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Geachte heer De  Maa, 
 

Hierbij ontvangt u het tarievenvoorstel voor het jaar 2017 (hierna: tarievenvoorstel) van 
Gasunie Transport Services B.V. (hierna: GTS) voor de wettelijke taken transport, 
balancering, kwaliteitsconversie, bestaande aansluitingen en aansluitpunten. In artikel 82, 
derde lid, van de Gaswet Is bepaald dat GTS voor deze taken haar tarievenvoorstel  voor 
1 september moet indienen bij de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) voor het 
daaropvolgende jaar. Echter, door het uitgestelde methodebeslult GTS 2017-2021 is de 
datum voor indiening van het tarievenvoorstel door ACM vastgesteld op 20 maart 2017 en 
zullen de tarieven voor 2017 ingaan per 1 juli 2017. Tot die datum blijven de tarieven van 
2016 van kracht. 

 
Het tarievenvoorstel bestaat uit deze brief, een Excel-rekenmodule, een Excel-bijlage met 
een overzicht van de door ons voorgestelde tarieven, een aantal bijlagen met toelichtingen 
op de ingevulde onderdelen van de rekenmodule en een  accountantsverklaring. 

 
In deze brief gaan wij in op de volgende  zaken: 

L   Tariefontwikkeling; 
2. Lopende  procedures; 
3. Rekenmodule; 
4. Schattingen in  rekenmodule; 
5. Uitbreidingsinvesteringen; 
6. Incidentele correcties; 
7. Aansluitpunt  tarieven; 
8. Accountantsverklaring; 
9. Vertrouwelijkheid. 

mailto:info@gastransport.n1
http://www.gasunietransportservices.com/
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1. Tariefontwikkeling 

Uit het tarievenvoorstel blijkt dat de transporttarieven - inclusief kwaliteitsconversie en 
balancering - gemiddeld 26% dalen ten opzichte van 2016. De tarieven voor bestaande 
aansluiting en aansluitpunten dalen met ca. 100% ten opzichte van 2016. Deze daling is het 
gevolg van het nieuwe Methodebesluit en x-factorbesluit. Daarnaast is bij het 
tarievenvoorstel rekening gehouden met de inkomsten die GTS in de eerste helft van het 
jaar ontvangt. 

 
De tarieven voor aansluitpunten worden individueel vastgesteld en voor de nieuwe 
reguleringsperiode is hiervoor een nieuwe tariefmethodiek geïntroduceerd • De 
aansluitpunten worden verder toegelicht onder het kopje 'aansluitpunt tarieven'. 

 
2. Lopende procedures 

Ten aanzien van de navolgende (lopende) procedures willen wij graag het volgende 
toelichten. 

 
Doelmatiqheidstoets  menqstation Botlek 
Naar aanleiding van uw besluit in het WQA-geschil, heeft u besloten om een 
doelmatigheidstoets te laten uitvoeren op de investering mengstation Botlek uit 2011. De 
doelmatigheidstoets is op het moment van indienen van het tarievenvoorstel nog niet finaal 
afgerond en om die reden zijn de door GTS geadministreerde totale kosten van de 
investering in het tarievenvoorstel opgenomen. De definitieve uitslag van de 
doelmatigheidstoets kan in het tarievenbesluit worden verwerkt. 

 
Verwerking uitspraak CBb inzake beroepsprocedure Methodebesluit 2014-2016 
Het CBb heeft een uitspraak gedaan over de hoogte van de gehanteerde frontier shift in het 
methodebesluit 2014-2016. U heeft aangegeven dat deze uitspraak naar verwachting 
verwerkt zal worden in een hersteld x-factorbesluit ruim voordat u het tarievenbesluit zult 
nemen. Omdat het herstelde x-factorbesluit bij het indienen van het tarievenvoorstel nog 
niet door u gepubliceerd is, hebben wij - conform afspraak - onze inschatting van de 
nacalculatie van de frontier shift in het tarievenvoorstel verwerkt. 

 
3. Rekenmodule 

Voor het opstellen van het tarievenvoorstel is gebruik gemaakt van de rekenmodule die wij 
op 24 februari 2017 van u hebben ontvangen. Wij hebben een aantal wijzigingen 
aangebracht in de rekenmodule. Dit betreft (i) een update van de netwerkpunten, (ii) 
aanpassingen van een aantal formules en (iii) overschrijving van een aantal door ACM 
ingevulde gegevens. Alle aangebrachte wijzigingen zijn toegelicht in het ingevoegde tabblad 
'TAR_Tab 17_Toelichting'.2 Tevens hebben wij de gewijzigde cellen met betrekking tot (ii) en 
(iii) de tekstkleur rood gegeven. Met betrekking tot de gewijzigde netgebieden, als onderdeel 
van (i), verwijzen wij naar bijlage 8. 

 
 
 

1  ACM/DE/2017/200909 
2 Tevens Is een tabblad 'TAR_Tab 18_Verwljderde NWPs' ingevoegd waarin de bij de update verwijderde 
netwerkpunten zijn opgenomen. 
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Ten behoeve van de transparantie en duidelijkheid naar de markt hebben wij een apart 
Excel-bestand opgesteld waarin de voorgestelde tarieven 2017 per netwerkpunt en per 
dienst zijn opgenomen. Dit overzicht is opgenomen in bijlage 2 'overzicht voorgestelde 
tarieven 2017'. 

 
4. Schattingen in rekenmodule 
De verwachting ten aanzien van rekenvolumina wordt in beginsel gebaseerd op  
gefactureerde capaciteiten van het meest recente jaar waarvan data beschikbaar is. Voor het 
tarievenvoorstel 2017 is dit het jaar  2015. 

 
Omdat de verwachte rekenvolumina voor 2017 afwijken van de historische gegevens is in de 
rekenmodule een schatting voor 2017 opgenomen. Dit betreft de gesommeerde schatting  
van alle netwerkpunten. In bijlage 4 wordt een toelichting gegeven op deze schatting, 
alsmede een toelichting op de ontwikkeling van de rekenvolumina ten opzichte van vorig  
jaar. 

 
Aangezien de tarieven 2017 voor een half jaar worden vastgesteld, worden de  
rekenvolumina gesplitst in rekenvolumina tot 1 juli 2017 en rekenvolumina vanaf 1 juli 2017. 
De splitsing vindt plaats middels een factor. De schatting van deze factor wordt toegelicht in 
bijlage 3. 

 
Daarnaast hebben wij een schatting opgenomen van de omzet 2017 voor shorthaul, 
verlegglngen en maatwerk. Deze correctie dient om nacalculatie in de toekomst te 
minimaliseren. In bijlage 5 wordt een toelichting gegeven op de in de rekenmodule 
opgenomen schatting. 

 
5. Uitbreidingsinvesteringen 
In het tarievenvoorstel wordt een vergoeding gevraagd van de kosten over de jaren 2015 tot 
en met 2017 voor niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen die zijn geactiveerd in 2015 en in 
de eerste helft van 2016, waarvoor in eerdere tarievenbesluiten nog geen vergoeding heeft 
plaatsgevonden. 

 
Voor uitbreidingsinvesteringen heeft de berekening van de kosten in de jaren 2015 en 2016 
plaatsgevonden conform het methodebesluit 2014-2016. De berekening van de kosten in 
2017 heeft plaatsgevonden conform het methodebesluit 2017-2021. De te vergoeden kosten 
worden jaarlijks via de tarieven verwerkt door middel van een opslag op de tarieven en 
toegestane inkomsten. 

 
In bijlage 6 wordt een toelichting gegeven op alle in het tarievenvoorstel opgenomen 
uitbreidingsinvesteringen. 



Blad 4 van 5 

Gasunie Transport Services B.V. 

Datum: 20 maart 2017 Ons kenmerk: LCR 17.0275 

Onderwerp:  Tarievenvoorstel 2017 

 

 

 
 

6. Aansluitpunt tarieven 
Voor de aansluitpunten wordt vanaf 2017 een nieuwe tariefmethodiek gehanteerd. Hierin 
wordt een onderscheid gemaakt in tarieven voor operationele en nieuwe aansluitpunten.   
Voor operationele aansluitpunten worden niet-uniforme tarieven bepaald door gebruik te 
maken van de kostenverhouding van de operationele aansluitpunten. Voor nieuwe 
aansluitpunten wordt het tarief gelijk gesteld aan het gewogen gemiddelde  van de  
'bestaande' aansluitpunttarieven. De uitwerking van deze methodiek vindt plaats in tabel 12 
(AT-tarieven). 

 
7. Incidentele correcties 
In het tarievenvoorstel is een aantal incidentele correcties opgenomen, te weten nacalculatie 
van de WQA-kosten periode 1, nacalculatie netnorm, nacalculatie van het beroep tegen het 
methodebesluit 2014-2016,  nacalculatie  van de kosten voor een afgerond  
aansluitpuntproject en nacalculatie dotatie administratieve onbalans. In bijlage 7 wordt een 
toelichting gegeven op deze incidentele correcties. 

 
8. Accountantsverklaring 
De bijgevoegde accountantsverklaring ziet toe op gegevens uit tabel 2 (rekenvolumina), 
tabel 5 (tariefaanpassingen), tabel 6 (niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen), tabel 8 
(incidenteel) en tabel 12 (aansluitpunttarieven) en de bijbehorende toelichtingen. 

 
9. Vertrouwelijkheid 
U heeft aangegeven het door ons ingediende tarievenvoorstel 20.17 integraal openbaar te 
willen maken op uw website, met uitzondering van gegevens die op basis van de 
vertrouwelijkheidsgronden genoemd in artikel 10 uit de Wet openbaarheid van bestuur   
(hierna Wob) van openbaarmaking uitgezonderd moeten worden3• Wij zijn in het licht van de 
Wob van mening dat de volgende gegevens vertrouwelijk behandeld dienen te   worden: 

 
• de omzet en het rekenvolume per netwerkpunt is bedrijfsvertrouwelijke- en 

klantinformatie; 
• details alsmede de toelichtingen met betrekking tot uitbreidingsinvesteringen, 

aansluitpunten en incidentele posten zijn vertrouwelijk voor zover te herleiden naar één 
partij en voor zover het klantinformatie betreft; 

• netwerkpuntspecifieke informatie in de toelichting netgebieden is vertrouwelijk; 
• persoonlijke  gegevens  van  de contactpersonen zijn vertrouwelijk; 
• de accountantsverklaring is opgesteld voor ACM en uitsluitend bestemd voor ACM en kan 

derhalve niet voor andere doeleinden worden  gebruikt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3  Artikel 10 lid 1 sub c 'voor zover het bedrijfs- en fabricagegegevens betreft' en artikel 10 lid 2 sub g  
'voor gegevens waarvan openbaarmaking onevenredige benadeling zou opleveren'. 
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In verband met de vertrouwelijkheid sturen wij u naast een vertrouwelijke versie ook een 
openbare  versie van het tarievenvoorstel 2017 (inclusief  bijlagen). 

 
Volledigheidshalve merken wij op dat deze brief en bijlagen middels cryptshare zijn 
verzonden. Indien u vragen heeft over dit  tarievenvoorstel, kunt u contact opnemen    met 

1, 
 
 
 

Hoogachtend, 
GASUNIE TRANSPORT SERVICES B.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hans Jonk 
Manager  Regulation 

 
 

Bijlagen 
1. Excel file rekenmodule4 

2. Excel file overzicht voorgestelde tarieven  20175 

3. Toelichting schatting factor Q1Q2 20176 

4. Toelichting schatting rekenvolumina  20167 

5. Toelichting schatting omzet shorthaul, verleggingen en  maatwerk 8 

6. Toelichting  uitbreidingsinvesteringen 9 

7. Toelichting incidenteel10 

8. Toelichting en berekening netgebieden11 

9. Accountantsverklaring 12 

 
 

4   Bijlage bevat vertrouwelijke gegevens, beschikbaar in vertrouwelijke en openbare   versie. 

5    Bijlage  bevat  geen  vertrouwelijke gegevens. 

6 Bijlage bevat geen vertrouwelijke gegevens. 

7 Bijlage bevat vertrouwelijke gegevens, beschikbaar in vertrouwelijke en openbare   versie. 
8    Bijlage  bevat  geen  vertrouwelijke gegevens. 
9   Bijlage bevat vertrouwelijke gegevens, beschikbaar in vertrouwelijke en openbare  versie. 

10   Bijlage bevat vertrouwelijke gegevens, beschikbaar in vertrouwelijke en openbare  versie. 
11 Deze bijlage bevat twee documenten; een toelichting en een berekening. De toelichting bevat geen 

vertrouwelijke gegevens. De bijlage met berekeningen Is beschikbaar In zowel vertrouwelijk als 

openbare versie omdat deze vertrouwelijke gegevens  bevat. 

12  Deze bijlage bevat meerdere documenten.  De gehele bijlage is volledig  vertrouwelijk. 




