BIJLAGE 7 BIJ TARIEVENVOORSTEL 2016: TOELICHTING INCIDENTEEL
In deze bijlage wordt een toelichting gegeven voor de in het tarievenvoorstel 2016 (TV-2016)
opgenomen incidentele posten. Het betreft een vijftal posten waarvan er één post (de netnorm
nacalculatie) voortvloeit uit het tarievenbesluit 2014. De andere vier posten zijn onderdeel van de
lopende bezwaarprocedure inzake tarievenbesluit 2015. GTS heeft in afwachting van deze
procedure de betreffende kosten opgenomen in TV-2016. Hieronder is per incidentele post een
toelichting opgenomen. De bijbehorende (financiële) gegevens zijn verwerkt in tabel 9 van de
rekenmodule TV-2016.

Netnorm nacalculatie
In het tarievenbesluit 2014 (randnummer 133-139) is vastgelegd dat de kosten voor het project
Netnorm in het jaar 2014 – voor zover deze hoger zijn dan de vergoeding op basis van het project
Netnorm in het MFA budget1 – apart mag nacalculeren in TV-2016. Hiertoe worden de werkelijk
gemaakte kosten in 2014 vergeleken met de kosten die in 2014 via het MFA budget zijn vergoed
en het verschil daartussen wordt via een incidentele kostenpost verrekend in TV-2016.
De gemiddelde MFA OPEX voor het project Netnorm bedragen EUR 261.662 (pp 2012). In prijspeil
2014 is dit EUR 275.175. De werkelijk gemaakte kosten in 2014 bedragen EUR 1.374.265 (pp
2014). Het verschil tussen de reeds (via het MFA budget) vergoede en de werkelijke kosten
bedraagt EUR 1.099.090 (pp 2014). Dit verschil zal via een incidentele kostenpost worden
verrekend in het TV-2016.

Prisma en Netnorm correctie
Dit betreffen twee correcties die GTS reeds in haar tarievenvoorstel 2015 heeft opgevoerd. Echter,
ACM heeft in haar tarievenbesluit 2015 deze kosten - naar de mening van GTS - onterecht niet
vergoed

in de

tarieven 2015 en daarom heeft

GTS

- in afwachting

van de lopende

bezwaarprocedure inzake tarievenbesluit 2015 - deze correctie (opnieuw) opgenomen in TV-2016.
Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de aanbiedingsbrief bij TV-2016. Hieronder de
toelichting van de beide correcties zoals ook opgenomen in tarievenvoorstel 2015.

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
1

Dit betreft het budget voor markt faciliterende activiteiten (MFA) zoals door ACM vastgesteld op basis van de

kosten in de jaren 2010 tot en met 2012.
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(EUR 167.715 – EUR 9.065, pp 2012) te laag vastgesteld. Deze EUR 158.650 (pp 2012) wordt als
een incidentele kostenpost in het tarievenvoorstel 2016 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 52.883,33 (pp 2012) te laag vastgesteld. Deze te lage vergoeding dient
verrekend te worden via een incidentele kostenpost in het tarievenvoorstel 2016.

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
2016 tarieven) via een incidentele opbrengstenpost in het tarievenvoorstel 2016.
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 2016 tarieven) via een incidentele opbrengstenpost in het tarievenvoorstel 2016.

Nacalculatie financieel afgeronde aansluit(punt)projecten
Zoals vastgelegd in het methodebesluit 2014-2016 (randnummer 238-240) worden nieuwe
aansluitpunten vergoed

via de

nieuwe producten en diensten (NPD) regeling. Om een

aansluitpunttarief te kunnen bepalen, wordt gebruik gemaakt van een schatting van het
investeringsbedrag alsook van de activeringsdatum. Deze schatting wordt gecontinueerd zolang er
nog (latere) activeringen worden verwacht, oftewel, zolang het project nog niet financieel is
afgerond. Op het moment dat een project financieel is afgerond worden de werkelijke
investeringsbedragen met bijbehorende activeringsdata opgenomen in het tarievenvoorstel en
wordt het verschil tussen de kosten zoals vergoed op basis van de schatting (zoals opgenomen in
eerdere tarievenbesluiten) en de werkelijke kosten nagecalculeerd in de tarieven. Deze nacalculatie
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wordt

per

project

uitgevoerd

en

wordt

middels

een

incidentele

post

verwerkt

in

de

aansluitpunttarieven.
Een drietal aansluitpuntprojecten zijn financieel afgerond, te weten: ONE, TAQA-USG en JEMGUM.
Alle drie de projecten zijn in 2013 in gebruik genomen en daarom ziet de nacalculatie voor deze
projecten op de jaren 2013, 2014 en 2015. De kosten in het jaar 2016 worden op basis van de
werkelijke activeringen bepaald en vergoed in de tarieven 2016.
Deze nacalculaties hangen samen met de in het GTS bezwaar tegen tarievenbesluit 2015
opgenomen bezwaargronden inzake de investeringskosten van netwerkpunten TAQA-USGen
Jemgum. Voor een nadere toelichting op het betreffende bezwaar en de aansluit(punt)projecten
wordt verwezen naar de toelichting nieuwe producten en diensten (NPD).
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