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Tarievenvoorstel GTS 2023

Geachte heer De Maa,
Hierbij ontvangt u het tarievenvoorstel voor het jaar 2023 van Gasunie Transport Services
B.V. (hierna: GTS). Het tarievenvoorstel bestaat uit:
•
•
•
•

een
een
een
een

Excelbestand met de berekening van de tarieven;
bijlage met toelichting op de GTS-input in het Excelbestand;
accountantsverklaring;
Excelbestand met de berekening van de neutraliteitsheffing.

Vertrouwelijkheid
U heeft aangegeven dat u het door ons ingediende tarievenvoorstel 2023 integraal openbaar
wilt maken op uw website, met uitzondering van de gegevens die op basis van de
vertrouwelijkheidsgronden genoemd in artikel 10 uit de Wet openbaarheid van bestuur
(hierna: Wob) van openbaarmaking uitgezonderd moeten worden1. De volgende gegevens
dienen, in het licht van de Wob, vertrouwelijk behandeld te worden:
▪

▪

details met betrekking tot investeringen ten behoeve van de ombouwtaak zijn
vertrouwelijk voor zover te herleiden naar één partij en voor zover het
klantinformatie betreft;
de accountantsverklaring is opgesteld voor ACM en uitsluitend bestemd voor ACM en
kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Naast een vertrouwelijke versie sturen wij u ook een openbare versie van het
tarievenvoorstel 2023 (inclusief bijlagen). De openbare versie kunt u gebruiken bij het
integraal openbaar maken van het tarievenvoorstel op uw website.
Tevens sturen wij u hierbij het voorstel voor de neutraliteitsheffing, opgesteld conform
artikel 4.1.8. Transportcode Gas LNB.

1

Artikel 10 lid 1 sub c ‘voor zover het bedrijfs- en fabricagegegevens betreft’ en artikel 10 lid 2 sub g ‘voor gegevens
waarvan openbaarmaking onevenredige bevoordeling of benadeling zou opleveren’.
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Als u vragen heeft over dit tarievenvoorstel kunt u contact opnemen met mijn collega

Hoogachtend,

Bijlagen
1. Excelbestand Rekenmodule2
2. Toelichting input GTS
3. Accountantsverklaring3
4. Excelbestand neutraliteitsheffing

2
3
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Bijlage bevat vertrouwelijke gegevens. Het bestand is beschikbaar in een vertrouwelijke en openbare versie.
Deze bijlage bevat meerdere documenten. Alle documenten van deze bijlage zijn volledig vertrouwelijk.

