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Agenda

11.00 – 12.00 Inkoop energie en vermogen

12.00 – 13.00 Efficiëntiebeoordeling

13.00 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.00 Pipe to pipe competition (GTS)

14.00 – 15.30 Europese regelgeving (GTS)

15.30 – 16.00 Regulering gasaansluiting (GTS)
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Inkoop energie & vermogen (1)

Discussie over mogelijke reguleringsvormen inkoop E&V

� Huidige systematiek met bonus/malus handhaven (op 

kleine details na)

� Regulering per product i.p.v. per taak

� Geen nacalculatie (risico in WACC)

� Volledige nacalculatie
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Inkoop energie & vermogen (2)

Discussie over budgetten inkoop E&V 

� Baseren op historische gegevens

– Laatste jaar (GTS nu)

– Gemiddelde van laatste 3 jaren (TenneT nu)

� Baseren op futures waar mogelijk



Energiekamer

66

Agenda

11.00 – 12.00 Inkoop energie en vermogen

12.00 – 13.00 Efficiëntiebeoordeling

13.00 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.00 Pipe to pipe competition (GTS)

14.00 – 15.30 Europese regelgeving (GTS)

15.30 – 16.00 Regulering gasaansluiting (GTS)



Energiekamer

77

Update benchmark TenneT

� Resume klankbordgroep 24 augsustus jl:

– NMa heeft aantal onderzoeken gedaan naar alternatieven voor de 

Internationale benchmark

– Conclusie: geen haalbare alternatieve c.q. aanvullende aanpak

– NMa doet mee met nieuwe internationale benchmarkstudie
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Update benchmark TenneT

� Planning Internationale benchmarkstudie vijfde periode:

– Okt-dec 2012: Data collectie

– Jan 2012: Datavalidatie gereed

– 1 mrt 2013: Interim rapportage statische efficiency

– 15 mrt 2013: Indienen Z-factoren

– 15 apr 2013: Beslissing omtrent Z-factoren

– 30 apr 2013: Rapporten statische en dynamische efficiency

– Aug 2013: Openbare rapporten gereed
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Update benchmark TenneT

� Wat betekent de planning voor ons?

– Uitkomsten benchmark niet op tijd voor ontwerp besluit

– Uitgangspunt ontwerp besluit: hanteren uitkomsten benchmark 

voor de vierde periode

– Voor HS wordt nog bestudeerd hoe hiermee om te gaan

– Als rapport beschikbaar is organiseren we extra klankbordgroep
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Efficiëntie van GTS

� Vraagstuk is o.a. besproken tijdens bijeenkomst op 24 

augustus n.a.v. Oxera rapport

� Op dit moment nog geen nadere informatie over hoe en 

op welke termijn dit vraagstuk verder kan worden 

opgepakt

� Zodra nadere informatie beschikbaar is, wordt de 

klankbordgroep geïnformeerd en zo nodig een 

bijeenkomst georganiseerd
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Pipe to pipe competition (P2PC)

� NMa overweegt in aankomende methodebesluiten op hoofdlijnen de 

volgende invulling aan P2PC geven:

– Geen P2PC op gehele netwerk, dus tarievenbenchmark speelt geen rol bij het 

vaststellen van de totale toegestane inkomsten van GTS

– Als voor specifieke netwerkpunten sprake is van P2PC en kostengebaseerde 

tarieven op die punten de concurrentie verstoren, dan kan voor de tarieven op die 

punten aanvullend rekening worden gehouden met een tarievenbenchmark (zie 

Commission Staff Working Document SEC(2007) 535)

– Bandbreedte van 5% blijft gehandhaafd, waarbij het bovenstaande reden kan zijn 

om daar onderbouwd van af te wijken

– GTS toont voorwaarden aan ruim voor het indienen van tarievenvoorstel

� Hoe denkt de klankbordgroep hierover?
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Omzetregulering en OBB

� Tijdens bijeenkomst op 14 november is afgesproken dat Energie 

Nederland en VEMW met hun visie op omzetregulering en OBB 

komen

� Verder is toen afgesproken dat GTS met een nadere uitwerking komt 

van de tariefmethodiek bij omzetregulering met OBB

� Eerder heeft GTS een standpuntendocument ingebracht waarin ook 

wordt ingegaan op omzetregulering en OBB

� Tijdens de bijeenkomst op 6 december is er ruimte voor discussie op 

basis van ontvangen stukken
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Veilinggelden

� NMa overweegt in aankomende methodebesluit op hoofdlijnen als 

volgt om te gaan met veilinggelden:

– Inkomsten uit veilingen op interconnectiepunten (voor zover hoger dan 

reserveringsprijs) worden - in geval van goedkeuring door NMa -

gebruikt voor investeringen die bijdragen aan het verminderen van 

congestie en die binnen een redelijke termijn kunnen worden uitgevoerd

– Als dergelijke inkomsten daarvoor - naar oordeel van NMa - niet efficiënt 

kunnen worden aangewend, dan kunnen ze - in geval van goedkeuring 

door NMa - worden meegenomen bij het vaststellen van gereguleerde 

tarieven

– Dergelijke inkomsten in jaar t kunnen worden aangewend vanaf jaar t+2
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Veilinggelden - vervolg -

� GTS en NMa zijn transparant over het aanwenden van dergelijke inkomsten, 

wat o.a. betekent dat GTS voor deze inkomsten een afzonderlijke 

boekhouding voert

� Hoe denkt de klankbordgroep over deze wijze van aanwenden van dergelijke 

inkomsten?

� GTS stelt in het eerder ingebrachte standpuntendocument dat dergelijke 

inkomsten ook kunnen worden gebruikt voor duurzaamheidinvesteringen 

(waaronder groen gas) en investeringen om de gasmarkt of innovatie te 

bevorderen. Hoe denken andere partijen hierover?

� Bij elektriciteit is een speciale stichting opgericht om veilinggelden te 

beheren. Is dat voor gas ook nodig?
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Vervroegde implementatie CAM in 
2013

� Vraagstuk is besproken tijdens bijeenkomsten op 14 september en 11 oktober

� Door partijen gewenste toepassing 82, achtste lid, jo. 81C niet mogelijk 

(achtste lid is uitgesloten in het – tweede – tiende lid)

� NMa overweegt in methode van regulering zo nodig als volgt om te gaan 

met een vervroegde implementatie van CAM in 2013:

– Inkomsten uit veilingen op interconnectiepunten (voor zover hoger dan 

reserveringsprijs) in 2013 worden meegenomen in aankomende methodebesluit 

overeenkomstig genoemde bepalingen over aanwenden van veilinggelden

– Dergelijke inkomsten in 2013 kunnen worden aangewend vanaf 2015

– Huidige methodebesluiten 2010-2013 worden niet aangepast

� Hoe denkt de klankbordgroep hierover?
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Regulering gasaansluiting

� Tijdens bijeenkomst op 14 november is afgesproken dat 

GTS met onderbouwde verdeelsleutels komt voor het 

bepalen van de GAW voor het aansluitpunt en de GAW 

voor de aansluitleiding

� Tijdens de bijeenkomst op 6 december is er ruimte voor 

discussie op basis van ontvangen stukken


