
Omzetregulering met prikkel op overboeken en terugkopen en regulering van de 
aansluiting 
 
In deze korte notitie ligt GTS aan de hand van een getallenvoorbeeld kort toe hoe 
omzetregulering met overboeken en terugkopen kan werken in de praktijk en gaat zij verder 
in op vragen die gesteld zijn met betrekking tot regulering van de aansluitleiding (getallen 
voorbeeld aansluitpunt). 
 
Hoe werkt omzetregulering met prikkel op overboeken en terugkopen? 
Voor het gemak gaan we uit van een toegestane omzet van GTS van 90 Euro en één 
netwerkpunt. De firm capaciteit op dit netwerkpunt is 10 eenheden waarvan er 9 zijn geboekt 
en de verwachting is dat GTS deze geboekte eenheden ook weer zal verkopen (de forward 
looking schatting). Er is dus nog 1 eenheid capaciteit beschikbaar (dat kan bijvoorbeeld zijn 
omdat deze wordt gereserveerd voor de korte termijn).  
 
Hierdoor wordt het tarief vastgesteld op 10 Euro (90 Euro omzet/9 eenheden) zodat als de 
verwachting uit komt er niets hoeft te worden nagecalculeerd (GTS heeft dan immers 90 Euro 
aan omzet). Alles wat GTS meer verkoopt tot aan 10 eenheden (de firm capaciteit) zal zij 
nacalculeren met de markt. Verkoopt zij 10 eenheden dan heeft GTS 100 Euro omzet en zal 
zijn in een volgend jaar 10 Euro teruggeven aan de markt middel tariefsverlaging en vice 
versa (bij verkoop van 8 eenheden haalt zij in een volgend jaar 10 Euro extra omzet middels 
tariefsverhoging). In de huidige methode van regulering zou deze nacalculatie niet 
plaatsvinden en is de 10 Euro extra of 10 Euro minder omzet gelijk aan de winst en het verlies 
voor GTS. 
 
Tot zover omzetregulering zonder overboeken en terugkopen. Nu wordt er een prikkel voor 
het overboeken en terugkopen geïntroduceerd. Alle capaciteit die GTS meer verkoopt dan de 
10 eenheden firm capaciteit is overboekcapaciteit. De extra opbrengsten uit deze capaciteit 
worden niet nagecalculeerd maar gaan in een overboek- en terugkooprekening. Deze rekening 
gaat ook gebruikt worden voor het terugkopen van capaciteit. De rekening kan dus zowel 
positief als negatief zijn (negatief als terugkopen meer kost dan overboeken oplevert). We 
gaan er voor het gemak van uit dat er geen veilingpremie optreedt en het tarief nog steeds 10 
Euro bedraagt. De prikkel bevat een “cap” en een “floor”. Laten we in dit geval even uit gaan 
van een “cap” van 1 Euro en een “floor” van -1 Euro (de hoogte van de cap en floor zijn 
slechts ter illustratie). Dat betekent dat alles tot de eerste Euro aan winst of verlies voor 
rekening is van GTS en de rest volledig wordt nagecalculeerd met de markt. 
 
Hieronder wordt een aantal voorbeelden genoemd ter verduidelijking (de forward looking 
schatting bedraagt nog steeds 9 eenheden zodat bij realisering van deze schatting de omzet 
uitkomt op 90 Euro): 
 
Voorbeeld 1: GTS verkoopt 11 eenheden (voor 110 Euro) en koopt voor 2 Euro capaciteit 
terug. Op de overboek- en terugkooprekening staat nu 8 Euro (10 Euro overboekopbrengst – 2 
Euro aan terugkoopkosten). Aan het eind van het jaar wordt 7 Euro verrekend met de markt 
en 1 Euro is voor winst GTS. Tevens zal nog steeds 10 Euro worden nagecalculeerd vallend 
onder de omzetregulering omdat GTS 10 Euro meer heeft verkocht aan firm capaciteit. In 
totaal zal dus 17 Euro worden nagecalculeerd. 10 Euro uit omzetregulering en 7 Euro uit 
overboek en terugkopen.  
 



Voorbeeld 2: GTS verkoopt 11 eenheden (voor 110 Euro) en koopt voor 15 Euro capaciteit 
terug. Op de overboek- en terugkooprekening staat nu -5 Euro (10 Euro overboekopbrengst – 
15 Euro aan terugkoopkosten). Aan het eind van het jaar wordt -4 Euro verrekend met de 
markt en -1 Euro is verlies voor GTS. Tevens zal nog steeds 10 Euro worden nagecalculeerd 
vallend onder de omzetregulering omdat GTS 10 Euro meer heeft verkocht aan firm capaciteit. 
In totaal zal dus 6 Euro worden nagecalculeerd middels een tariefverlaging. 10 Euro uit 
omzetregulering en -4 Euro uit overboek en terugkopen. 
 
Hieronder zijn alle getallen ter verduidelijking in een tabel onder elkaar gezet. 
  
Tabel omzetregulering met overboeken en terugkopen 
 Voorbeeld 1  Voorbeeld 2 
Toegestane omzet GTS in jaar X (Euro) 90 90 
Firm capaciteit (eenheden) 10 10 
Geboekte capaciteit (eenheden) 9 9 
Beschikbaar capaciteit (eenheden) 1 1 
Tarief netwerkpunt (Euro) 10 10 
   
Verkoop GTS in jaar X (10 firm + 1 overboek eenheden)  11 11 
Extra omzet vallend onder omzetregulering (Euro) 10 10 
   
Extra omzet uit overboekcapaciteit (Euro) 10 10 
Kosten voor overboeken en terugkopen (Euro) -2 -15 
Netto bedrag overboek en terugkooprekening (Euro) 8 -5 
Cap en Floor voor winst verlies GTS ( + 1 of - 1 Euro) 1 -1 
Overboek en terugkoop verrekenen met de markt (Euro) 7 -4 
   

Totaal verrekenen met de markt (Euro) 17 6 
 
In bovenstaande voorbeelden is voor de duidelijkheid uitgegaan van één netwerkpunt, maar 
GTS heeft meerdere meerdere netwerkpunten. In dat geval zorgt een hogere omzet op één 
netwerkpunt tevens voor een verlaging op andere netwerkpunten. Bij overboeken en 
terugkopen zal de opbrengst van de verkoop van het ene netwerkpunt worden aangewend om 
capaciteit te kunnen teugkopen op een ander netwerkpunt.  
 
 
Regulering van de aansluiting – getallenvoorbeeld aansluitpunt 
 
In de Klankbordgroep van 11 oktober is gesproken over de regulering van de aansluiting en 
heeft de NMa aan GTS verzocht duidelijkheid te verschaffen (middels een rekenvoorbeeld) 
over de mate waarin in geval van nieuwe aansluitingen sprake is van differentiatie naar type 
of omvang klant. Dit met het oog op de vraag of de kosten die GTS maakt voor nieuwe 
aansluitpunten gesocialiseerd kunnen worden.  
 
Onderstaand is gestileerd weergegeven (middels een indexcijfer) wat de door GTS begrote 
kosten van aanleg van nieuwe aansluitpunten zijn. Uitgangspunt is dat GTS voor nieuwe 
aansluitingen enkel nog het aansluitpunt zal realiseren. 
 
De begrote kosten zijn van een aantal factoren afhankelijk die slechts ten dele beïnvloedbaar 
zijn door de klant. 



De door de klant te beïnvloeden factor betreft daarbij de gewenste capaciteit van de 
aansluiting. Het aansluitpunt bestaat hoofdzakelijk uit de aftakking van het HTL of RTL net 
(“het T-stuk en de aanboring”) en het afsluiterschema. De door de klant gewenste capaciteit 
bepaalt welke diameter dit aansluitpunt dient te hebben. 
 
Andere factoren die van invloed zijn op de kosten, maar die niet door de aangeslotene 
beïnvloed kunnen worden, zijn de diameter van de HTL of RTL leiding waar het aansluitpunt 
op wordt aangeboord, de vraag of de leiding eerst drukloos gemaakt moet worden of dat deze 
onder druk wordt aangeboord of zelfs als nieuwbouw (dus gasvrij) kan worden aangelegd en 
verder - en dit heeft grote invloed - zijn er andere factoren die de prijs kunnen beïnvloeden, 
zoals de bodemgesteldheid (klei/zand) en omgevingsfactoren 
(stad/platteland/industriegebied/leidingstrook) etc.  
 
Onderstaand is gestileerd een voorbeeld weergegeven voor een standaard aansluitpunt op een 
HTL leiding en op een RTL leiding, waarbij de kosten geïndexeerd ten opzichte van het 
gemiddelde (=100) is genomen. 
Het gemiddelde betreft hier het gemiddelde van de begrotingen voor alle diameters HTL/RTL, 
met alle varianten (drukloos/gasvrij/onder druk) en grote en kleine diameters van het 
aansluitpunt is genomen, maar exclusief de sterk lokatiegebonden omgevingsfactoren.  
 
HTL: 48’’ groot aansluitpunt onder druk aanboren: 128 
HTL: 48”  klein aansluitpunt onder druk aanboren:  123 
 
HTL: 24’’ groot aansluitpunt onder druk aanboren:  103 
HTL: 24”  klein aansluitpunt onder druk aanboren:   97 
 
Voor een aansluitpunt op een RTL leiding: 
 
RTL: 12’’ groot aansluitpunt onder druk aanboren: 96 
RTL: 12”  klein aansluitpunt onder druk aanboren:  92 
 
Uit de het getallenvoorbeeld blijkt dat de klant slechts beperkt de kosten van het aansluitpunt 
kan beïnvloeden. De verschillen tussen een groot en klein aansluitpunt zijn namelijk relatief 
klein (respectievelijk 5, 6, en 4 procentpunten) en rechtvaardigen niet een klantspecifiek tarief. 
 
GTS concludeert hieruit dat de kostenheterogeniteit tussen kleine en grote aansluitingen 
beperkt is en dat verschillen in de uiteindelijke kosten niet zozeer door de capaciteit en druk 
van het aansluitpunt worden veroorzaakt als wel door omgevingsfactoren en 
bodemgesteldheid. Deze factoren zijn niet aan het handelen van aangesloten klanten toe te 
rekenen, hetgeen een reguleringssystematiek waarin de kosten worden gesocialiseerd 
ondersteunt.  
 


