
BIJLAGE 2b BIJ TARIEVENVOORSTEL 2022: TOELICHTING INPUT GTS 
TABEL 10. 
 
Deze toelichting richt zich op de door GTS toegevoegde gegevens in de tabel 10 van de 

rekenmodule van het tarievenvoorstel 2022 (TV-2022). In deze tabel kan GTS gegevens 

opvoeren voor capaciteit. Hieronder is een toelichting opgenomen.  

 

Tabel 10: Input capaciteit  
Voor het grootste deel (ca 85%) ligt vast hoeveel capaciteit er in 2022 gecontracteerd 

zal zijn. Deze capaciteit is namelijk nu al door marktpartijen geboekt of zal zeker nog 

worden geboekt. De verwachte extra capaciteit tellen we hierbij op. Deze extra capaciteit 

schatten we op basis van historisch boekingsgedrag en/of marktinformatie (afkomstig 

van shipper, NNO, SSO, producent). In de voorspelde gecontracteerde capaciteit is 

tevens rekening gehouden met verwachte inter-TSO Compensatie van BBL. De correctie 

op de voorspelde gecontracteerd capaciteit is berekend door de verwachte extra omzet 

te delen door de gemiddelde prijs zoals die uit de berekening met alleen toegestane 

inkomsten komt (excl. correctie verwachte inter-TSO compensatie van BBL). 
 
In onderstaande tabel is de voorspelde gecontracteerde capaciteit voor 2021 en 2022 

weergegeven (capaciteit uitgedrukt in mln. kWh/h/y).     
 

 Voorspelde 
gecontracteerde 
capaciteit 2021 

Voorspelde 
gecontracteerde 
capaciteit 2022 

Verschil 2022 en 

2021 

Entry 252 212 -40 

Exit 298 273 -25 

Totaal 550 485 -65 

Entry storage 127 109 -21 

Exit storage 44 35 - 9 

 

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, is de voorspelde gecontracteerde capaciteit in 2022 

ca. 65 mln. lager dan in 2021.  

 

De oorzaak van de daling is de verwachte afname in de verkoop van onze producten. 

Langetermijncontracten lopen de komende jaren af. We verwachten dat er korte termijn 

contracten met een lagere capaciteit voor in de plaats komen. Dit verwachten we omdat 

enerzijds de benodigde capaciteit kort van te voren door marktpartijen optimaler kan 

worden ingeschat en geboekt dan lang van te voren en anderzijds door de dalende 

Nederlandse productie van gas en de daarmee samenhangende daling van de export. 

 

 

 


