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1. Ingevolge artikel 82, derde lid, van de Gaswet en artikel 41b en artikel 41e van de Elektriciteitswet 
1998 zendt de netbeheerder van het landelijk gastransportnet jaarlijks voor 1 september en de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet jaarlijks voor 1 oktober een voorstel voor de 
tarieven voor uitvoering van de wettelijke taken aan de Raad van Bestuur van de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad). De tariefvoorstellen worden beoordeeld door de 
Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: Energiekamer NMa) en de 
tarieven worden al dan niet gewijzigd vastgesteld door de Raad op grond van artikel 82, vijfde lid, 
van de Gaswet en artikel 41c, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.

2. De Raad heeft van de netbeheerders van het landelijk gastransportnet respectievelijk hoogspan-
ningsnet voorstellen ontvangen voor de tarieven voor het jaar 2013. In het kader van een zorgvul-
dige voorbereiding van de tarievenbesluiten zal de Raad de ingediende voorstellen vanaf de dag 
van deze publicatie ter inzage leggen bij de Energiekamer NMa, gevestigd aan de Muzenstraat 81, 
2511 WB in Den Haag. Wanneer u de ingediende voorstellen wilt inzien, verzoek ik u hiervoor 
contact op te nemen met de griffie van de Energiekamer NMa, te bereiken via telefoonnummer 
070-330 1903. Tevens worden de ingediende voorstellen gepubliceerd op de internetpagina van de 
Nederlandse Mededingingsautoriteit (www.nma.nl/regulering/energie/terinzageleggingen). Voor 
zover de voorstellen bedrijfsvertrouwelijke informatie bevatten, zal deze informatie niet ter inzage 
worden gelegd of worden gepubliceerd.

3. Belanghebbenden hebben tot 18 oktober 2012 de gelegenheid om hun reactie op de voorstellen 
naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Voor een verzoek om door de 
Energiekamer NMa te worden gehoord, kunt u contact opnemen met Joline van Sintmaartensdijk, 
telefoonnummer 070-330 1755. Een schriftelijke reactie kunt u, onder vermelding van zaaknummer 
104186 (voorstel Gas Transport Services B.V.) en/of 104187 (voorstel TenneT TSO B.V.) richten aan 
de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Postbus 16326, 2500 BH Den 
Haag of per e-mail aan ek-tarievenbesluiten@nmanet.nl.
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