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Duurzame Energie Koepel: M. van Eijkelenburg 

LTO Noord Glaskracht:  R. van der Valk 

GTS :     F. Gräper, B. Barten, A. Wesseling, E. de Ruiter 

Tennet :    T. van Biert, Y. Gremmen, F. Woessink, D. Abdoelkariem  

VEMW :    J. van der Worp  

NMa:  K. Schuiling, E. Droste, V. Bröcheler, R. Sargant, M. Weijnen, 

K. Bouwens, E. Kahl, G. Langedijk, W. de Vreeze, B. Postema 

 

AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    

De klankbordgroepbijeenkomst (hierna: kbg-bijeenkomst) van 7 december wordt in verband 

met het slechte weer verplaatst naar donderdag 20 december.  

 

Agenda Agenda Agenda Agenda     

De agenda is aangepast in verband met de vertraging van enkele klankbordgroepleden als 

gevolg van het slechte weer. 

1. Benchmark TenneT 

2. Inkoop Energie en Vermogen 

3. Benchmark GTS 

4. Pipe-to-pipe competition 

5. Omzetregulering en OBB 

6. Veilingpremia 

7. Vervroegde implementatie CAM 

 

1. 1. 1. 1. BenchmarkBenchmarkBenchmarkBenchmark TenneT TenneT TenneT TenneT    

De NMa licht de stand van zaken van het internationale benchmark onderzoek toe. Tijdens de 

kbg-bijeenkomst van 24 augustus is de benchmark reeds besproken. Alternatieven voor het 

internationale benchmark onderzoek zijn vorig jaar onderzocht. Het betreft ‘reference 

modelling’ en ‘process benchmarking’. Dit zijn geen haalbare alternatieven. Daarom is 

besloten om weer mee te doen aan de internationale benchmark. 

 

Begin maart moet het interim rapport af zijn. Daarna worden de landsspecifieke 

omstandigheden onderzocht hetgeen moet resulteren in resultaten eind april. Het openbare 

rapport zal dan in augustus beschikbaar worden. TenneT vraagt waarom zoveel tijd zit tussen 

het besluit eind april en het openbare rapport. De NMa antwoordt dit ook een lange periode te 

vinden en zal navragen waarom deze periode zo lang is. 
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TenneT kondigt aan een brief te gaan sturen over de datavalidatie aan de NMa. Volgens 

TenneT is er ruimte in de aanleverdata. De NMa geeft aan niet op de hoogte te zijn dat flexibel 

met de data mag worden omgegaan. Ook is er veel contact met TenneT over de datacollectie. 

De datacollectie lijkt in grote mate op de dataverzoeken van eerdere internationale 

benchmarkonderzoeken. 

TenneT vraagt waarom de alternatieven niet gebruikt worden. De NMa heeft dit reeds 

toegelicht tijdens de kbg-bijeenkomst van 24 augustus 2012. De NMa licht dit wederom toe. 

‘Process benchmarking’ heeft als nadeel dat dit alleen op OPEX ziet. Tevens is een goede 

vergelijking van gegevens voor de kernprocessen van een landelijke netbeheerder elektriciteit 

moeilijk te verzamelen. ‘Reference modelling’ is met name voor CAPEX geschikt. ‘Absolute 

reference modelling’ heeft als nadeel dat dit een vergelijking is met een theoretisch bedrijf. Ten 

aanzien van de inefficiënties is het onzeker of het haalbaar is om deze weg te werken. Voor 

‘relative reference modelling’ is veel data nodig en dit betreft een arbeidsintensief onderzoek. 

Het internationale benchmarkonderzoek heeft als belangrijkste voordelen dat deze zowel 

CAPEX als OPEX betreft en het meest ver is met datacollectie. 

 

TenneT vertaalt dit als een pragmatische keuze. De NMa ziet dit niet als zodanig, maar meer 

als een inhoudelijke afweging. De alternatieven voor de internationale benchmark betreffen 

een grote investering met minder optimale uitkomsten.  

 

De NMa licht toe hoe de internationale benchmark in het methodebesluit wordt verwerkt. In 

het ontwerpmethodebesluit zullen de resultaten gebruikt in de huidige reguleringsperiode 

worden voorgezet. TenneT geeft aan dat dan sprake is van een achterstand van 4 jaren (met 

als basis kostendata van 2004-2006). De NMa geeft aan dat zij in het ontwerpmethodebesluit 

zal toelichten hoe de oude data kunnen worden vertaald naar de nieuwe situatie. 

De NMa geeft aan dat dit alleen het ontwerpbesluit betreft. Als het benchmark onderzoek af is, 

zal na de zienswijzeperiode een separate kbg-bijeenkomst (of –indien nodig– een 

consultatieronde) georganiseerd worden om op de toepassing van de nieuwe 

benchmarkresultaten te kunnen reageren. TenneT vraagt waarom de benchmark resultaten 

niet in het ontwerpmethodebesluit blanco kunnen worden gelaten. De NMa antwoordt dat dit 

juridisch niet mogelijk is. Het ontwerpbesluit moet als een definitief besluit kunnen worden 

vastgesteld. Mocht het nieuwe benchmarkonderzoek niet gereed zijn voor het vaststellen van 

het definitieve methodebesluit, dan zal de NMa gebruik maken van de huidige 

benchmarkresultaten. De NMa benadrukt dat zij ervan uitgaat dat het benchmark onderzoek 

op tijd voor het definitieve methodebesluit af is. Dit besluit zal dan ook gebaseerd zijn op 

geactualiseerde data. 

 

TenneT vraagt naar de opties voor HS. De NMa geeft aan dat hierover nagedacht wordt. 

TenneT vindt dat de NMa inconsistent is door oude gegevens voor EHS te gebruiken en 

nieuwe gegevens voor HS. De NMa licht toe dat de situatie voor HS anders is dan voor EHS. 

Voor EHS is al jarenlang data beschikbaar. Voor HS was bij de laatste benchmark nog geen 

bruikbare data beschikbaar.  
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TenneT wil meer inzicht in de benchmark van HS, het liefst tijdens nog een kbg-bijeenkomst. 

De NMa geeft aan dat pas in het ontwerpmethodebesluit bekend zal worden hoe de NMa de 

HS-netten wil benchmarken. Als de NMa dit gaat doen, dan zal een kbg-bijeenkomst hierover 

georganiseerd worden. Bovendien kan bij structurele afwijking van het ontwerpmethodebesluit 

een extra periode voor schriftelijke zienswijzen worden ingelast. 

 

VEMW geeft aan de HS-benchmark belangrijk te vinden. Met name dient een goede en 

zorgvuldige lijn voor HS te worden uitgedacht. 

 

TenneT wil graag discussiëren over de TOTEX-benadering en verwijst onder andere naar 

bevindingen van Engels professor Pollit. De NMa wil deze discussie in het kader van CEPA 

onderzoek bespreken dat tijdens andere kbg-bijeenkomst aan bod komt. Tevens geeft de NMa 

aan dat het CBb de TOTEX-benadering heeft goedgekeurd. Het betreft een discussie die reeds 

meerdere malen gevoerd is. 

 

Tot slot benadrukt de NMa wederom te streven naar gebruik van de nieuwe benchmark in het 

methodebesluit en wil daarom vasthouden aan de termijnen voor het aanleveren van data. 

 

2. 2. 2. 2. Inkoop Energie en VermogenInkoop Energie en VermogenInkoop Energie en VermogenInkoop Energie en Vermogen    

TenneT geeft een presentatie over haar visie op regulering van inkoop energie en vermogen. 

Dit is een vervolg op eerdere presentatie over dit onderwerp. De presentatie behandelt de 

effecten op de tarieven van het voorstel van TenneT. 

 

Volledige nacalculatie (primair voorstel van TenneT) leidt volgens TenneT tot een 

tariefverlaging. Bonus/malus per product (secundair voorstel van TenneT) leidt deels tot een 

tariefstijging, deels tot een tariefverlaging. De NMa snapt dit niet en verzoekt om een 

toelichting. TenneT geeft aan dat de congestiemanagementkosten er per ongeluk dubbel in 

zijn verrekend.  

De NMa interpreteert het voorstel van TenneT als volgt. De netverliezen betreft een grote 

kostenpost. De prikkel kan daardoor eerder bereikt worden bij netverliezen, waardoor de 

prikkel bij andere posten minder is. Het splitsen van de producten kan de prikkel behouden.  

 

VEMW vindt dat het belangrijkste aan het systeem de juiste prikkel is. 

 

TenneT geeft aan dat de kosten voor congestiemanagement gaan toenemen. De NMa vraagt 

waarom. TenneT geeft aan dat prijsvorming anders verloopt dan verwacht. De prijs en ook het 

volume zal toenemen naar verwachting van TenneT.  

 

Ten aanzien van blindvermogen licht TenneT de ‘rolling forward’ methode toe. Deze 

methodiek stelt TenneT voor ten aanzien van dit vermogen.  Hier kan TenneT echter geen 

effecten op de tarieven laten zien omdat de gerealiseerde kosten vertrouwelijk zijn. Het betreft 

immers een beperkte groep van leveranciers. Bij de ‘rolling forward’ methode wordt de meest 

recente realisatie toegevoegd aan het jaarlijkse budget waarbij de kosten van het oudste jaar 
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afvallen. Dit wordt nu reeds toegepast bij de systeemdiensten. Volgens TenneT is het in 

juridische zin geen probleem om de ‘rolling forward’ methodiek toe te passen bij de producten 

die onder het transporttarief vallen. TenneT verwijst hierbij naar de precariosystematiek en de 

nacalculatie voor inkoopkosten van AI’s bij de regionale netbeheerders. 

 

Met betrekking tot netverliezen licht TenneT toe dat de kosten in 2010 en 2012 lager zouden 

zijn geweest indien het budget was gebaseerd op APX-prijzen. Uit de slide maakt de NMa op 

dat TenneT 4 miljoen EURO had kunnen besparen. TenneT geeft aan niet via APX netverliezen 

te willen inkopen. TenneT wil zekerheid vooraf over de kosten van netverliezen. Nu worden 

netverliezen ingekocht via een tender voor een langere periode. Zo heeft TenneT meer 

zekerheid dat zij onder het budget blijft. 

 

VEMW geeft aan dat de meeste efficiënte prijzen op de beurs te vinden zijn. Als je de markt 

kunt verslaan, heb je het voordeel de winst te kunnen houden. TenneT reageert hierop dat 

TenneT niet is ingericht om risico’s op de beurs te nemen zoals marktpartijen dit kunnen. 

TenneT heeft hiervoor geen portefeuilles.  

 

De NMa geeft aan dat de slide van TenneT met daarop alleen een vergelijking met de APX 

prijzen een te beperkt beeld geeft. Zo ontbreken OTC prijzen en ENDEX prijzen. 

 

LTO Noord Glaskracht benadrukt dat het hier een gereguleerde taak van de netbeheerder 

betreft. De vraag die hierbij gesteld moet worden is of de netbeheerder risico’s zou moeten 

nemen en welke grenzen je hieraan stelt. Het gaat hier om een collectief goed. 

 

De NMa merkt op dat het reguleringssysteem risico’s altijd op de lange termijn uitmiddelt. 

TenneT reageert dat dit tot tariefschommelingen leidt. Je kunt beter een accurater budget 

vaststellen.  

 

De NMa vraagt naar de situatie in Duitsland. TenneT antwoordt dat in Duitsland ook een 

tender wordt gebruikt voor de inkoop van netverliezen. Deze tender wordt echter vaker 

uitgeschreven. De futures-prijzen zijn de basis van het budget in Duitsland. 

 

De NMa vraagt wat afnemerorganisaties vinden van een volledige nacalculatie.  

 

VEMW hecht waarde aan een goede prikkel met zo min mogelijk nacalculatie. 

 

LTO Noord Glaskracht stelt voor om inkoop van energie en vermogen te reguleren via het 

vastleggen van de procedures in het methodebesluit. Dit is in feite een terugkeer naar de oude 

procedure regulering van voor 2008.  

 

De Duurzame Energie Koepel is benieuwd naar de ontwikkeling van congestiemanagement-

kosten. Ook vraagt de DE Koepel of duurzame opwekking de kosten voor netverliezen, naar 

verwachting van TenneT, zal verkleinen in de toekomst. De methodiek van het nacalculeren 
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lijkt de DE Koepel dan reëler. Met betrekking tot de netverliezen licht TenneT toe dat de 

systematiek een grote toename of afname van netverliezen moet kunnen faciliteren. WKK’s 

hebben het best moeilijk nu; de toekomst is moeilijk in te schatten. Dit geldt ook voor de 

kosten van congestiemanagement. Veel factoren zoals hoe eenheden zich gaan inzetten, of 

netuitbreidingen op tijd gereed zijn, spelen hier een rol. 

 

De NMa verzoekt GTS nogmaals om zijn mening over dit onderwerp. GTS geeft aan dat de 

kosten voor inkoop van energie en vermogen bij GTS veel lager liggen dan bij TenneT. De 

situaties zijn daardoor niet goed te vergelijken. GTS is tevreden over het huidige 

reguleringssysteem. Ze proberen zo goed mogelijk in te kopen, kunnen daarbij compressoren 

inzetten. Ook ziet GTS niets in regulering per product. Dit leidt alleen tot meer bureaucratie. 

 

Tot slot geeft de NMa aan de discussie in haar overwegingen mee te nemen. De NMa heeft 

over dit onderwerp nog geen standpunt gevormd. Deze zal pas middels het 

ontwerpmethodebesluit bekend worden. 

  

3. Benchmark GTS 

De NMa geeft een presentatie ten aanzien van de stand van zaken van de benchmark voor 

GTS. GTS merkt op dat de NMa in het vorige MB had opgenomen dat het enkele jaren zou 

duren voor een benchmark kon worden opgestart. GTS is verbaasd over het feit dat de NMa 

dit nu in korte tijd wil realiseren. NMa geeft aan dat zorgvuldigheid voorop staat. GTS vraagt 

zich af hoe dit in het ontwerpmethodebesluit wordt opgenomen. NMa geeft aan dat er in het 

ontwerp methodebesluit wordt uitgegaan van de meest actuele informatie. Mocht het bij het 

nemen van het definitieve methodebesluit nog mogelijk zijn om de resultaten van een 

benchmark te verwerken, zal de KBG worden geconsulteerd. Mocht het na het nemen van het 

ontwerpmethodebesluit niet mogelijk zijn om de resultaten van een benchmark te verwerken, 

kan het zijn dat het ontwerpbesluit het definitieve besluit wordt als er geen zienswijzen zijn 

ingediend. GTS merkt ook nog op dat zij uniek zijn onder andere omdat het netwerk 2x (of 

zelfs 4x) is uitgerold in verband met L-gas en H-gas en de penetratiegraad van het netwerk 

zeer hoog is.  

 

4. Pipe to pipe competition 

De NMa geeft een presentatie. Energie Nederland vraagt zich af wat er gebeurt als er een tarief 

verlaagd wordt in verband met concurrentie. Hoe wordt dit dan verrekend? De NMa geeft aan 

dat zij eerst kijkt of er sprake van concurrentie is, vervolgens zal ze kijken hoe het tarief in het 

buitenland wordt bepaald, met name of het tarief kostengeoriënteerd tot stand is gekomen. 

Als dit ertoe leidt dat het tarief op een bepaald punt verlaagd wordt, zal het tarief voor een 

andere route stijgen. VEMW vraagt of het dan niet logischer is om het tarief in het buitenland 

aan te passen, in plaats van onder de kostprijs te gaan zitten voor het GTS tarief. NMa geeft 

aan dat zij daarom eerst met het buurland in overleg treedt, zoals op basis van de tekst van de 

Europese Commissie ook nodig is. Het kan namelijk niet de bedoeling zijn dat de eventuele 

concurrentie wordt verstoord. EFET merkt op dat het verhogen van andere tarieven ook weer 

effecten heeft. NMa geeft aan dit mee te nemen in de beoordeling. GTS merkt nog op dat er 
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geen sprake is van 'onder de kostprijs zitten' omdat de tarieven overall kostengeoriënteerd 

zijn, maar het niet zo is dat elk punt een kostengeoriënteerd tarief kent. VEMW vraagt zich af 

hoe de NMa aan gaat tonen of aan de voorwaarden is voldaan. NMa geeft aan dat zij hier de 

richtlijnen van de commissie zal volgen en dat de bewijslast bij GTS ligt. Energie Nederland 

merkt op dat er ook nog een keer een herstructurering van de tarieven zal plaatsvinden. Is het 

niet logischer om dit dan mee te nemen? GTS merkt op dat dit daar ook onderdeel van 

uitmaakt maar dat zij wil dat dit nu al wordt meegenomen in de methode van regulering 

omdat dit onderdeel al in de TarievenCode is opgenomen. GTS merkt ook nog op dat zij hier 

geen financieel nadeel/voordeel van ondervindt omdat zij overgaat op omzetregulering. 

Afnemers merken op dat dit voor individuele afnemers wel gevolgen kan hebben. Energie 

Nederland merkt op dat ook zij, naast de NMa, ruim voor het tarievenvoorstel geïnformeerd 

wil worden. VEMW vraagt hoe de NMa tegen handhaafbaarheid aankijkt. NMa geeft aan dat 

het aantonen van concurrentie aan GTS is, en dat NMa alleen toetst. Ze verwacht hier wel 

enkele maanden voor nodig te hebben. VEMW geeft aan fel tegen een mogelijkheid voor 

aanpassing van tarieven naar aanleiding van pipe-to-pipe competition te zijn. NMa vraagt hoe 

VEMW dan tegen de verordening aankijkt. VEMW geeft aan daar zeer terughoudend mee om 

te willen gaan.  EFET merkt op dat er sprake van concurrentie kan zijn op bepaalde routes, en 

dat daar dan de tarieven kunnen worden verlaagd. Echter, GTS kan de tarieven op andere 

punten alleen maar verhogen omdat er op die punten geen sprake is van concurrentie. 

Daarom is EFET van mening dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen onderdelen van 

het net waar wel en geen concurrentie op van toepassing is. VEMW deelt dit standpunt.   

 

5. Omzetregulering en OBB 

De discussie wordt gevoerd naar aanleiding van eerdere presentaties van de NMa en 

toegestuurde stukken door Energie Nederland en VEMW. De NMa licht het verschil tussen 

kostennacalculaties en omzetnacalculatie toe. VEMW vraagt om een rekenvoorbeeld op dit 

punt. Ook licht de NMa toe dat zij OBB ziet als instrument om het wegvallen van de prikkel 

die volumerisico biedt te compenseren. De NMa verwijst voor discussie over een eventuele 

aanpassing van de WACC als gevolg van de overstap naar omzetregulering naar de KBG-

bijeenkomst voor de WACC op 13 december. GTS merkt in dat verband op dat er in het vorige 

MB geen rekening is gehouden met het volumerisico voor de bepaling van de WACC. GTS stelt 

voor om de voorspeller van volumes voor bepaling van de tarieven in jaar t+1 te baseren op 

reeds geboekte volumes in het jaar t + extrapolatie. Hierover is discussie omdat het voor 

afnemers en NMa niet duidelijk is hoe dit objectief te bepalen is. GTS zegt toe hier nader naar 

te kijken en met een nieuw voorstel te komen.  

 

GTS geeft een presentatie waarin zij toelicht hoe zij de verdeling ziet tussen opbrengsten uit 

gereguleerde inkomsten, opbrengsten als gevolg van toepassing van de OBB-regeling en 

opbrengsten uit veilingpremia. In het voorstel van GTS is het de NMa die in het jaarlijkse 

tariefbesluit per punt de technische capaciteit (firm capaciteit) vaststelt waarboven GTS OBB 

aanbiedt. GTS maakt dan de voor haar optimale verdeling voor welke capaciteit ze als OBB 

aanbiedt en welke capaciteit als interruptible. GTS gaat onderzoeken hoe om te gaan met extra 
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capaciteit die bijvoorbeeld als gevolg van een uitbreidingsinvestering gedurende het jaar 

beschikbaar komt.  

 

6. Veilingpremia 

De NMa geeft een presentatie. Met betrekking tot de vraag of premia uit veilingen gebruikt 

kunnen worden voor investeringen in duurzaamheid geeft VEMW aan dat dit niet het doel is 

van de regulering. DE Koepel stelt dat kosten voor congestie betaald zouden moeten worden 

door de veroorzakers van die congestie, en dat er daarin onderscheid gemaakt zou moeten 

worden naar of de congestie is veroorzaakt door groen of door grijs gas. EFET, Energie 

Nederland en LTO zijn van mening dat de inkomsten van veilingpremia rechtstreeks terug 

zouden moeten worden gegeven via de tarieven in plaats van ze voor investeringen te 

gebruiken. EFET ziet geen noodzaak voor een aparte stichting om deze gelden te beheren. 

EFET en Energie Nederland zien bovendien geen noodzaak voor het gebruiken van 

veilingpremia voor nieuwe investeringen omdat het Incremental capacity instrument dit in de 

toekomst zal regelen. EFET vraagt of investeringen -die met veilingpremia gefinancierd 

worden- verdeeld worden over alle punten of dat er geïnvesteerd gaat worden in het punt waar 

de opbrengsten behaald zijn. NMa geeft aan meer te zien in verdeling over alle punten.  

 

7. Vervroegde implementatie CAM 

NMa geeft aan dat er sprake is geweest van het voornemen om grenscapaciteit te veilen op 

alle grenspunten per 1 april 2013. Het is gebleken dat dit idee inmiddels is verlaten, dat het op 

waarschijnlijk minder grenspunten gaat plaatsvinden en op een later tijdstip. Veilingen op alle 

grenspunten zal dan ook later plaatsvinden. GTS spreekt dan ook liever van een uitgebreide 

pilot per 1 april 2013. GTS heeft de NMa inmiddels een verzoek gedaan om deze uitgebreide 

pilot te gedogen, net als de eerdere pilot. De NMa geeft aan dat op het besluit op dat verzoek 

niet vooruitgelopen kan worden. In deze kbg-bijeenkomst gaat het dus om de vraag wat de 

NMa moet doen met de eventuele premia die in 2013 behaald worden, zodra er geveild wordt. 

 

In dat verband geeft de NMa aan dat de eerdere gedachte - om het huidige methodebesluit te 

handhaven, maar de afwijkingen als gevolg van het veilen te verrekenen op grond van artikel 

81c van de Gaswet - juridisch niet mogelijk is. In de slides heeft de NMa daarom gesteld dat 

overwogen kan worden om de (extra) inkomsten uit veilingen vanaf 2015 mee te nemen in het 

tarief. GTS is van mening dat dat niet kan, bovendien herhaalt GTS de stelling dat het om heel 

weinig geld gaat en het maar de vraag is of het zinvol is om daarvoor iets speciaals te regelen.  

De afnemersorganisaties geven aan geen zekerheid te hebben over de hoogte van de extra 

inkomsten, zodat het moeilijk is om hier iets over te zeggen. GTS legt uit dat de extra 

inkomsten beperkt zullen zijn. Bovendien betreft het -net als de pilot die nu gaande is- een 

stuk extra capaciteit. De (prijs van) de huidige capaciteit wordt dus niet beïnvloed. 

 

De NMa doet de suggestie, gelet op de onzekerheid die afnemersorganisaties hierover hebben 

en het bezwaar dat GTS zelf opwerpt om inkomsten van 2013 te verrekenen in de volgende 

periode, dat het ook mogelijk is om de veiling op alle grenspunten, eerst per 1 januari 2014 in 

te laten gaan. GTS zegt toe dat in overweging te nemen. 
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