door de 
toegestane inkomsten na correcties voor de betreffende taak te delen door de daarmee 
corresponderende rekenvolumina. 

De aansluitpunttarleven (AT-tarieven) worden bepaald conform de methodiek zoals 
beschreven in paragraaf 3.3 . 7. van de Tarievencode gas. Deze tarieven worden individueel per 
netwerkpunt bepaald. De hoogte van de operationele en kapitaalkosten van het individuele 
aansluitpunt ten opzichte van alle aansluitpunten bepaalt welk deel van de toegestane 
inkomsten dit individuele aansluitpunt moet betalen. Het deel van de toegestane inkomsten 
dat het aansluitpunt moet betalen, wordt omgezet in een capaciteitstarief door het te delen 
door de verwachte rekenvolumina voor dit aansluitpunt. 

Alle capaciteitstarieven worden afgerond op drie decimalen. 

Overig 
Per 1 oktober 2018 dienen volgens NC-CAM3 virtuele interconnectiepunten (VIPs) 
geïntroduceerd te worden . Als gevolg van regulatoire onduidelijkheid omtrent de 
verplichtingen uit NC CAM ziet GTS zich echter gedwongen tot uitstel van de inrichting van 
VIPs4 • De tarieven voor VIPs zijn om die reden niet opgenomen in het tarievenvoorstel. 

Conform randnummer 309 van het methodebesluit 2017-2021 zal ACM de inkoopkosten 
energie voor de kwaliteitsconversietaak toetsen op noodzakelijkheid. Het verschil tussen 
geschatte en gerealiseerde noodzakelijke kosten zal verwerkt worden in het tarievenbesluit. 
Deze noodzakelijkheidstoets zal plaatsvinden in de periode tussen indiening van het 
tarievenvoorstel door GTS en het nemen van het tarievenbesluit door ACM. 

De voorgestelde tarieven 2019 per netwerkpunt en per dienst zijn opgenomen in bijlage 2 
'Overzicht voorgestelde tarieven 2019'. Daarnaast heeft GTS een Excel-bestand opgesteld 
waarin de voorgestelde tarieven 2019 per netwerkpunten per dienst worden vergeleken met 
de tarieven van 2018. Deze bijlage is bedoeld om meer inzicht te geven in individuele 
tariefwijzigingen. Het overzicht is opgenomen in bijlage 3 'Overzicht tariefontwikkeling'. 

3. Tariefontwikkeling 
In het tarievenvoorstel stijgen de tarieven gemiddeld met 2% ten opzichte van de tarieven 
over 2018. Deze stijging is het resultaat van een aantal verschillende effecten. De toepassing 
van de x-factor heeft een neerwaarts effect op de tarieven. Daarentegen leidt de verwachte 
daling van de verkopen in 2019 (zie bijlage 4) tot een opwaarts effects, vanwege het systeem 
van omzetregulering . Verder hebben de jaarlijkse tariefcorrecties in 2019 een kleiner 
neerwaarts effect op de tarieven dan de jaarlijkse tariefcorrecties in 2018 hadden. 

De tariefveranderingen verschillen per wettelijke taak en als gevolg daarvan zullen de 
tariefveranderingen per individueel entry- en exitpunt ook verschillen. Zo stijgen de 
transporttarieven (+4%), terwijl de tarieven voor bestaande aansluitingen (-12%), 
kwaliteitsconversie (-8%) en aansluitpunten (-17%) dalen. Het tarief voor balancering blijft 
gelijk. 

Op de GTS website zal een meer gedetailleerde toelichting worden gegeven op deze effecten. 

3 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. 

4 Zie hiervoor onze mededeling aan onze klanten op de website van GTS. 

5 In de verwachte daling van de verkopen die In het tarievenvoorstel is opgenomen, is geen rekening 

gehouden met de actuele ontwikkelingen die spelen ten aanzien van Groningen. 
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