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Agenda

1. Stand van zaken specifieke transport tarieven voor gasopslagen in 
Nederland en in Europa

2. Strak tijdschema in 2013



Specifieke transporttarieven voor 
gasopslagen, stand van zaken in Nederland

GTS heeft een TarievenCode voorstel voor specifieke transporttarieven voor 
gasopslagen voorbereid.

Specifieke transporttarieven voor gasopslagen zijn essentieel voor 
de noodzakelijke investeringen in gasopslagen. 
Tarieven moeten voldoen aan artikel 13 van de Verordening: 
zij moeten een afspiegeling zijn van de werkelijke kosten.

Voor specifieke tarieven voor gasopslagen vanaf 1.1.2014
moeten deze een plaats hebben in Methodebesluit, 
TarievenCode en Tariefbesluit 2014.

Gasopslag Nederland steunt het idee van de NMa om het
Volumerisico van GTS aan te passen.

Gasopslag Nederland vindt T-2 geen goede voorspeller voor het inschatten 
van volumes in de toekomst.



Stand van zaken in Europa:
De draft framework guidelines vermeldt 
transporttarieven voor gasopslagen
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[…] storage allows a reduction in the size and cost of the required import 
pipeline
Differences in the approach to setting storage tariffs could have negatively 
affect two policy objectives. 
1)inefficient investments
2)some tariffs for gas storage may not be sufficiently cost-reflective
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[…] This may typically result in gas storage users paying entry and exit tariffs 
twice
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Draft Framework GuidelinesDraft Framework Guidelines

The Network Code on Tariffs shall determine that entry and exit points to and from gas
storage facilities with third party access may be priced at an adequate discount(8).

(8) Please note that the NC is to provide the reasoning behind this discount, and the methodology to 
apply in order to calculate it transparently.
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Strak tijdschema maakt regie NMa 
noodzakelijk
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Conclusies

Voor specifieke tarieven voor gasopslagen vanaf 1.1.2014 moeten deze een 
plaats hebben in Methodebesluit, TarievenCode en Tariefbesluit 2014.

GTS kan nu al een voorstel ter behandeling naar het GEN overleg sturen.

Om tijdig een wijzing van de TarievenCode vast te stellen moet de NMa uiterlijk 
half april 2013 dit wijzigingsvoorstel ter inzage leggen.



Back up slide



Juridisch raamwerk: transmissietarieven in 
art.13 Vo 715/2009

De tarieven zijn:

1. transparant;
2. houden rekening met de noodzaak van systeemintegriteit en 

verbetering ervan;
3. een afspiegeling van de werkelijke kosten;
4. niet-discriminerend;
5. bevorderlijk voor de efficiënte handel in gas en voor de concurrentie;
6. gericht op het vermijden van kruissubsidiëring tussen de netgebruikers;
7. gericht op het bieden van stimulansen voor investeringen;
8. gericht op het handhaven of creëren van interoperabele 

transmissienetten;
9. werken niet beperkend op de marktliquiditeit of verstorend voor de 

grensoverschrijdende handel van de verschillende transmissiesystemen.
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