
  

         Openbaar 
  
 

 
 

 ACM/UIT/493631 

 

 

 
 
N.V. Nederlandse Gasunie 

Postbus 19   

9700 MA  Groningen  

  

 

 

 

Den Haag,  20 april 2018 

 
Aantal bijlagen : - 

Uw kenmerk : - 

Ons kenmerk : ACM/UIT/493631 

Contactpersoon :   

Onderwerp : ACM/18/032513 Duidelijkheid over investeringen voor reductie Groningengas 

 

 

Geachte, 

 

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM)  heeft kennis genomen van de voornemens 

van de Minister van EZK met betrekking tot het verminderen van de gaswinning uit het 

Groningenveld. In het bijzonder neemt de ACM kennis van de maatregelen die worden beoogd om 

deze reductie te faciliteren, inclusief de bijdrage daaraan van GTS, en de maatschappelijke druk die 

daaraan ten grondslag ligt, getuige de brief van de Minister aan de Tweede Kamer en het 

wetsvoorstel in dezen van 29 maart jl. 

 

Van GTS zal gevraagd worden aanzienlijke investeringen te verrichten (zoals de bouw van een 

nieuwe stikstofinstallatie en de ombouw van delen van haar netwerk), investeringen die naar 

verwachting zullen vallen binnen het reguleringskader van ACM. Uit eerdere contacten begrijpt de 

ACM dat bij GTS vragen zijn over hoe de ACM in benchmarkstudies zal omgaan met deze 

investeringen. Vanuit dat perspectief hecht de ACM eraan om in deze brief daarover duidelijkheid te 

geven.  

 

De ACM ziet erop toe dat de gereguleerde tarieven van GTS een afspiegeling zijn van de efficiënte 

kosten. Daartoe beoordeelt de ACM de kostenefficiëntie van de gereguleerde taken van GTS en 

gebruikt de ACM het resultaat van die beoordeling in haar reguleringsbesluiten. Dit 

reguleringskader, dat Europeesrechtelijk
1
 en nationaal wettelijk verankerd is, garandeert dat GTS 

investeringen die zij doet uit hoofde van haar wettelijke taken en voor zover kostenefficiënt, 

                                                        
1
 De Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 

13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1775/2005.  
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terugverdient via gereguleerde tariefinkomsten, inclusief een redelijk rendement. Dat geeft een 

belangrijke zekerheid aan zowel GTS als aan haar financiers en haar klanten (de tariefbetalers). 

 

De ACM bekijkt bij de voorbereiding van elke nieuwe reguleringsperiode wat de best beschikbare 

wijze is om de kostenefficiëntie van de gereguleerde taken van GTS te beoordelen. Voor het 

huidige methodebesluit (periode 2017-2021) heeft de ACM daartoe gebruik kunnen maken van een 

tweetal internationale benchmarkstudies. Nu neemt de ACM in CEER
2
-verband deel aan een 

nieuwe internationale benchmarkstudie die onlangs van start is gegaan. De ACM is voornemens 

om het resultaat van die (lopende) benchmarkstudie te betrekken in haar methodebesluit voor de 

reguleringsperiode die in 2022 start.  

 

In de benchmarkstudies die gebruikt zijn voor het huidige methodebesluit en in de lopende 

benchmarkstudie zijn de activiteiten die betrekking hebben op de kwaliteitsconversie van gas, zoals 

uitgevoerd door GTS, buiten beschouwing gelaten, omdat de reikwijdte van deze studies zich 

beperkt(e) tot de taken en activiteiten die vrijwel alle netbeheerders in de vergelijkingsgroep 

uitvoeren. Het is niet realistisch om te verwachten dat kwaliteitsconversie bij andere TSO’s in de 

komende decennia een rol van betekenis zal gaan spelen. Onder deze omstandigheden ziet de 

ACM aanleiding om kwaliteitsconversie in dergelijke toekomstige internationale benchmarkstudies 

buiten beschouwing te laten. 

 

Vooralsnog is onduidelijk wat de aard, vormgeving, omvang en (wettelijke) status zal zijn van 

investeringen in delen van het netwerk die GTS mogelijk moet gaan doen voor de ombouw van 

grootverbruikers. Als uitgangspunt geldt ook hier dat een benchmark een zuivere vergelijking moet 

zijn die leidt tot representatieve uitkomsten. Hierbij zal in redelijkheid  worden gekeken naar de 

mate van vergelijkbaarheid van deze investeringen met die van buitenlandse peers. In het bijzonder 

betekent dit dat de ACM kosten van zo een ombouw, voor zover GTS die bovenmatig moet maken 

als gevolg van het unieke en gedwongen karakter van die operatie, zal uitzonderen van de 

benchmark dan wel de toepassing daarvan. Op die wijze wordt voorkomen dat dergelijke kosten 

GTS ten onrechte worden aangerekend als kosteninefficiënties. 

 

De ACM zal deze brief publiceren op de internetpagina van de ACM. De ACM zal u nog informeren 

wanneer ze dit zal doen. 
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 Council of European Energy Regulators. 




