
Klankbordgroep 

Regulering GTS

10/9/2013



Gasaansluitdienst

• Zienswijzen: methodebesluit over bestaande aansluitingen 

en nieuwe aansluitpunten onduidelijk.

• Vandaag: overzicht voorgenomen regulering 

aansluitingen/aansluitpunten
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Gasaansluitdienst – bestaande 

aansluitingtaak
• Bestaande aansluitingtaak heeft betrekking op  

aansluitingen die in gebruik genomen zijn voor 1 april 2011

• Na 1 april 2011 valt de aanleg van de aansluiting in het vrije 

domein

• De activa en OPEX van de bestaande aansluitingen waren 

onderdeel van de activa en OPEX voor de transporttaak en 

de balanceringstaak.

• Voornemen in dit methodebesluit: de activa en OPEX voor 

de balanceringstaak en voor de bestaande aansluitingtaak

met een verdeelsleutel opgesplitst 
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Gasaansluitdienst – bestaande 

aansluitingen
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GAW (OPEX) voor transportaak, 

balanceringstaak, bestaande aansluitingtaak

GAW (OPEX) 

transporttaak

GAW (OPEX) 

balanceringstaak

GAW (OPEX) 

bestaande 

aansluitingtaak

3,3%93,2% 3,5%



Gasaansluitdienst – bestaande 

aansluitingen
• Toegerekende GAW en OPEX in 2012 vormen basis voor 

toegestane inkomsten. 

• Codewijzigingsvoorstel om tot tarieven te komen:

• Toegestane inkomsten worden gedeeld door de totale 

rekenvolumes om tot een standaard tarief te komen

• Het standaardtarief wordt vermenigvuldigd met de 

rekenvolumes op dat punt om tot de ex-ante 

tariefinkomsten te komen

• Via omzetnacalculatie verdient GTS uiteindelijk de 

toegestane inkomsten, ongeacht de werkelijke volumes
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Gasaansluitdienst – taak nieuwe 

aansluitpunten
• Vanaf 1 april 2011 taak om nieuwe aansluitpunten aan te 

leggen (aansluittaak)

• In 2011 en 2012 zijn er  geen nieuwe aansluitpunten 
aangelegd

• Daarom is er ook nog geen GAW opgebouwd

• Voornemen in methodebesluit: via NPD regeling worden 
gedurende de reguleringsperiode de kosten (afschrijvingen, 
vermogensvergoeding en OPEX) van specifiek aansluitpunt 
in rekening gebracht bij de afnemer

• In de volgende reguleringsperiode worden dan de 
investeringsuitgaven opgenomen in een GAW voor nieuwe 
aansluitpunten
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