
Tarieven stijgen gemiddeld over alle taken met ca. 4% t.o.v. 2017
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in 
€/kWh
/h/y

Delta
t.o.v. 
2017

Tarief 2018 1,461 4%

(= 884 / 605)

Tarief 2017 1,405

(= 884 / 629)

Gemiddelde tarief over alle taken
(=toegestane inkomsten / RV entry en exit)

* Een toelichting op deze post is in de bijlage opgenomen
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Bijlage: Toelichting correcties & delta RV 2017 - 2018

 Uitsplitsing van de correcties over 2017 en 2018

 Delta rekenvolumina 2017-2018
De schatting van de rekenvolumina 2018 is 24 mln. kWh/h/y (-21 mln. exit, -3 mln. entry) lager dan de 
schatting voor 2017. De belangrijkste bijdragen aan deze te verwachten daling zijn aan de exit zijde op het 
conto te schrijven van de netwerkpunten Julianadorp, Winterswijk/Zevenaar, Hilvarenbeek en Oude Statenzijl 
(G-gas). Vanwege de beoogde integratie van de transportsystemen van BBL Company en GTS komt het 
interconnectiepunt Julianadorp per 2018 te vervallen, daarmee vervallen ook de rekenvolumina op dit 
netwerkpunt. Op de G-/L-gas grenspunten verwachten we lagere rekenvolumina als gevolg van een 
verandering in het boekingsgedrag van shippers (verschuiving van lange termijn naar korte termijn). De 
daling van de rekenvolumina aan de entry zijde is het gevolg van een aantal effecten. Zo verwachten we een 
daling in de rekenvolumina van Groningen ten gevolge van de door de minister ingestelde verdere verlaging 
van het productieplafond. Daarnaast verwachten we een daling van rekenvolumina vanuit de L-gas bergingen. 
Deze rekenvolumina dalingen worden gedeeltelijk gecompenseerd door een verwachte toename van 
rekenvolumina op entry interconnectiepunten.
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Opbouw correcties EUR 2017 EUR 2018

Verrekening dotatie administratieve onbalans -55 mln. -3 mln.

Verrekening WQA 23 mln. n.v.t.

Verrekening beroep MB2014-2016 19 mln. n.v.t.

Nacalculatie omzetregulering jaar t-2 -37 mln. -15 mln.

Overige correcties en nacalculaties -11 mln. -11 mln.

Totaal correcties -61 mln. -29 mln.


