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TABBLAD 8 
 
Deze toelichting richt zich op de door GTS toegevoegde gegevens in het tabblad 8 van 

de rekenmodule van het tarievenvoorstel 2024 (TV-2024). In deze tabel kan GTS-

gegevens opvoeren voor capaciteit. Hieronder is een toelichting opgenomen.  

Tabblad 8: Input capaciteit  
Voor het grootste deel (ca 80%) ligt vast hoeveel capaciteit er in 2024 gecontracteerd 

zal zijn. Deze capaciteit is namelijk nu al door marktpartijen geboekt of zal zeker nog 

worden geboekt. De verwachte extra capaciteit wordt hierbij opgeteld. Deze extra 

capaciteit is geschat op basis van historisch boekingsgedrag en/of marktinformatie 

(afkomstig van shipper, NNO, SSO, producent).  

In de voorspelde gecontracteerde capaciteit is tevens rekening gehouden met verwachte 

inter-TSO compensatie (ITC) door de voorspelde gecontracteerde capaciteit procentueel 

te verhogen met de verwachte ITC inkomsten gedeeld door het gemiddelde tarief vóór 

ITC correctie. Het gemiddelde tarief is hierbij gebaseerd op de toegestane inkomsten 

exclusief tariefcorrecties. 
In de verwachte gecontracteerde capaciteit is geen rekening gehouden met de verkoop 

van interruptible capaciteit. In 2022 was het aandeel interruptable verkopen fors hoger 

dan voorgaande jaren. Het is echter, vanwege de aard van het product, niet met 

voldoende zekerheid in te schatten hoe hoog de interruptable verkopen in 2024 zullen 

zijn.  

 
In onderstaande tabel is de voorspelde gecontracteerde capaciteit voor 2023 en 2024 

weergegeven (capaciteit uitgedrukt in mln. kWh/h/y).     
 

Tabel 1 Voorspelde gecontracteerde capaciteit 

 Voorspelde 
gecontracteerde 
capaciteit 2024 

Voorspelde 
gecontracteerde 
capaciteit 2023 

Verschil 2023 en 2024 

Entry 177,5 175 +  2 
Exit 272,5 260 +13 
Totaal 450 435 +15 
Entry storage 74 66 +  8 
Exit storage 38 33 +  5 

 
Bovenstaande tabel laat zien dat de voorspelde gecontracteerde capaciteit in 2024 ca. 

15 mln. hoger is dan in 2023.  
 
De oorzaak van de stijging is de verwachte toename in de verkoop van 

gastransportcapaciteit in 2024 vergeleken met de verwachting voor 2023 (daterend uit 

eind 2021).  
In kalenderjaar 2022 zijn de Russische gasstromen naar Noordwest-Europa gestopt. Om 

toch in de gasbehoefte te kunnen voorzien, zijn gasstromen anders gaan lopen (van 

west naar oost in plaats van oost naar west). Dat vergt additionele capaciteitsboekingen 

die op basis van inschattingen van vóór 2022 niet waren voorzien. De voornaamste 

wijzigingen treden op in de categorieën entry LNG, border points en storage. 

 


