BIJLAGE 6 BIJ TARIEVENVOORSTEL 2016:
TOELICHTING NIEUWE PRODUCTEN EN DIENSTEN (NPD)
Conform randnummer 238 tot en met 240 van het methodebesluit 2014-2016 worden kosten van
nieuwe producten en diensten (NPD) die GTS maakt vergoed via tarievenvoorstellen. In het
bijzonder vindt vergoeding van nieuwe aansluitpunten plaats via de NPD regeling, omdat er tot en
met het jaar 2012 nog geen investeringen in aansluitpunten zijn gedaan. Voor zover de
operationele kosten voor nieuwe aansluitpunten niet rechtstreeks uit de administratie volgen, past
GTS de 1% schatting toe conform de methode bij uitbreidingsinvesteringen (zie randnummer
240).
Een netwerkpunt kwalificeert als aansluitpunt onder de aansluitpunttaak als dit netwerkpunt na 1
april 2011 in gebruik is genomen én er voor 1 april 2011 geen sprake was van activa in aanbouw.
Deze uitbreidingsinvesteringen worden verwerkt in tabel 6 “nieuwe producten en diensten” waar
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aansluit(punt)tarief voorgesteld voor dit netwerkpunt op basis van de te vergoeden kosten en een
schatting van de rekenvolumina in 2016 voor het betreffende aansluitpunt.1
Om een aansluit(punt)tarief 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 wordt per project uitgevoerd en wordt middels een incidentele post verwerkt in de
aansluit(punt)tarieven.
Hieronder wordt een toelichting gegeven voor de in het tarievenvoorstel (TV-2016) opgenomen
NPD waarbij aangegeven is of een project financieel is afgerond of niet. De gegevens zijn verwerkt
in tabel 6 van de rekenmodule TV-2016.
TAQA-USG en Jemgum
Naar aanleiding van de beslissing op bezwaar tegen tarievenbesluit 2014 zijn de netwerkpunten
301.348 TAQA-USG en 301.391 Jemgum als aansluitpunt gekwalificeerd. Zoals door GTS verwoord
in haar bezwaar tegen tarievenbesluit 2015 is zij van mening dat deze netwerkpunten dan ook
financieel gezien als een aansluitpunt dienen te worden behandeld. Dit betekent dat naast de
operationele kosten ook de kapitaalkosten van deze aansluitpunten via de aansluitpunttarieven
dienen te worden vergoed. Dit is ook in lijn met de wijze waarop deze dienst is beschreven in de
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Het aansluitpunttarief wordt berekend in tabel 14 van de rekenmodule TV-2016. Hierbij zij opgemerkt dat in

deze tabel naast de hier beschreven berekening ook correcties worden verwerkt in het aansluitpunttarief.

Bijlage 6 bij TV-2016: toelichting NPD

Pagina 1 van 2

Tarievencode. Bovendien zijn beide aansluitpunten in 2013 in gebruik genomen en zijn er vanaf
2013 kosten gemaakt, maar pas vanaf 2014 worden kosten vergoed en daarom dienen ook de
2013 kosten alsnog verwerkt te worden in de betreffende aansluitpunttarieven. GTS heeft in
afwachting van deze procedure de betreffende kosten opgenomen in TV-2016 en zal bij een
positief besluit van ACM de reeds betaalde (eigen) bijdrage terugbetalen aan de betreffende
partijen.
Beide projecten zijn financieel afgerond. Dit betekent dat het verschil tussen vergoede kosten en
werkelijke kosten uit de jaren 2013-2015 via een incidentele post wordt nagecalculeerd. Voor de
te vergoeden kosten in 2016 worden het gerealiseerde investeringsbedrag en de activeringsdatum
meteen meegenomen in de berekening.
ONE
Oranje Nassau Energie B.V. (ONE) heeft vanaf de Maasvlakte een offshore veld aangeboord. GTS
heeft het veld (vallend onder art. 54a Gaswet) aangesloten op het landelijke gastransportnet. Het
netwerkpunt 301.454 ‘MAASVLAKTE Q16 ORANJE NASSAU (ONE)’ kwalificeert als aansluitpunt
onder de aansluitpunttaak met inachtneming van de hierboven genoemde criteria.
Dit aansluitpunt is – net als TAQA-USG en Jemgum – in gebruik genomen in 2013. De 2013 kosten
zijn in het verleden niet vergoed via het aansluitpunttarief, maar verrekend met de aangeslotene.
GTS is van mening dat de kosten van dit aansluitpunt in 2013 gelijk behandeld dienen te worden
als de hiervoor genoemde aansluitpunten en stelt voor om de 2013 kosten alsnog te vergoeden via
het aansluitpunttarief en zal bij een positief besluit van ACM de reeds betaalde (eigen) bijdrage
terugbetalen.
Het uitbreidingsinvesteringsproject ‘ONE’ is financieel afgerond. Dit betekent dat het verschil
tussen vergoede kosten en werkelijke kosten uit de jaren 2013-2015 via een incidentele post
wordt nagecalculeerd. Voor de te vergoeden kosten in 2016 worden het gerealiseerde
investeringsbedrag en de activeringsdatum meteen meegenomen in de berekening.
Tulip Oil
Tulip Oil B.V. (Tulip Oil) heeft een klein veld aangeboord nabij Donkerbroek. GTS heeft het veld
(vallend onder art. 54a Gaswet) aangesloten op het landelijke gastransportnet. Het netwerkpunt
301.468 ‘HEMRIK/DONKERBROEK (TULIP OIL)’ kwalificeert met inachtneming van de reeds
genoemde criteria als aansluitpunt onder de aansluitpunttaak.
Het uitbreidingsproject ‘Tulip Oil’ is nog niet financieel afgerond en daarom is de schatting zoals
opgenomen in tarievenbesluit 2015 gehandhaafd in TV-2016.
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