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1111 InleidingInleidingInleidingInleiding    
 

1. Met dit besluit geeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

(hierna: de Raad) uitvoering aan artikel 82, vijfde lid van de Gaswet. Op grond van dit 

artikel stelt de Raad jaarlijks de tarieven vast die de netbeheerder van het landelijk 

gastransportnet in rekening brengt voor de uitvoering van een aantal wettelijke taken.  
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2. De tarieven die de Raad met dit besluit vaststelt, zijn de tarieven ter uitvoering van de taak 

van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet welke is genoemd in artikel 10a, 

eerste lid, onderdeel d van de Gaswet: het aanbieden van flexibiliteitsdiensten aan een 

ieder die daarom verzoekt, voor zover de in artikel 54, eerste lid, bedoelde rechtspersoon 

een economische machtspositie heeft op de markt voor flexibiliteitsdiensten (hierna: het 

aanbieden van flexibiliteitsdiensten).  

 

2222 LeeswijzerLeeswijzerLeeswijzerLeeswijzer    
 

3. Met dit besluit stelt de Raad de tarieven vast die de netbeheerder van het landelijk 

gastransportnet voor het aanbieden van flexibiliteitsdiensten in rekening dient te brengen. 

Dit besluit bestaat uit een aantal hoofdstukken. In de hoofdstukken 3 en 4 beschrijft de 

Raad welk kader hij hanteert voor dit besluit. Het kader wordt bepaald door de wettelijke 

basis (hoofdstuk 3) en context van dit besluit (hoofdstuk 4). Hoofdstuk 5 heeft betrekking 

op de procedure die de Raad heeft gevolgd bij de totstandkoming van dit besluit. De Raad 

geeft zijn oordeel over het tariefvoorstel van de netbeheerder van het landelijk 

gastransportnet in hoofdstuk 6. De Raad eindigt het besluit met zijn dictum (hoofdstuk 7). 

 

3333 Wettelijke basis van dit besluitWettelijke basis van dit besluitWettelijke basis van dit besluitWettelijke basis van dit besluit    
 

4. In dit hoofdstuk beschrijft de Raad de bepalingen die gezamenlijk de wettelijke basis 

vormen voor dit besluit. 

 

5. Artikel 82, eerste lid van de Gaswet luidt: “In afwijking van artikel 80 worden de tarieven ter 

uitvoering van de taken, genoemd in artikel 10 en 10a, eerste lid, onderdeel b, c, d en e, alsmede 

de tarieven voor de transport ondersteunende diensten vastgesteld overeenkomstig dit artikel.” 

 

6. Artikel 82, vijfde lid van de Gaswet luidt: “De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit 

stelt jaarlijks de tarieven vast die kunnen verschillen voor de onderscheiden tariefdragers.” 

 

7. Artikel 82, zevende lid van de Gaswet luidt: “De vastgestelde tarieven treden in werking op een 

door de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit te bepalen datum en gelden tot de 

datum van inwerkingtreding van het besluit tot vaststelling van de tarieven voor het volgende 

jaar.” 
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4444 Context van dit besluitContext van dit besluitContext van dit besluitContext van dit besluit    
 

8. In dit hoofdstuk beschrijft de Raad de inhoudelijke en wettelijke context van dit besluit. 

Door deze context te beschrijven, plaatst de Raad dit besluit in een breder perspectief, te 

weten een korte beschrijving van de manier waarop het netbeheer van gasnetten past 

binnen de totale gasmarkt en van de samenhang van dit besluit met eerder door de Raad 

vastgestelde besluiten. 

 

4.14.14.14.1 Inhoudelijke contextInhoudelijke contextInhoudelijke contextInhoudelijke context    

 

Het beheer van gastransportnetten 

9. De Raad houdt onafhankelijk toezicht op de gasmarkt, met als doel deze markt zo effectief 

mogelijk te laten werken. De gasmarkt bestaat uit de segmenten productie, levering en 

transport van gas. Bij productie en levering van gas is sprake van een vrije markt. Voor de 

bijbehorende diensten op deze segmenten kunnen handelaren, zakelijke gebruikers en 

consumenten in principe zelf bepalen met welk bedrijf zij een contract willen afsluiten. Bij 

het transport van gas is dit niet het geval. Degenen die gebruik willen maken van de 

transportcapaciteit van een bepaald net kunnen niet zelf bepalen door welk bedrijf zij het 

transport willen laten verrichten. Zij zijn gebonden aan de netbeheerder die het net beheert 

waarvan zij gebruik moeten maken.  

 

10. Gasunie Transport Services B.V. (hierna: GTS) is aangewezen als beheerder van het 

landelijk gastransportnet. Dit besluit heeft betrekking op de netbeheerder van het landelijk 

gastransportnet. Op het landelijk gastransportnet zijn relatief weinig direct aangeslotenen; 

de meeste afnemers zijn aangesloten op de regionale distributienetten. Deze regionale 

distributienetten zijn weer op het landelijk gastransportnet aangesloten. Het door GTS 

beheerde gastransportnet speelt een cruciale rol in het faciliteren van de marktwerking op 

de gasmarkt.  
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11. In de Gaswet zijn de taken van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet bepaald. 

Iedere netbeheerder heeft onder meer als taak om zijn gastransportnet in werking te 

hebben, te onderhouden en te ontwikkelen op een wijze die de veiligheid, doelmatigheid en 

betrouwbaarheid van dat gastransportnet en van het transport van gas over de netten 

waarborgt en het milieu ontziet. Daarnaast heeft iedere netbeheerder als taak om 

koppelingen met andere gastransportnetten te realiseren en reparaties aan zijn 

gastransportnet uit te voeren.1 In aanvulling op deze transport(gerelateerde) taken heeft de 

netbeheerder van het landelijk gastransportnet een aantal bijzondere taken op grond van 

artikel 10a van de Gaswet, waaronder het aanbieden van flexibiliteitsdiensten aan een ieder 

die daarom verzoekt, voor zover de in artikel 54, eerste lid van de Gaswet bedoelde 

rechtspersoon een economische machtspositie heeft op de markt voor 

flexibiliteitsdiensten. Onderhavig besluit stelt de tarieven voor het door de netbeheerder 

van het landelijk gastransportnet aanbieden van flexibiliteitsdiensten vast. 

 

12. Een netbeheerder heeft er belang bij dat hij de kosten die hij maakt om te voldoen aan op 

hem rustende wettelijke taken kan terugverdienen, inclusief een redelijk rendement op het 

geïnvesteerde vermogen voor de kapitaalverschaffers.  

 

13. Een netbeheerder van een gastransportnet heeft geen wettelijk monopolie. Aangezien het 

niet doelmatig is om meerdere gastransportnetten naast elkaar te hebben, bevindt een 

netbeheerder zich feitelijk wel in een monopoliesituatie. Hij ondervindt bij het beheer van 

zijn gastransportnet nagenoeg geen concurrentie van andere netbeheerders. Het ontbreken 

van concurrentie zou ertoe kunnen leiden dat een netbeheerder onvoldoende doelmatig 

werkt, te hoge tarieven vaststelt of tussen verschillende typen afnemers discrimineert. De 

afnemers worden daardoor benadeeld. Omdat zij niet in staat zijn om te kiezen voor een 

aansluiting op een gastransportnet van een andere netbeheerder waar zij “meer waar voor 

hun geld krijgen”2, voorziet de Gaswet in regels die de afnemers beschermen tegen dit 

mogelijke gedrag van netbeheerders. Afnemers zijn gebaat bij een bevordering van de 

doelmatigheid van de bedrijfsvoering en de meest doelmatige kwaliteit van de uitvoering 

van de taken van de netbeheerder. Onder doelmatigheid in deze zin dient de situatie te 

worden begrepen dat de netbeheerder in ieder geval geen rendement behaalt dat hoger is 

dan in het economisch verkeer gebruikelijk.  

 

 

                                                           
1 Ingevolge artikel 10, eerste en derde lid van de Gaswet.  

2 Kamerstukken II, 2002/03, 28 174, nr. 28, p. 13.  
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14. De wetgever heeft de Raad belast met de taak om de tarieven van de netbeheerders te 

reguleren. Het doel van de regulering van een netbeheerder is om een methode vast te 

stellen waarmee een netbeheerder, zoals de Minister aangeeft, “een prikkel krijgt om net zo 

doelmatig te handelen als bedrijven op een markt met concurrentie”. 3 Indien dit het geval is, 

resulteert dat naar de mening van de Raad in een optimale balans tussen prijs en kwaliteit 

van de geleverde diensten en daarmee tussen de belangen van de diverse betrokkenen.  

 

4.24.24.24.2 Wettelijke contextWettelijke contextWettelijke contextWettelijke context    

 

 Van methodebesluit … 

15. Jaarlijks stelt de Raad in tariefbesluiten de tarieven vast ter uitvoering van de taken van de 

netbeheerder van het landelijk gastransportnet als genoemd in artikel 10 en 10a van de 

Gaswet. De Raad hecht eraan inzichtelijk te maken hoe deze tarieven voortvloeien uit de 

methode van regulering.  

 

16. Het aanbieden van flexibiliteitsdiensten aan een ieder die daarom verzoekt is een taak die 

pas ontstaat op het moment dat de rechtspersoon genoemd in artikel 54, eerste lid van de 

Gaswet een economische machtspositie heeft op de markt voor flexibiliteitsdiensten. De in 

artikel 54, eerste lid van de Gaswet genoemde rechtspersoon is GasTerra B.V. 

 

17. De Raad heeft de methode van regulering voor de taak genoemd in artikel 10a, eerste lid, 

onder d van de Gaswet vastgelegd in het besluit van 1 november 2011 met het kenmerk 

103650 (hierna: het methodebesluit). De wettelijke grondslag voor de vaststelling van het 

methodebesluit is gelegen in artikel 82, tweede lid van de Gaswet: “Voor elke taak van de 

netbeheerder van het landelijk gastransportnet, bedoeld in het eerste lid, stelt de raad van 

bestuur van de mededingingsautoriteit de methode van regulering vast, voor een periode van ten 

minste drie en ten hoogste vijf jaar, na overleg met de gezamenlijke netbeheerders en met 

representatieve organisaties van partijen op de gasmarkt en met inachtneming van het belang 

dat de doelmatigheid van de bedrijfsvoering op de meest doelmatige kwaliteit van de uitvoering 

van deze taken worden bevorderd.” Het methodebesluit ziet op de periode van 1 januari 2012 

tot en met 31 december 2014 (hierna: reguleringsperiode). In het methodebesluit stelt de 

Raad vast dat GasTerra B.V. een economische machtspositie heeft op de markt voor 

flexibiliteitsdiensten.  

 

 

                                                           
3 Kamerstukken II, 2002/03, 28 174, nr. 28, p. 13.  
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…via tariefvoorstel… 

18. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet zendt jaarlijks aan de Raad een voorstel 

voor de tarieven die hij in rekening zal brengen voor de uitvoering van zijn wettelijke taken. 

De wettelijke grondslag hiervoor is gelegen in artikel 82, derde lid van de Gaswet: “De 

netbeheerder van het landelijk gastransportnet zendt jaarlijks voor 1 september aan de raad van 

bestuur van de mededingingsautoriteit een voorstel voor de tarieven voor uitvoering van de taken 

genoemd in de artikelen 10 en 10a, met inachtneming van de tariefstructuren vastgesteld op 

grond van artikel 12f of 12g en met inachtneming van de gemaakte kosten voor investeringen, 

bedoeld in artikel 39e, 39f, derde lid, of 54a, derde lid, voor zover deze kosten als doelmatig zijn 

beoordeeld door de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit.” Daarbij neemt de 

netbeheerder van het landelijke gastransportnet de tariefstructuren zoals vastgelegd in de 

TarievenCode Gas4 in acht.  

 

…naar het tariefbesluit. 

19. De Raad stelt jaarlijks de tarieven vast die de netbeheerder van het landelijk 

gastransportnet in rekening zal brengen voor de uitvoering van zijn wettelijke taken. De 

wettelijke grondslag hiervoor is gelegen in artikel 82, vijfde lid van de Gaswet. Indien bij 

eerder vastgestelde tarieven gebruik is gemaakt van onjuiste of onvolledige gegevens of 

gebruik is gemaakt van geschatte gegevens en de feitelijke gegevens daarvan afwijken, kan 

de Raad een correctie toepassen. 

 

20. De door de Raad vastgestelde tarieven treden in werking op een door de Raad te bepalen 

datum en gelden tot de datum van inwerkingtreding van het besluit tot vaststelling van de 

tarieven voor het volgende jaar. De wettelijke grondslag hiervoor is gelegen in artikel 82, 

zevende lid van de Gaswet.  

 

5555 ProcedureProcedureProcedureProcedure    
  

21. Met het methodebesluit heeft de Raad op grond van artikel 82, tweede lid van de Gaswet 

voor het door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet aanbieden van 

flexibiliteitsdiensten een methode van regulering vastgesteld voor de periode van 1 januari 

2012 tot en met 31 december 2014. 

 

 

 

                                                           
4 De TarievenCode Gas is laatstelijk gewijzigd bij besluit van 12 juli 2011 (kenmerk 103871/4). 
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22. Bij brief van 20 augustus 2012 (kenmerk LTM 12.1005) heeft GTS een voorstel ingediend 

voor de tarieven voor het in 2013 aanbieden van flexibiliteitsdiensten. 

 

23. Op 22 november 2012 heeft de Raad het tariefvoorstel van GTS ter inzage gelegd ten 

kantore van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Van de terinzagelegging is kennis 

gegeven in de Staatscourant van 22 november 2012, nr. 24262. Tevens is het tariefvoorstel 

geplaatst op de internetpagina van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (www.nma.nl).  

 

24. De Raad heeft naar aanleiding van de terinzagelegging van het tariefvoorstel een 

schriftelijke reactie ontvangen van Vereniging Energie-Nederland. De Raad behandelt de 

schriftelijke reactie in de bij dit besluit behorende bijlage A. 

 

25. Voor de goede orde merkt de Raad op dat de bij de voorbereiding van onderhavig besluit 

gevolgde procedure geen uniforme openbare voorbereidingsprocedure is in de zin van 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Het is voor belanghebbenden dan ook 

mogelijk om binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar te maken tegen 

het besluit. 

 

6666 Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling van het tariefvan het tariefvan het tariefvan het tariefvoorstel voorstel voorstel voorstel     
 

26. De Raad heeft het tariefvoorstel beoordeeld aan de hand van artikel 82, derde lid van de 

Gaswet, hetgeen toetsing aan de TarievenCode Gas inhoudt. Daarnaast heeft de Raad het 

voorstel getoetst aan de methode van regulering zoals vastgelegd in het methodebesluit.  

 

27. Het voorgestelde tarief voor flexibiliteitsdiensten voor GTS bedraagt voor 2013: voor de 

jaardienst 9,15 €/m3/uur/jaar en voor de kwartaaldienst 2,29 €/m3/uur/kwartaal. Dit tarief 

is gebaseerd op een verwacht aantal verkochte eenheden van 57.677.    
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6.16.16.16.1 TTTToetsing aan de Toetsing aan de Toetsing aan de Toetsing aan de TarievenCode GasarievenCode GasarievenCode GasarievenCode Gas    

 

28. De tariefstructuren voor de diensten die de netbeheerder van het landelijk gastransportnet 

aanbiedt staan omschreven in de TarievenCode Gas.5 De tariefstructuur van de 

flexibiliteitsdiensten is omschreven in paragraaf 3.5.4 van de TarievenCode Gas. De 

TarievenCode Gas is voor het laatst gewijzigd in juli 2011, evenwel zonder dat dit invloed 

heeft op het tariefvoorstel of de in dit besluit vastgestelde tarieven. De Raad stelt vast dat 

het tariefvoorstel past binnen de in de TarievenCode Gas neergelegde tariefstructuur. 

 

6.26.26.26.2 Toetsing aan de mToetsing aan de mToetsing aan de mToetsing aan de methode van reguleringethode van reguleringethode van reguleringethode van regulering    

 

29. In het methodebesluit staat dat de tarieven voor het aanbieden van flexibiliteitsdiensten 

zijn gebaseerd op de kosten die de netbeheerder van het landelijk gastransportnet 

redelijkerwijs maakt voor het uitvoeren van deze taak.6  

 

30. GTS stelt in zijn voorstel dat het tarief voor het aanbieden van flexibiliteitsdiensten bestaat 

uit:  

- kosten voor ontwikkeling, automatisering en uitvoering; 

- kosten op uitstaande facturen; 

- fondsvorming.  

GTS merkt op dat het voor 2013 voorgestelde tarief hoger is dan het tarief voor 2012 (€ 7,91 

voor de jaardienst), hetgeen te verklaren is doordat de verwachte verkopen in 2013 lager 

zijn dan in 2012. GTS geeft aan dat het tarief 2012 was gebaseerd op 68.664 eenheden 

(realisatie 2011) en het tarief 2013 op 57.677 eenheden.  

 

31. In het methodebesluit is opgenomen dat aan GTS fondsvorming en nacalculatie wordt 

toegestaan.7  

 

32. De redenen hiervoor worden als volgt in het methodebesluit uiteengezet.8 Hoewel de Raad 

met redelijke zekerheid kan constateren dat Gasterra een economische machtspositie 

houdt gedurende de periode 2012 tot en met 2014, is de ontwikkeling van de vraag naar de 

gereguleerde flexibiliteitsdienst niet op voorhand vast te stellen. Toekomstige 

marktontwikkelingen kunnen resulteren in dalende afnamevolumes of mogelijk volledig 

                                                           
5 Ingevolge artikel 12a van de Gaswet worden de tariefstructuren vastgesteld.  

6 Besluit van 1 november 2011 met kenmerk 103650, randnummer 21. 

7 Zie randnummer 22 van het methodebesluit. 
8 Randnummer 23 van het methodebesluit. 
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wegvallen van de vraag. Nu kan GTS voorstellen eventuele tekorten uit het voorafgaande 

jaar te verrekenen met de tarieven van het daaropvolgende jaar. Als op enig moment geen 

flexibiliteitsdiensten meer verkocht worden dan valt ook de basis voor een dergelijke 

verrekening weg. Omdat de Raad van oordeel is dat GTS alle kosten gemoeid met het 

aanbieden van flexibiliteit moet kunnen terugverdienen, krijgt GTS evenals in de vorige 

reguleringsperiode de mogelijkheid tot nacalculatie. De Raad wil tegelijkertijd voorkomen 

dat bij potentiële afnemers veel onzekerheid ontstaat omtrent de hoogte van deze 

eventuele naheffing. Door GTS ook gelegenheid te geven tot fondsvorming wordt het risico 

dat afnemers achteraf met een naheffing worden geconfronteerd aanzienlijk kleiner. Met de 

combinatie van fondsvorming en nacalculatie houdt de Raad zowel rekening met de 

belangen van de afnemers als die van GTS. 

 

33. Fondsvorming vindt plaats over de gehele reguleringsperiode, nacalculatie aan het einde 

van de reguleringsperiode. GTS hanteert voor fondsvorming in zijn tariefvoorstel een 

opslag van 20%.  

 

6.36.36.36.3 Conclusie Conclusie Conclusie Conclusie     

 

34. De Raad komt tot de conclusie dat het tariefvoorstel van de netbeheerder van het landelijk 

gastransportnet redelijk is en voldoet aan de vereisten welke voortvloeien uit de 

TarievenCode Gas en de methode van regulering. 
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7777 DictumDictumDictumDictum    
 

35. Op grond van artikel 82, vijfde lid van de Gaswet en gelet op de voorgaande overwegingen, 

besluit de Raad de tarieven die de netbeheerder van het landelijk gastransportnet in 2013 in 

rekening mag brengen voor het aanbieden van flexibiliteitsdiensten als volgt vast te stellen: 

 

Jaartarief flexibiliteitsdienst   9,15 €/m3 (n;35,17)/u/jaar 

Kwartaaltarief flexibiliteitsdienst  2,29 €/m3 (n;35,17)/u/kwartaal 

 

36. Van dit besluit zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. Voorts zal dit besluit 

worden gepubliceerd op de internetpagina van de Nederlandse Mededingingsautoriteit en 

ter inzage worden gelegd ten kantore van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. 

Daarnaast is de netbeheerder van het landelijk gastransportnet verplicht om de voor hem 

geldende tarieven op een geschikte wijze te publiceren en ter inzage te leggen in al zijn 

vestigingen. 

 

37. De in randnummer 35 genoemde tarieven treden in werking op 1 januari 2013. 

 

 

Den Haag, 

Datum: 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze, 

 

W.g. 

 

Robert Spencer 

Clustermanager Handel en Transport Gas 

Directie Regulering Energie en Vervoer 
 
 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de 

dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur 

van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In het 

bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet 

bestuursrecht de Raad verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij het College van Beroep voor 

het bedrijfsleven.  
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Bijlage A Bijlage A Bijlage A Bijlage A ----    Behandeling vanBehandeling vanBehandeling vanBehandeling van de de de de    reactiereactiereactiereactie    
 

1. Het tariefvoorstel flexibiliteitsdiensten GTS 2013 is op 22 november 2012 ter inzage gelegd. 

Een schriftelijke reactie is ontvangen van Vereniging Energie-Nederland.  

 

Reactie 

2. Energie-Nederland geeft in de reactie aan het tariefvoorstel onvoldoende transparant te 

vinden. Hierbij noemt Energie-Nederland twee elementen. Ten eerste geeft het tariefvoorstel 

de verwachte daling van de verkoop van flexdiensten als reden voor de verhoging van het 

tarief. Energie-Nederland stelt dat het voorstel geen onderbouwing bevat van deze aanname. 

Ten tweede ziet Energie-Nederland graag dat GTS de gemaakte kosten beter inzichtelijk 

maakt, met een onderscheid tussen investeringskosten en operationele kosten.  

 

Beoordeling 

3. Het verwacht aantal verkochte eenheden in 2013 is door GTS vastgesteld op 57.677. Het 

tariefvoorstel flexibiliteitsdiensten GTS 2013 stelt dat “het tarief 2012 was gebaseerd op 

68.664 eenheden (realisatie 2011) en het tarief 2013 op 57.677 eenheden”. Wat het 

tariefvoorstel niet vermeldt is dat de genoemde 57.677 eenheden de realisatie is van het 

aantal eenheden in 2012.  

 

4. Jaarlijks stelt GTS het verwacht aantal verkochte eenheden op deze wijze vast, dus 

overeenkomstig de realisatie in het voorafgaande jaar. In de vraag naar flexibiliteitsdiensten 

van GTS is de laatste jaren duidelijk een dalende lijn zichtbaar en gelet het toenemende 

aanbod in flexibiliteitsdiensten op de markt is er geen reden om te verwachten dat deze 

neerwaartse trend zich niet voortzet. Door het verwacht aantal verkochte eenheden gelijk te 

stellen aan de meest recente gerealiseerde verkopen wordt het risico voor afnemers van een 

hoge naheffing beperkt.  

 

5. Fondsvorming ziet daarnaast op het beperken van het risico op een hoge naheffing in het 

geval verkoopvolumes lager uitvallen dan het verwacht aantal verkochte eenheden. Dit 

instrument is vooral bedoeld als buffer voor mogelijk lage verkopen in latere jaren. 

Nacalculatie door GTS vindt namelijk plaats aan het einde van de reguleringsperiode.     
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6. Het tariefvoorstel voor flexibiliteitsdiensten komt tot stand door de uitvoeringskosten van de 

dienst te delen op het verwacht aantal verkochte eenheden. Voor het jaar 2013 is alleen sprake 

van operationele kosten, investeringskosten zijn niet aan de orde. De IT investering voor de 

nomflex dienst is afgeschreven in 2011. De uitvoeringskosten bestaan uit kosten voor 

contractmanagement, kosten voor dagelijkse uitvoering van de dienst en dispatching en 

kosten van IT beheer. Het totaal aan uitvoeringskosten bedraagt volgens de opgave van GTS 

voor 2013 Euro 417.000.   

 

7. Met bovenstaande toelichting en bijgevoegde nadere specificatie meent de Raad dat het 

tariefvoorstel nu voldoende transparant is.    


