De Benelux Association for Energy Economics (BAEE) en de Nederlandse Vereniging
voor Energierecht (NeVER) nodigen u uit voor een gezamenlijk seminar op het snijvlak van
economie en recht.

“Is Europese harmonisatie van tariefregulering van TSO’s nodig?”
Datum:
Lokatie:

31 januari 2013
Muzentoren, zaal M.4.20, Wijnhaven 24, 2511 GA Den Haag

In de afgelopen jaren hebben we in de EU een steeds verdere integratie van de commodity markten
voor energie gezien. Tevens worden momenteel de eerste stappen gezet voor de Europese
harmonisatie van technische regels in de energiesector. De tariefregulering van netbeheerders
gebeurt echter nog steeds nationaal, verschillend van lidstaat tot lidstaat.
In dit seminar gaan we nader in op de vraag of ook voor de tariefregulering van transmissienetbeheerders (TSOs) een vorm van harmonisatie nodig is. Er zijn immers steeds meer
grensoverschrijdende TSOs, zoals TenneT, Gasunie of Elia. Hebben zij behoefte aan
harmonisatie of niet? En is het verstandig vanuit het algemeen belang? Aan de andere kant
beïnvloeden verschillen in de tariefregulering tussen landen het level playing field in de energiemarkt: is dit een reden voor ‘Europa’ om te pleiten voor (meer) harmonisatie?
In het seminar is aandacht voor de economische argumenten voor harmonisatie en ook voor de
juridische stand van zaken: wat kan er wel en wat (nog) niet?
We zijn blij dat we sprekers van TenneT en Gasunie en experts uit de wereld van onderzoek en
markt bereid hebben gevonden hun inzichten met ons te delen. Zie het programma hieronder.
Deelname aan het seminar is gratis, maar u dient zich wel te registeren voor 29 januari 2013. U
kunt zich registreren via de volgende internetpagina:
http://www.baee.eu/policy-workshop-european-harmonisation-of-tariff-regulation.html
We hopen u te mogen verwelkomen op het seminar,
Fokke Elskamp & Martha Roggenkamp (NeVER)
Hamilcar Knops & Machiel Mulder (BAEE)

Eerste gezamenlijke seminar van BAEE & NeVER
“Is Europese harmonisatie van tariefregulering van TSO’s nodig?”
NMa, Muzentoren, Wijnhaven 24, Den Haag
31 januari 2013

Programma*
14.30 Registratie en koffie/thee
15.00 Welkom en opening
15.05 Inleiding door Machiel Mulder (Adjunct Hoofdeconoom bij NMa)
“The basics of TSO tariff regulation: the key parameters for the discussion”
15.20 Menno van Oostveen (Jurist bij TenneT)
& Frank Woessink (Adviseur Regulering bij TenneT)
“Views from TenneT, a TSO in the Netherlands and Germany”
15.45 Annelies Huygen (Senior Strateeg bij TNO) – Co-referent
“TSO tariff regulation revisited: is the future like the past?”
16.00 Koffie-/theepauze
16.15 Erik Gottschal (Hoofd van Juridische Dienst van GTS)
“Views from Gasunie/GTS, a TSO in the Netherlands and Germany”
16.40 Jacques van de Worp (Senior Beleidsadviseur bij VEMW) – Co-referent
“EU tariff harmonisation seen from the perspective of energy users”
16.55 Algemene discussie
17.15 Borrel
* Het seminar zal in beginsel in het Engels zijn, tenzij alle aanwezigen Nederlands spreken.

