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• CBb procedure
– Bepaalt de grote zaken / is meer materieel.
– Willen we niet aantasten.
– Bepaalt inbreng in deze procedure…

Regulering GTS
The bigger picture…
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• Geen standpunt.
• In CBb-procedure:

– Was GTS efficiënt in 2006? (VEMW).
– Doelmatigheidskorting (VEN en VEMW).

Regulering GTS
Reactie: offerteverzoek CEPA productiviteitsverandering.
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• Al eerder (2006 en 2009) behandeld.
• Zijn er nieuwe argumenten waarom pipe-

to-pipe competition wederom 
geagendeerd wordt?

Regulering GTS
Pipe-to-pipe competition
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• Lang: stabiliteit/zekerheid over tarieven.
• Kort: mogelijkheid tot snel aanpassen.

• Voorkeur:
– Nu korte periode (3jr) vanwege verandering 

EU-regelgeving.
– Als effecten duidelijk zijn, langere periode.

Regulering GTS
Korte of lange reguleringsperiode (sheet 34, 14-09-2012)
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• Wettelijke invoerdata:
– CAM: >2015 (?)

• <18 maanden nadat CAM NC van kracht is. 
• Verwachting CAM NC van kracht in 2e kwartaal 

van 2013.  

– CMP:
• OSBB, LT UIOLI en Surrender of Capacity: 

1 oktober 2013. 
• Short term UIOLI: < 1 oktober 2016 mits nog 

wenselijk.

Regulering GTS
Moeten huidige methodebesluiten aangepast worden n.a.v. 

CAM & CMP? (1)
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• GTS wil vervroegd implementeren (okt 2013) �
gasrotonde strategie. 

• Afweging VEN:
– Steun gasrotonde beleid (vervroegde impl.).
– Wat is de impact (omvang extra inkomsten GTS)?
– Noodzaak aanpassen methodebesluit (is aan NMa).
– Afzien rechtsmiddelen (Neen).

Regulering GTS
Moeten huidige methodebesluiten aangepast worden n.a.v. 

CAM & CMP? (2)
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• Regulering moet prikkelen tot innovatie.
– Transitie naar duurzaam vraagt om innovatie.
– Waar is dit nu belegd in de regulering?

• TenneT vervult publieke taak en moet daarom 
transparant zijn (regulering moet dit stimuleren):
– Gedetailleerde beschrijving van de 

capaciteitsberekeningen.
– Grote mate van transparantie over de benutting van 

het net.
– Transparantie over inkoop systeemdiensten.

Regulering TenneT
Algemeen
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• TenneT moet geen prijsrisico lopen bij inkoop 
systeemdiensten. 
– Bijvoorbeeld bij reservevermogen of saldo 

onbalansmarkt.
– Voorkomt beïnvloeden markt.

• Doel van de regulering is meer dan de efficiency 
van de bedrijfsvoering van TenneT.
– Effect of marktfacilitering moet meegenomen worden.
– TenneT moet kunnen inspelen op ontwikkelingen in 

de markt.
– Betrek RepOrgs bij discussie over projecten.

Regulering TenneT
Systeemdiensten
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• Anticipeer op mogelijke Europese of regionale 
harmonisatie van tarieven.
– Bekijk of deel van het koppelnet nog moet worden 

toegerekend aan systeemtaken.

• Plicht tot internationale samenwerking van 
TSOs.
– Volgens het derde pakket zijn TSOs verplicht tot 

coördinatie en samenwerking. Regulering zou dit 
moeten bevorderen.

Regulering TenneT
Systeemdiensten
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• TenneT moet gestimuleerd worden pro-actief te 
investeren.
– Huidige congestieproblemen hadden vermeden 

kunnen worden.

• Anticiperen op meer internationale 
samenwerking.
– Randvoorwaarden kostenverdeling tussen TSOs.

Regulering TenneT
Transportdiensten
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• Lekverliezen voor rekening RNB’s.
– Meenemen in tariefregulering.
– Voorkomen verdere differentiatie van 

tarieven.

Regulering, RNB’s
Algemeen
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• Er speelt momenteel veel (EU-regelgeving) �
vergt veel aandacht.

• CBb-procedure (Methodebesluiten GTS) 
behandelt hoofdpunten voor tariefregulering gas.

• NMa: geen consultatieronde � geen totaal-
overzicht van voorgestelde regulering..!

Algemeen, Proces
Geen consultatieronde, maar vragen in kbg's.
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Vragen..?
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Deze presentatie was uitsluitend bedoeld om 

de discussie te faciliteren 

en 

bindt Energie-Nederland in geen enkele manier.
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