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BIJLAGE 8 BIJ TARIEVENVOORSTEL 2015: TOELICHTING INCIDENTEEL 

Hieronder wordt een toelichting gegeven voor de in het TV-2015 opgenomen incidentele posten. De 

gegevens zijn verwerkt in tabel 9 van de tarievenmodule. 

  

Doelmatigheidsbeoordeling Heiligerlee (D-toets Heiligerlee) 

ACM heeft in het kader van de vaststelling van de tarieven 2013 voor kwaliteitsconversie de 

uitbreidingsinvestering Heiligerlee getoetst op doelmatigheid. In het tarievenbesluit 2013 (met 

kenmerk 104186/33) heeft ACM geoordeeld dat deze uitbreidingsinvestering tot een bedrag van 

EUR 136.153.173 doelmatig is. ACM was van oordeel dat de opslag voor indirecte kosten 

onvoldoend onderbouwd zou zijn en heeft daarom een deel van de investering als niet doelmatig 

gekwalificeerd. GTS heeft hiertegen bezwaar aangetekend. In haar beslissing op bezwaar (met 

kenmerk 104414_3/12 en 104415_2/12 d.d. 6 augustus 2014) heeft ACM geoordeeld dat GTS de 

opslag voldoende heeft onderbouwd en dat de uitbreidingsinvestering Heiligerlee tot een bedrag 

van EUR 138.355.570 doelmatig bevonden had moeten worden. Het tariefeffect op basis van het 

verschil van EUR 2.202.397 (EUR 138.355.570 – EUR 136.153.173, pp 2012) wordt op grond van 

artikel 82, achtste lid, en artikel 81c, tweede lid, van de Gaswet verrekend in het TV-2015. GTS 

heeft de kosten behorende bij het investeringsbedrag van EUR 2.202.397 bepaald op basis van de 

vergoedingsmethodiek van uitbreidingsinvesteringen en verwerkt in tabel 9 – Incidenteel.  

 
 

Kostenbesparing nieuw balanceringsregime (Kostenbesparing BiB) 

De verrekening van de kostenbesparing nieuw balanceringregime betreft verrekening over de jaren 

2012 en 2013. De kostenbesparing over het jaar 2012 is reeds in het tarievenvoorstel 2014 

meegenomen, welke ACM heeft toegekend (zie hiervoor randnummers 128 t/m 130 van het 

tarievenbesluit 2014 – met kenmerk ACM/DE/2013/206720). De kostenbesparing over het jaar 

2013 wordt opgenomen in het TV-2015.  

 

GTS heeft in haar tarievenvoorstel 2013 (met kenmerk LT 12.1227) verzocht om vergoeding van 

de ongedekte kosten ten behoeve van het nieuwe balanceringsregime als uitbreidingsinvestering. 

De ACM heeft in haar tarievenbesluit 2013 voor transport en balancering (met kenmerk 104186 / 

32) geoordeeld dat deze ongedekte kosten voor vergoeding in aanmerking komen.  

 

De ongedekte kosten die voor vergoeding in aanmerking komen betreffen de kapitaalskosten en 

operationele kosten minus de kostenbesparing die GTS heeft kunnen realiseren. Deze 

kostenbesparing valt onder de post inkoopkosten energie waarvoor, conform paragraaf 7.3.2 van 

het methodebesluit transport en balancering voor de periode 2010 t/m 2013, een aparte 

nacalculatieregeling geldt.  

 

Door invoering van het nieuwe balanceringsregime heeft GTS kunnen besparen op de inkoop van 

flexibiliteit (afname van flexibiliteitsbehoefte). Daarnaast zijn er nieuwe kosten ontstaan als gevolg 

van een reserveringsvergoeding. Per saldo heeft dit geleid tot een kostenbesparing welke 

grotendeels (via de nacalculatieregeling) wordt terugbetaald aan de markt. Alleen het deel dat (na 

de nacalculatieregeling) een kostenbesparing voor GTS betreft, kan worden aangemerkt als 
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kostenbesparing ten gevolge van het nieuwe balanceringsregime. De kostenbesparing betreft de 

jaren 2012 en 2013 en is in de tarievenmodule 2013 opgenomen.  

 

De berekening van de kostenbesparing inclusief toepassing nacalculatieregeling inkoopkosten 

energie, zoals opgenomen in bijlage 2 van LT 12.1227 en in de tarievenmodule 2013, ziet er als 

volgt uit: 

 

 

 

De kostenbesparing wordt in tarievenvoorstel 2015 als onderdeel van de nacalculatieregeling op de 

inkoopkosten energie voor het jaar 2013 verrekend met de markt. Zonder toepassing van een 

correctie leidt dit er toe dat deze kostenbesparing over het jaar 2013 een tweede maal met de 

markt wordt verrekend. Daarom is, als correctie op de nacalculatieregeling in tabel 4 – BESeF, in 

TV-2015 een vergoeding opgenomen voor deze kostenbesparing over het jaar 2013 in tabel 9 – 

Incidenteel.  

 

Proefproject veilen gebundelde capaciteit (Prisma correctie) 

Het besluit van ACM met betrekking tot het proefproject in 2012 (met kenmerk 104110/4)) schrijft 

voor dat de kosten die GTS voor het proefproject maakt, dienen te worden vergoed via de tarieven, 

na aftrek van de opbrengsten voor GTS over 2012 uit veilingpremies.  

 

In het tarievenvoorstel 2014 heeft GTS over 2012 abusievelijk niet alleen de veilingpremies 2012 

(EUR 9.065, pp 2012) als opbrengsten gesaldeerd met de proefprojectkosten, maar de volledige 

veilingomzet (d.w.z. starttarief veiling plus premie, EUR 167.715, pp 2012). Hierdoor is de als MFA 

opgenomen vergoeding voor de proefprojectkosten 2012 in de tarieven 2014 dus EUR 158.650 

(EUR 167.715 – EUR 9.065, pp 2012) te laag vastgesteld. Deze EUR 158.650 (pp 2012) worden als 

een incidentele kostenpost in het tarievenvoorstel 2015 verrekend.  

 

Verder heeft de abusievelijke saldering van de proefprojectkosten met de opbrengsten tot gevolg 

gehad dat de grondslag voor het jaarlijkse MFA budget in de onderhavige reguleringsperiode, 

zijnde de gemiddelde (netto) MFA OPEX over de jaren 2010 t/m 2012, te laag is vastgesteld. 

Hierdoor is de opgenomen vergoeding voor het MFA budget 2014 in de tarieven 2014 dan ook EUR 

158.650 / 3 = EUR 55.614,44 (pp 2012) te laag vastgesteld. GTS stelt voor om deze te lage 

vergoeding te verrekenen via een incidentele kostenpost in het tarievenvoorstel 2015.  

 

Daarnaast stelt GTS voor om de nog te vergoeden MFA budgetten voor de jaren 2015 en 2016 te 

corrigeren (te verhogen met EUR 55.614,44 pp 2012) via een aanpassing van de input voor de 

berekening van het MFA budget in het tarievenvoorstel 2015.  

Kostenbesparing balanceringsregime (EUR 1.000) 2012 2013 Totaal

Wijziging in flexibiliteitscontracten 26.017       26.565       52.582       

Additionele kosten m.b.t. reserveringsvergoeding -10.075      -2.529       -12.604      

Totaal 15.942       24.036       39.978       

Terugbetaling aan de markt (na toepassing nacalculatieregeling) -13.306      -21.340      -34.646      

Netto kostenbesparing GTS (na toepassing nacalculatieregeling) 2.636        2.696        5.332        
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Netnorm correctie 

Om de toegankelijkheid van de Nederlandse gasmarkt te vergroten wordt de netnorm van het 

hoogcalorische gasnet per 1 oktober 2014 verhoogd van 54,0 naar 55,7 MJ/m3. Bij 15 industriële 

eindverbruikers is geconstateerd dat de hogere Wobbe bovengrens invloed kan hebben op de 

productieprocessen van die eindverbruikers. Het project Netnorm betreft het aanpassen van de 

gasinstallaties van deze 15 industriële eindgebruikers.  

 

ACM heeft, zoals aangegeven in randnummer 138 van het tarievenbesluit 2014 (met kenmerk 

ACM/DE/2013/206720), het project Netnorm gekwalificeerd als een markt faciliterende activiteit 

(MFA). Conform de MFA nacalculatieregeling in de methodebesluiten 2010-2013 zijn de Netnorm 

kosten 2011 vergoed in de tarieven van 2013. Eind 2013 heeft GTS vastgesteld dat in 2011 een 

bedrag van EUR 28.575 ten onrechte is aangemerkt als Netnorm kosten. Deze vaststelling 

betekent dat de vergoeding voor Netnorm kosten in de 2013 tarieven eveneens EUR 28.575 (pp 

2011) te hoog was. GTS stelt voor om deze kosten te verrekenen (in mindering te brengen op de 

2015 tarieven) via een incidentele opbrengstenpost in het tarievenvoorstel 2015.  

 

Verder heeft de onterechte aanmerking van EUR 28.575 als Netnorm kosten 2011 tot gevolg gehad 

dat de grondslag voor het jaarlijkse MFA budget in de onderhavige reguleringsperiode, zijnde de 

gemiddelde (netto) MFA OPEX over de jaren 2010 t/m 2012, te hoog is vastgesteld. Hierdoor is de 

opgenomen vergoeding voor het MFA budget 2014 in de tarieven 2014 dan ook EUR 28.575 / 3 = 

EUR 9.525 (pp 2011) te hoog geweest. Deze te hoge vergoeding wordt verrekenend (in mindering 

gebracht op de 2015 tarieven) via een incidentele opbrengstenpost in het tarievenvoorstel 2015.  

 

Daarnaast stelt GTS voor om de nog te vergoeden MFA budgetten voor de jaren 2015 en 2016 te 

corrigeren (te verminderen met EUR 9.525, pp 2011) via een aanpassing van de input voor de 

berekening van het MFA budget in het tarievenvoorstel 2015.  

 


