
Agenda Klankbordgroepbijeenkomst 
 
Datum: Vrijdag 11 december 2015  
Tijd:   10.00 uur – 13.00 uur inclusief lunch 
Zaal:  1.05 Business Centre  
____________________________________________________________________ 

 
1. Opening          10:00 –10:10 
        
2. Voorlopige agendapunten volgende bijeenkomsten      10:10 –10:15 
Bijgevoegd in presentatie: voorlopige agendapunten volgende bijeenkomsten 
    
3. Statische efficiëntie TenneT        10:15 –11:00 
Bijgevoegd in presentatie  
Bijgevoegd: Notitie Statische efficiëntie TenneT  
Ter discussie: Wat vindt de KBG van het oordeel van ACM dat optie 2 - hergebruik van de meest 
recente benchmark - de beste wijze is waarop de statistische efficiënte van TenneT voor de periode 
2017 – 2021 kan worden bepaald? 
Ter discussie: Wat vindt de KBG van het voorstel om de efficiëntie van TenneT in 2015 vast te 
stellen op 93%?   
Ter discussie: Wat vindt de KBG van het voorstel om vast te houden aan het ingroeipad naar 2025?   
Ter discussie: Zijn er volgens de KBG, naast reeds uitgezonderde kosten, nog andere kosten 
waarop de thèta niet moet worden toegepast?   
Ter discussie: Wat vindt de KBG van het voorstel om geen nader onderzoek te doen naar 
financierbaarheid van TenneT?   
 
4. Marktfaciliterende activiteiten (GTS en TenneT)     11:00 –11:45 
Bijgevoegd in presentatie 
Ter discussie: Zijn deze kosten duidelijk te onderscheiden van andere kosten?  
Ter discussie: In hoeverre zijn de verwachte efficiënte kosten slecht te schatten? 
Ter discussie: Leidt een verkeerde schatting tot een substantieel financieel effect?  
Ter discussie: Welke marktfaciliterende activiteiten die GTS/TenneT concreet hebben ondernomen 
of concreet zullen ondernemen, worden zonder een nacalculatie niet of minder uitgevoerd? 
 
Lunchpauze           11:45 –12:15 
 
5. Regulering van aansluiting GTS       12:15 –12:45 
Bijgevoegd in presentatie 
Bijgevoegd: Notitie aansluitingen GTS onder STROOM 
Ter discussie: Heeft de KBG dezelfde lezing van de gevolgen van STROOM? 
Ter discussie: Voorstel ACM (1): vaststellen inkomsten voor aansluiten, waarbij inkomsten voor 
aansluitingen en aansluitpunten apart inzichtelijk blijven. 
Ter discussie: Voorstel ACM (2): verdeelsleutel opnieuw laten berekenen door GTS o.b.v. Jacobs 
methode (data ultimo 2015) 
Ter discussie: Voorstel ACM (3): GAW vaststellen o.b.v. investeringen 
Ter discussie: Voorstel ACM (4): Niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen: nacalculeren via tarieven. 
Ter discussie: Voorstel ACM (5): verdeelsleutel operationele kosten opnieuw gelijkstellen aan 
verdeelsleutel GAW. 
Ter discussie: Voorstel ACM (6): verdeelsleutel operationele kosten baseren op aandeel GAW AT 
t.o.v. totale GAW GTS. 
 
           
6. Rondvraag             12:45 – 12:55           
 
7. Afsluiting          12:55– 13:00  


