
 

 
 

 
 

  

 

Hoofdpuntenverslag  
Klankbordgroepbijeenkomst  methodebesluiten  2022  

d.d.11  november  2019,  te  Den  Haag  
  
Dit  hoofdpuntenverslag  dient  gelezen  te  worden  in  combinatie  met  de  bijbehorende  presentaties  
Aanwezigen  

Partij  

Coteq  

EFET  
Energie-Nederland   
Enexis  
Gasunie  Transport  Services  B.V.  
Liander  N.V.   

Netbeheer  Nederland  
NOGEPA  
PAWEX  

Rendo  

Stedin  
TenneT  

VEMW  
Vereniging   Gasopslag  Nederland  
Westland  Infra   

ACM  
 
 
Agenda  
1.  Opening  
2.  Presentatie  Netbeheer  Nederland  
3.  WACC –  peildatum  GTS  
4.  Proactief  verzwaren  
5.  Frontier  shift  
6.  TSO  benchmark  - update  proces  
7.  Rondvraag  en  afsluiting  
 
1.  Opening  
De  ACM  licht  toe  dat  deze  vergadering  een  wettelijk  vooroverleg  is.  De  ACM  meldt  dat  het  besluit  over  
de  lengte  van  de  reguleringsperiode  naar  aanleiding  van  de  reacties  ontvangen  tijdens  de  bijeenkomst  
van  28  oktober  op  een  later  moment  wordt  genomen.   
 
Vervolgens  meldt  de  ACM  dat  de  volgende  onderwerpen  op  de  agenda  van  de  
Klankbordgroepbijeenkomst  van  14  november  a.s.  staan:  

•  Veranderingen  gasregulering  (vervolg  MORGAN)  
•  Kapitaalkosten  
•  Nacalculatiekader  
•  Systeemtaken  TenneT  
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Ook  staat  er  voorafgaand  aan  de  genoemde  Klankbordgroepbijeenkomst  een  expertmeeting  over  de  
onderwerpen  ‘Proactief  verzwaren  en  SO  RNB  -Invoeding  groen  gas’  gepland.   
 
2.  Presentatie  Netbeheer  Nederland  
Netbeheer  Nederland  (hierna:  NBNL)  geeft  een  korte  presentatie  over  de  zienswijze  van  de  
netbeheerders  op  REG2022  (zie  de  presentatie).   NBNL  zegt  blij  te  zijn  met  het  vooronderzoek  van  de  
ACM  over  proactief  verzwaren.   
 
VEMV  dankt  NBNL  voor  haar  presentatie.  Echter,  zij  mist  in  de  presentatie  de  focus  op  groei/  krimp  
aan  de  gas  kant.  Deze  focus  ontbreekt  ook  bij  gemeentes.  Zij  wil  weten  of  hiervoor  nog  iets  anders  in  
de  plaats  komt,  bijvoorbeeld  waterstof.  Daarnaast  mist  zij  enige  focus  op  doelmatigheid.  Vooral  bij  
grote  investeringen  is  deze  focus  juist  nodig.  Door  middel  van  het  Klimaatakkoord  wordt  er  geleidelijk  
aan  meer  en  meer  duidelijk  qua  risico’s  e.d.  VEMV  pleit  ervoor  om  deze  risico’s  mee  te  nemen  in  de  
methodebesluiten.  
 
NBNL  meldt  dat  er  binnen  de  gasmarkt  sprake  is  van  andere  soorten  onzekerheden.  NBNL  
onderschrijft  de  opmerking  van  VEMV  dat  er  momenteel  veel  onzekerheden  zijn  en  dat  er  pas  over  
een  paar  jaar  tools  komen  om  hiermee  om  te  gaan.  Vandaar  de  vraag  van  NBNL  hoe  flexibel  het  
komende  methodebesluit  wordt.  Wachten  tot  2026  (laatste  jaar  komende  reguleringsperiode  bij  een  
periode  van  5  jaar)  is  wat  NBNL  betreft  geen  optie.  
 
Energie–Nederland  (hierna:  ENL)  merkt  op  dat  het  bij  investeren  niet  alleen  om  de  Euro’s  gaat,  maar  
ook  om  of  er  voldoende  personeel  gevonden  kan  worden  om  de  investeringen  uit  te  voeren.  NBNL  
bevestigt  dit.   
 
Liander  merkt  op  dat  zij  graag  een  systeem  wil  waarin  netbeheerders  niet  worden  ‘gestraft’  voor  
anticiperende  investeringen.  
 
VEMV  vraagt  zich  af  hoe  de  33  RES’sen  in  Nederland  zich  verhouden  tot  de  factor  tijd  en  het  
komende  methodebesluit.  Tijd  kan  hierin  een  risico  vormen.  
 
PAWEX  merkt  op  dat  in  het  huidige  methodebesluit  geen  rekening  wordt  gehouden  met  grote  
projecten.   
 

•	  De  ACM  merkt  op  dat  het  onderwerp  investeringsplannen  tijdens  de  

Klankbordgroepbijeenkomst  van  14  november  2019  aan  de  orde  komt.  Er  zijn  nog  veel  

onzekerheden  en  er  is  nog  veel  onduidelijk.  De  ACM  wil  graag  weten  hoe  NBNL  dit  ziet.  
 
NBNL  stelt  dat  de  investeringsplannen  noodzakelijk,  verstandig  en  realistisch  moeten  zijn.  Hoe  
verhouden  deze  zich  tot  het  methodebesluit?  NBNL  geeft  aan  dat  de  investeringsplannen  ter  
beoordeling  aan  de  ACM  worden  aangeboden.  Indien  de  ACM  met  de  inhoud  ervan  akkoord  gaat,  
worden  deze  definitief.  Echter,  de  uitkomsten  van  de  RES’sen  worden  pas  eind  volgend  jaar  verwacht.  
Hoe  duidelijker  de  RES’sen,  hoe  realistischer  de  investeringsplannen  kunnen  worden  opgesteld.  Dit  
zal  echter  pas  bij  de  investeringsplannen  2022  kunnen  worden  meegenomen.   
 
Liander  vult  aan  dat  meer  proactief  op  ontwikkelingen  moet  worden  ingespeeld.  
 

•	  De  ACM  wil  van  de  KBG-leden  weten  of  zij  al  een  idee  hebben  hoe  meer  proactief  kan  
worden  geacteerd.  
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De  KBG-leden  hebben  hierop  momenteel  geen  concreet  antwoord.  
 
Daarnaast  wil  de  ACM  van  de  KBG-leden  weten  op  welke  basis  zij  een  keuze  willen  maken  tussen  
reguliere  kosten  en  bijzondere  kosten.  
 
NBNL  vindt  het  momenteel  moeilijk  om  dit  specifiek  te  maken.  
 
De  ACM  meldt  dat  vanuit  de  methodebesluiten  en  meer  specifiek  in  het  onderwerp  ‘Proactief  
verzwaren’  de  vier  voorgestelde  varianten  (zie  hiervoor  notitie  Proactief  verzwaren)  nader  moeten  
worden  besproken.  Hiervoor  is  op  14  november  a.s.  een  expertmeeting  georganiseerd.  
 
De  ACM  stelt  naar  aanleiding  van  de  passage  uit  de  presentatie  ‘De  majeure  stijgingen  in  de  
investeringen  tijdens  een  reguleringsperiode  worden  pas  na  afloop  van  de  reguleringsperiode  verwerkt  
in  de  tarieven’  de  vraag  hoe  deze  stelling  zich  verhoudt  tot  tariefregulering:  immers,  bij  stijgende  output  
stijgen  ook  de  inkomsten  voor  de  netbeheerders.   
 
Liander  merkt  op  dat  dit  alleen  opgaat  als  een  investering  ook  (meteen)  extra  output  oplevert.  Bij  
investeringen  voor  invoeding  is  dat  niet  het  geval.   
 

•	  De  ACM  stelt  naar  aanleiding  van  de  passage  over  ‘onnodig  lage  WACC’  de  vraag   hoe  deze  

passage  is  bedoeld:  immers,  als  de  WACC daalt  reflecteert  dit  dalende  kosten  voor  

netbeheerders  om  vermogen  aan  te  trekken;  waarom  zou  dit  dan  leiden  tot  

cashflowproblemen?  
 

Enexis  stelt  dat  indien  de  WACC lager  wordt,  de  cashflow ook  lager  is.  Dit  maakt  het  moeilijker  om  
investeringen  uit  cashflow te  financieren  en  maakt  dat  netbeheerders  meer  vreemd  vermogen  moeten  
aantrekken;  dit  heeft  gevolgen  voor  de  creditrating.  

 

•	  De  ACM  stelt  hierop  dat  netbeheerders  ook  bij  de  aandeelhouder  kunnen  aankloppen;  Enexis  

stelt  dat  dit  echter  niet  zo  makkelijk  is.  Gemeenten  zijn  niet  genegen  eigen  vermogen  bij  te  

storten.   
 
3.  WACC –  peildatum  GTS   
Inhoud  
De  ACM  geeft  aan  dat  zij  (wat  betreft  de  WACC)  het  vooral  gaat  hebben  over  de  peildatum,  naar  
aanleiding  van  een  vroegere  besluitdatum  van  het  methodebesluit  GTS.  Verder  geeft  zij  vooraf  een  
korte  update  over  een  aantal  andere  punten.   
 
NBNL  vraagt  of  er  een  fundamentele  ondergrens  aan  de  WACC zit.  

 

•	  De  ACM  antwoordt  dat  zij  betwijfelt  of  er  een  fundamentele  ondergrens  is  voor  de  WACC,  

maar  dat  zij  niet  verwacht  dat  de  WACC negatief  gaat  worden.  Een  aantal  parameters  - zoals  

de  equity  risk  premium  en  de  bèta  - zullen  namelijk  niet  negatief  worden.  Ook  de  kostenvoet  

vreemd  vermogen  zal  niet  snel  negatief  worden.  De  ACM  probeert  zo  goed  mogelijk  de  

kosten  van  financiering  van  een  netbeheerder  vast  te  stellen.   
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•	  Mogelijk  moet  een  netbeheerder  meer  investeren  dan  hij  vrije  cashflows  heeft,  maar  de  

netbeheerder  moet  hiervoor  financiering  aan  kunnen  trekken  omdat  de  WACC compenseert  

voor  de  kosten  die  een  netbeheerder  maakt  voor  die  financiering.  

 
NBNL  stelt  dat  er  een  moment  kan  komen  dat  er  moet  worden  getoetst  op  een  fundamentele  
ondergrens.  In  haar  eigen  slides  refereert  NBNL  aan  een  onrealistisch  lage  WACC.  Het  is  een  
onderwerp  waar  het  beste  in  het  beginstadium  over  nagedacht  kan  worden.  
 

•	  De  ACM  geeft  aan  dat  het  de  bedoeling  is  dat  zij  de  WACC  correct  vaststelt;  dus  niet  te  laag  

of  te  hoog.  Maar  zoals  gezegd  verwacht  de  ACM  niet  dat  de  WACC negatief  zal  zijn.    
 
NBNL  zegt  dat  de  WACC die  de  ACM  bepaalt  en  de  kosten  (van  financiering)  waar  de  netbeheerders  
mee  zitten  uit  elkaar  kunnen  gaan  lopen.  
 

•	  De  ACM  vraagt  of  in  een  dergelijk  geval  de  aandeelhouder  hier  niet  mee  kan  helpen  en  vraagt  

de  netbeheerders  specifiek  aan  te  geven  welke  parameters  van  de  WACC naar  verwachting  

niet  zullen  stroken  met  de  realiteit.   
 
NBNL  antwoordt  dat  het  een  open  vraag  is  of  de  aandeelhouders  hier  mee  kunnen  helpen.  
 
Enexis  geeft  aan  dat  er  rekening  mee  gehouden  moet  worden  dat  bijvoorbeeld  renteniveaus  
onvoorspelbaar  zijn.  Dat  bleek  4  jaar  geleden  ook  al  duidelijk  na  de  crisis  in  Griekenland.  
 
NBNL  geeft  aan  dat  normaal  gesproken  - in  de  private  sector  - een  aandeelhouder  haar  aandelen  kan  
verkopen.  Voor  de  aandeelhouders  van  de  netbeheerders  zijn  de  opties  hierin  beperkt.  Bovendien  
kunnen  de  publieke  aandeelhouders  niet  zomaar  middelen  gaan  bijstorten  op  verzoek  van  
netbeheerders.  Als  een  aandeelhouder  zegt  dat  hij  geen  geld  kan  inbrengen,  dan  moeten  de  
netbeheerders  zich  hierbij  neerleggen.  
 
Liander  vraagt  of  er  bij  de  ontwikkeling  van  de  WACC systematisch  rekening  is  gehouden  met  zulke  
lage  rentes  en  of  de  WACC-methode  bij  zulke  waardes  nog  wel  klopt.  Mede  denkend  aan  het  
opkoopprogramma  van  de  ECB.  
 

•	  De  ACM  vraagt  Liander  wat  er  dan  niet  zou  kloppen.  

 
Liander  geeft  aan  dat  er  rare  bewegingen  ontstaan  als  de  rente  dicht  bij  de  nul,  of  onder  de  nul  komt.  
Dan  kom  je  namelijk  aan  de  randen  van  de  theorie  van  de  WACC.  Dit  is  wat  Liander  betreft  iets  om  
mee  te  geven  aan  een  consultant  die  de  onderzoeksopdracht  van  de  WACC krijgt.  
 
Enexis  vindt  hetzelfde,  de  ACM  zou  aan  de  consultant  de  vraag  mee  kunnen  geven  wat  de  invloed  van  
de  energietransitie  op  de  WACC is,  bijvoorbeeld  door  de  enorme  bulk  aan  investeringen  die  nodig  
zullen  zijn.  
 

•	  De  ACM  vraagt  wat  dan  de  invloed  van  de  energietransitie  zou  kunnen  zijn  op  de  WACC.  Zij  

wil  weten  welk  mechanisme  hier  dan  achter  zit.  
 
Enexis  geeft  aan  hier  niet  direct  een  antwoord  op  te  hebben,  maar  er  wel  voorstander  van  te  zijn  om  
deze  vraag  mee  te  geven  aan  de  consultant.  
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•	  De  ACM  antwoordt  dat  zij  dan  specifiek  wil  weten  in  welk  onderdeel  van  de  WACC dit  zou  

kunnen  zitten  en  via  welk  mechanisme.  De  ACM  voelt  er  weinig  voor  om  allerlei  open  vragen  

aan  de  consultant  mee  te  geven.  
 
Enexis  schetst  een  scenario  waarin  de  netbeheerder  geen  extra  aandelenkapitaal  kan  aantrekken  en  
dan  dus  alles  moet  lenen.  Dan  verslechtert  de  gearing  (het  aandeel  eigen  vermogen),en  is  een  A-
rating  niet  meer  haalbaar.  
 
Liander  zegt  dat  de  ACM  moet  kijken  naar  de  samenstelling  van  de  peer  group.  Zitten  deze  bedrijven  
in  een  vergelijkbare  situatie  qua  risico  en  dynamiek  van  de  markten?  Is  voor  deze  bedrijven  
bijvoorbeeld  de  energietransitie  ook  een  issue?  
 
Enexis  vraagt  of  de  KBG-leden  de  opdracht  aan  de  consultant  kunnen  inzien.  
 

•	  De  ACM  antwoordt  dat  de  KBG-leden  niet  kunnen  meekijken  bij  het  opstellen  van  de  opdracht  
voor  de  consultant.  De  KBG-leden  kunnen  tijdens  deze  klankbordgroepbijeenkomst  hun  input  
geven.  Desgevraagd  zullen  de  KBG-leden  de  definitieve  opdracht  toegestuurd  krijgen.   

 
NOGEPA  vraagt  hoe  de  ACM  wat  betreft  de  WACC omgaat  met  MORGAN/HOGAN,  dat  wil  zeggen  
stranded  assets  en  andere  risico’s  die  samenhangen  met  een  lagere  benuttingsgraad.  In  hoeverre  is  
dit  een  verbinding  die  men  tegen  komt  in  de  WACC?  Er  moet  eigenlijk  een  peer  group  zijn  die  
bijvoorbeeld  ook  te  maken  heeft  met  stranded  assets.   
 
GTS  vindt  het  goed  om  te  zien  dat  er  geen  grote  wijzigingen  worden  voorzien.  Voorspelbaarheid  van  
de  WACC is  belangrijk.  Het  zou  een  invuloefening  moeten  zijn.  GTS  vraagt  of  dit  ook  de  opdracht  aan  
de  consultant  is.  Daarnaast  vraagt  GTS  hoeveel  tijd  de  KBG-leden  nog  hebben  na  deze  
klankbordgroepbijeenkomst  om  hun  opmerkingen  mee  te  geven  voor  de  opdracht  aan  de  consultant.  
GTS  geeft  als  laatste  aan  dat  zij  niet  teveel  af  zou  gaan  op  initiatieven  van  de  consultant  voor  
wijzigingen  van  de  WACC-methode.  
 

•	  De  ACM  antwoordt  dat  zij  de  consultant  meegeeft  wat  de  huidige  methode  is.  Daar  gaat  de  

consultant  vanuit,  maar  de  ACM  vraagt  de  consultant  wel  om  kritisch  mee  te  denken.  Ziet  de  

consultant  bijvoorbeeld  bepaalde  ontwikkelingen  in  de  financiële  markten  die  verwerkt  zouden  

moeten  worden  in  de  WACC.  Ook  vraagt  de  ACM  de  consultant  het  aan  te  geven  als  hij  

bijzonderheden,  fouten  of  anderszins  opvallende  dingen  in  de  methode  tegenkomt  

(bijvoorbeeld  naar  aanleiding  van  nieuwe  inzichten  in  de  wetenschap).  Het  uitgangspunt  van  

de  consultant  is  waar  de  ACM  vorige  keer  mee  geëindigd  is,  maar  hij  moet  er  wel  kritisch  naar  

kijken.  De  uiteindelijke  beslissing  hierover  is  aan  de  ACM.  De  consultant  kan  dit  niet  voor  de  

ACM  beslissen.   
 

•	  De  ACM  geeft  aan  dat  de  opdracht  op  korte  termijn  uitgezet  moet  worden.  Zij  geeft  nog  een  

week  de  tijd  aan  de  KBG-leden  om  opmerkingen  te  geven  voor  de  onderzoeksopdracht.  
 

NBNL  vraagt  of  Frontier  Economics  in  haar  onderzoek  naar  liquiditeitscriteria  naar  bedrijven  kijkt  die  
een  vergelijkbare  investeringsopgave  hebben  als  de  netbeheerders.  
 

5/18 



 

 

•	  De  ACM  antwoordt  dat  Frontier  Economics  dit  niet  gaat  doen.  Zij  kijkt  namelijk  alleen  naar  de  

liquiditeitscriteria.   
 
NBNL  zegt  dat  het  niet  alleen  gaat  om  de  activiteit,  maar  vooral  om  de  omvang  van  de  activiteit.  
 
GTS  vraagt  of  Frontier  Economics  ook  mag  meedingen  naar  de  opdracht  voor  het  onderzoek  naar  de  
vaststelling  van  de  WACC.  
 

•	  De  ACM  geeft  aan  dat  Frontier  Economics  mag  meedingen  naar  de  opdracht.  Zij  heeft  een  

raamovereenkomst  met  drie  partijen,  te  weten:  Europe  Economics,  Frontier  Economics  en  

Brattle.  De  ACM  vraagt  aan  deze  partijen  een  offerte.  Als  zij  alle  drie  niet  offreren,  dan  moet  

de  ACM  een  open  aanbesteding  doen.  
 
GTS  vraagt  of  de  ACM  erop  let  dat  er  geen  conflict  of  interest  is.  
 

•	  De  ACM  reageert  dat  zij  hier  altijd  op  let.  Dit  is  namelijk  een  standaard  onderdeel  van  de  

aanbestedingsprocedure.   
 
De  ACM  geeft  aan  welke  opties  zij  ziet  voor  de  peildatum  voor  het  bepalen  van  de  WACC,  en  noemt  in  
dat  kader  een  aantal  belangen  waaraan  zij  de  opties  toetst.  De  ACM  vraagt  aan  de  KBG-leden  of  zij  
nog  andere  dan  de  door  haar  genoemde  belangen  zien.  
 
GTS  geeft  aan  dat  wat  haar  betreft  actuele  gegevens  niet  per  se  tot  een  betere  schatting  leiden.  Er  
kan  bijvoorbeeld  in  de  tussentijd  iets  gebeuren  wat  niet  representatief  is  voor  de  WACC.  
 

•	  De  ACM  geeft  aan  dat  zij  verrast  is  door  deze  opmerking.  De  ACM  dacht  namelijk  dat  het  

belang  actualiteit  vaak  genoemd  is,  ook  voor  de  bepaling  van  de  WACC.  De  ACM  vraagt  wat  

GTS  dan  zou  prefereren.  
 
GTS  zegt  dat  er  hoe  dan  ook  een  lange  periode  zit  voor  de  start  van  de  nieuwe  reguleringsperiode.  
Die  extra  paar  maanden  wachten  maken  wat  GTS  betreft  niet  het  verschil.  
 

•	  De  ACM  vraagt  of  GTS  bedoelt  dat  er  liever  moet  worden  gekeken  naar  prognoses  dan  naar  

historische  gegevens.   
 
GTS  antwoordt  dat  de  context  waarin  dit  speelt  moet  worden  meegenomen,  en  op  basis  hiervan  een  
degelijk  besluit  moet  worden  genomen.  
 
Liander  geeft  aan  dat  er  bij  de  uiteindelijke  vaststelling  van  de  WACC  in  het  meest  recente  
herstelbesluit  verschillende  tijdsperiodes  voor  verschillende  parameters  gehanteerd  zijn.  Een  periode  
ging  over  een  gebroken  jaar  en  een  andere  periode  ging  over  een  heel  jaar.  
 

•	  De  ACM  geeft  aan  dat  de  asset  bèta  en  gearing  in  het  meest  recente  herstelbesluit  zijn  

geactualiseerd.  Die  parameters  moesten  namelijk  aangepast  worden  op  grond  van  de  

tussenuitspraak  van  het  CBb.  Die  hebben  daardoor  een  andere  peildatum  gekregen  dan  de  

andere  parameters.  Dit  kan  echter  niet  anders  naar  aanleiding  van  een  rechterlijke  uitspraak.  

Maar  in  de  initiële  besluiten  is  de  peildatum  voor  alle  parameters  gelijk.  
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NBNL  geeft  aan  graag  een  tabel  te  ontvangen  met  daarin  een  overzicht  van  welke  parameters  exact  
deel  uitmaken  van  de  WACC,  en  welke  peildatum  per  parameter  gehanteerd  wordt.  Dan  kunnen  zij  
namelijk  zien  hoe  de  afweging  precies  wordt  gemaakt.  
 

•	  De  ACM  geeft  aan  dat  wat  haar  betreft  dit  duidelijk  blijkt  uit  de  besluiten.  Daarnaast  herhaalt  

zij  dat  in  de  primaire  besluiten  er  maar  één  peildatum  wordt  gebruikt.  
 
Liander  geeft  aan  dat  zij  verbaasd  is  dat  in  het  meest  recente  herstelbesluit  verschillende  peilperioden  
worden  gehanteerd  voor  de  parameters  die  hersteld  worden.  Zij  vraagt  of  dit  de  nieuwe  lijn  van  de  
ACM  is.  
 

•	  De  ACM  antwoordt  dat  een  herstelbesluit  een  afwijkende  situatie  creëert.  Een  herstelbesluit  

bevat  wijzigingen  naar  aanleiding  van  de  herstelopdracht  van  de  rechter.  Bij  een  herstelbesluit  

moet  gebruik  worden  gemaakt  van  de  gegevens  die  beschikbaar  zijn  ten  tijde  van  het  

herstelbesluit  (ex  nunc),  Dit  heeft  tot  gevolg  dat  voor  de  WACC-parameters  waar  het  om  ging  

(de  bèta  en  de  gearing  van  de  peers)  een  recente  peildatum  gebruikt  moest  worden.  De  

oorspronkelijke  peildatum  kon  dus  niet  meer  gebruikt  worden.  Daardoor  ontstaat  de  situatie  

dat  een  deel  van  de  parameters  nog  de  oorspronkelijke  peildatum  uit  de  initiële  

methodebesluiten  heeft  en  een  ander  deel  van  de  parameters  de  nieuwe  peildatum  uit  de  

herstelbesluiten  heeft.   
 
Vragen  van  de  ACM  
De  ACM  vraagt  aan  de  KBG-leden  welke  van  de  drie  varianten  de  voorkeur  heeft.  
 
GTS  geeft  aan  dat  zij  vindt  dat  er  in  het  ontwerpmethodebesluit  in  mei  2020  een  heldere  WACC moet  
staan.  GTS  is  niet  op  voorhand  voorstander  van  het  actualiseren  van  de  WACC.  Hiervoor  zou  een  
duidelijke  aanleiding  moeten  zijn.  
 

•	  De  ACM  vraagt  of  dit  betekent  dat  dit  alleen  zo  is  wanneer  er  iets  bijzonders  gebeurt  op  de  

financiële  markten.  
 
GTS  antwoordt  dat  dit  nog  ver  weg  is  en  zij  hier  niet  nu  al  op  kan  antwoorden.  Op  voorhand  zeggen  
dat  de  WACC niet  geactualiseerd  hoeft  te  worden  gaat  GTS  te  ver,  maar  er  moet  hiervoor  wel  een  
duidelijke  aanleiding  zijn.  
 
NBNL  geeft  aan  dat  het  haar  gaat  om  de  stabiliteit  van  de  formule/methode  van  de  WACC.  Onderdeel  
daarvan  is  de  kwalitatief  best  mogelijke  schatting  voor  het  ontwerpmethodebesluit.  NBNL  kan  volgen  
dat  actuelere  gegevens  een  betere  schatting  opleveren.  NBNL  is  wel  blij  dat  er  nu  één  WACC is  voor  
alle  netbeheerders.  Het  belang  van  één  WACC voor  iedereen  is  echter  niet  zo  zwaarwegend  dat  het  
de  voorkeur  moet  hebben  boven  andere  belangen,  zoals  actualiteit.  Variant  drie  lijkt  NBNL  de  meest  
werkbare  variant.  
 
TenneT  geeft  aan  dat  voor  haar  van  belang  is  om  voor  de  peildatum  zoveel  mogelijk  de  huidige  
methode  te  handhaven.  Zij  vindt  actuele  gegevens  belangrijk,  maar  ook  de  consistentie  tussen  de  
gegevens.  In  variant  twee  is  dit  niet  gewaarborgd.  Dit  leidt  in  haar  ogen  tot  inconsistentie  in  de  
parameters  van  de  WACC (ten  opzichte  van  de  vorige  reguleringsperiode).  Het  eerste  belang  (actuele  
gegevens)  weegt  voor  TenneT  zwaar,  dus  zij  geeft  de  voorkeur  aan  variant  3.   
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Rendo  neigt  naar  variant  3.  De  invulling  moet  hetzelfde  zijn,  maar  het  hoeft  niet  perse  een  gelijke  
WACC te  zijn.  Daarnaast  vraagt  Rendo  zich  af  of  er  een  verschil  tussen  de  WACC voor  elektriciteit  en  
gas  komt.  
 
VGN geeft  aan  dat  zij  geen  voorkeur  heeft  voor  een  bepaalde  variant.  

 

•	  De  ACM  concludeert  dat  de  KBG-leden  zich  kunnen  vinden  in  variant  3.  
 
4.  Proactief  verzwaren  
Vervolg  in  REG2022  
De  ACM  stelt  dat  zij  in  de  klankbordgroepbijeenkomst  van  28  oktober  misschien  te  snel  in  detail  is  
gegaan,  vandaar  dat  zij  een  aanvullende  notitie  naar  de  KBG-leden  heeft  gestuurd  om  het  
vooronderzoek  te  verduidelijken.  De  ACM  is  benieuwd  hoe  deze  notitie  is  ontvangen.   
 
NBNL  dankt  de  ACM  voor  de  notitie  en  vraagt  de  ACM  de  in  de  notitie  genoemde  uitgangspunten  
meer  toe  te  lichten.  
 

•	  De  ACM  antwoordt  dat  de  uitgangspunten  de  bredere  doelen  zijn  die  bij  veranderingen  van  de  

methode  in  acht  worden  genomen,  zodat  er  geen  onevenredige  nadelige  gevolgen  zijn  voor  

welke  belanghebbende  dan  ook.  In  hoeverre  de  verschillende  varianten  passen  binnen  de  

doelen  van  tariefregulering  wil  zij  bespreken  in  de  expertmeeting  van  14  november  

aanstaande.  
 

NBNL  stelt  dat  het  dus  niet  zo  is  dat  de  oplossing  verplicht  onderdeel  moet  zijn  van  de  maatstaf.  
 

•	  De  ACM  antwoordt  dat  dit  wel  de  richting  is  waar  de  ACM  op  dit  moment  naar  neigt.  Als  er  

specifieke  ideeën  zijn  voor  oplossingen  buiten  de  maatstaf  dan  hoort  zij  dit  graag.   
 

Liander  vindt  het  moeilijk  en  is  op  zoek  naar  nog  meer  oplossingsrichtingen.  Voor  de  vier  genoemde  
varianten  kan  zij  zich  dingen  voorstellen,  maar  dat  is  iets  voor  de  expertmeeting  van  komende  
donderdag.  Wat  Liander  betreft  zouden  partijen  eerst  met  elkaar  moeten  bespreken  wat  het  probleem  
is  dat  opgelost  moet  worden.  Misschien  kan  het  criterium  bijzondere  investeringen  als  instrument  
worden  gebruikt.  Liander  wil  graag  een  bredere  discussie.  Zonder  deze  discussie  vindt  zij  het  moeilijk  
haar  voorkeur  voor  een  variant  te  geven.  
   

•	  De  ACM  antwoordt  dat  dit  de  vier  richtingen  zijn  waar  zij  op  dit  moment  naar  aan  het  kijken  is.  
Mochten  de  KBG-leden  specifieke  andere  voorstellen  hebben,  dan  hoort  zij  dit  graag.  Het  
probleem  dat  de  ACM   onder  proactief  verzwaren  wil  oplossen,  is  het  effect  in  de  maatstaf.   

 
Liander  begrijpt  dit  en  wil  dit  ook,  maar  worstelt  met  de  ruimte  die  zij  heeft  tot  en  met  de  expertmeeting  
van  komende  donderdag.  Dit  is  niet  voldoende  tijd  voor  Liander.  Zij  kan  wel  voorkeuren  uitspreken,  
maar  als  zij  hierover  langer  zou  kunnen  nadenken,  kan  zij  veel  meer  mogelijkheden  bedenken.   

 
•	  De  ACM  antwoordt  dat  de  KBG-leden  in  de  expertmeeting  van  komende  donderdag  niet  tot  

een  eindconclusie  hoeven  te  komen.  De  ACM  zoekt  naar  de  haalbaarheid  van  de  varianten  
en  de  effecten.  NBNL  heeft  een  bredere  presentatie  gegeven,  deze  legt  de  ACM  niet  naast  
zich  neer,  maar  voor  nu  wil  zij  de  discussie  tot  de  maatstaf  beperken.  
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PAWEX  antwoordt  dat  de  sector  met  een  gigantische  inhaalslag  in  netcapaciteit  te  maken  heeft.  Zij  
vraagt  zich  af  of  er  niet  juist  iets  mist  in  de  hele  systematiek  waardoor  beter  kan  worden  omgegaan  
met  dit  soort  grote  inhaalslagen,  die  echt  niet  vergelijkbaar  zijn  met  business  as  usual  onderhoud  van  
het  netwerk.  Zij  vraagt  bovendien  of  er  niet  meer  bij  de  RES’sen  moet  worden  aangesloten  in  plaats  
van  bij  losse  aanvragen.  PAWEX  denkt  dat  beide  zaken  goed  moeten  worden  bewaakt,   maar  ziet  dit  
als  twee  verschillende  werelden  die  niet  verenigbaar  zijn.     

 
•	  De  ACM  ziet  de  bredere  problematiek,  maar  wil  op  dit  moment  het  probleem  in  de  maatstaf  

bespreken.  Dit  zegt  niet  dat  zij  voor  de  rest  geen  oog  heeft.   
 

PAWEX  stelt  dat  de  regulering  te  kort  schiet.  Zij  vraagt  zich  af  of  de  manier  van  reguleren  wel  
adequaat  is  voor  de  uitdaging  waar  wij  voor  staan.   

 
•	  De  ACM  vraagt  of  de  maatstaf  dan  moet  worden  heroverwogen.   

 
PAWEX  antwoordt  dat  de  maatstaf  misschien  prima  is  voor  onderhoud  en  beheersing  van  de  
bestaande  situatie  maar  niet  voor  majeure  uitbreidingen  van  het  hele  systeem.  Als  deze  uitbreidingen  
er  eenmaal  zijn,  kunnen  deze  weer  onder  de  maatstaf  worden  gebracht.     

 
•	  De  ACM  vraagt  PAWEX  of  bepaalde  investeringen  buiten  de  maatstaf  houden  de
  

oplossingsrichting  is  die  zij  bedoelt.  PAWEX  antwoordt  bevestigend.
    
 

Stedin  vraagt  de  ACM  welke  doelen  zij  bedoelt  met  de  doelen  van  de  tariefregulering.   
 

•	  De  ACM  antwoordt  dat  dit  de  doelen  zijn  die  zijn  gepresenteerd  bij  de  startbijeenkomst  van  30  
september  jl.  en  die  volgen  uit  de  Gaswet  en  E-wet.   
 

ENL  stelt  dat  de  ACM  de  maatstaf  wil  corrigeren,  of  in  elk  geval  proberen  daar  een  oplossing  voor  te  
geven,  terwijl  NBNL  een  ongelijktijdigheid  van  uitgaven  en  inkomsten  noemt.  ENL  vraagt  of  de  ACM  dit  
ook  oppakt.   
 

•	  De  ACM  meldt  dat  dit  een  bredere  discussie  is  en  dat  dit  niet  zo  zeer  op  het  effect  in  de  

maatstaf  ziet.   
 

ENL  antwoordt  dat  het  inderdaad  niet  de  maatstaf  is  maar  wel  een  punt  dat  genoemd  is.   
 

•	  De  ACM  antwoordt  dat  dit  punt  later  nog  terug  kan  komen,  en  als  het  expliciet  op  de  agenda  

moet  komen  dit  mogelijk  is.  KBG-leden  kunnen  tot  1  december  2019  nieuwe  onderwerpen  

aandragen,  voorzien  van  een  onderbouwing.  
 

EFET  stelt  voor  dat  er  misschien  een  combinatie  gemaakt  kan  worden  tussen  de  oplossingsrichtingen.  
EFET  ziet  twee  problemen.  Ten  eerste  wachten  netbeheerders  vanwege  onzekerheden  en  ten  tweede  
wachten  zij,  zodat  zij  van  het  werk  van  anderen  kunnen  meegenieten.  Beide  problemen  moeten  dan  
worden  aangepakt.  

 

•	  De  ACM  vraagt  of  zij  het  goed  begrijpt  dat  de  door  haar  gepresenteerde   varianten  allemaal  

maar  op  1  van  beide  zien  volgens  EFET.   
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EFET  antwoordt  dat  bijvoorbeeld  de  eerste  variant  (de  bonus/malus)   nog  niet  de  tijdsonzekerheid  
weghaalt,  maar  wel  het  zogenaamde  free  rider   probleem.  Het  is  volgens  EFET  verder  de  vraag  of  er  
wel  een  coördinatieprobleem  is.  Het  is  belangrijk  om  nu  snel  te  investeren  vanwege  de  
energietransitie.  Het  is  eigenlijk  een  tijdsprobleem.   
 
Specifieke  invulling   
ENL  heeft  een  vraag  over  bonus/malus.  Zij  vraagt  of  dit  niet  kan  worden  gekoppeld  aan  de  RES’en.  
ENL  vergelijkt  dit  met  de  bonus/malus  regelingen  voor  TenneT  bij  NorNed  en  Cobra.  Zij  vraagt  zich  af  
of  voor  proactief  verzwaren  ook  een  projectregeling  zou  kunnen  worden  gemaakt.   
 
Rendo  stelt  dat  de  maatstaf  een  herverdeling  is  van  al  gemaakte  kosten.  Maar  de  opmerkingen  van  
zojuist  gaan  ook  over   investeringen  die  netbeheerders  nog  moeten  doen.  Het  is  een  andere  discussie  
hoe  deze  kosten  eventueel  moeten  worden  vergoed.  Rendo  vraagt  wat  hier  met  proactief  verzwaren  
wordt  bedoeld.  
 

•	  De  ACM  antwoordt  dat  zij  op  zoek  is  naar  een  manier  om  de  benadeling  die  zij  in  de  maatstaf   

ziet  weg  te  nemen.  Zij  zoekt  een  goede  middenweg  tussen  de  efficiëntieprikkel  en  de  

proactieve  investeringen  die  nodig  zijn  op  dit  moment.  
 

PAWEX  stelt  dat  niet  elk  weiland  moet  worden  aangesloten.  Het  is  belangrijk  dat  uit  de  RES’sen  
bekend  wordt  wat  wij  als  maatschappij  willen.  Daarop  moet  de  netbeheerder  inspelen.  
 
NBNL  is  blij  dat  de  ACM  actief  naar  dit  onderwerp  kijkt.  NBNL  ziet  tijdsvertraging  als  belangrijkste  
probleem  en  dit  wordt  niet  geadresseerd.  Iedere  oplossingsrichting  zou  gericht  moeten  zijn  op  hetgeen  
de  netbeheerder  kan  beïnvloeden.  Ingewikkelde  prikkels  werken  niet  en  kunnen  een  tegengesteld  
effect  bewerkstelligen.  Dit  risico  ziet  NBNL  bij  de  bonus/malus  variant.  Dit  leidt  tot  ongewenste  
gaming-effecten.  Wat  betreft  de  variant  ‘virtuele  output’  merkt  NBNL  op  dat  het  lastig  is  om  hier  echt  
projecten  of  volumes  aan  te  hangen.  Als  volumes  in  beeld  zijn,  zijn  netbeheerders  al  aan  het  
verzwaren.  Het  gaat  dus  om  projecten  waar  nog  geen  volumes  voor  zijn,  maar  waar  netbeheerders  
wel  al  zien  dat  er  iets  gaat  gebeuren.  Dit  wil  NBNL  tijdens  de  expertmeeting  van  komende  donderdag  
verder  bespreken.  Nacalculatie  is  een  charmant  idee,  maar  als  er  geen  projecten  kunnen  worden  
aangewezen,  doet  deze  variant  niet  veel.   
 

•	  De  ACM  vraagt  of  de  KBG-leden  nog  andere  varianten  zien.  
 
NBNL  antwoordt  dat  het  een  groot  probleem  is  de  komende  tien  jaar,  dat  de  ACM  het  anders  zou  
moeten  aanvliegen  dan  via  de  maatstaf.  Misschien  moet  het  stelsel  van  gesimuleerde  marktwerking  
on  hold  gezet  worden.  Dit  is  voor  NBNL  een  serieuze  oplossing  die  in  beeld  is.   

 

•	  De  ACM  vraagt  NBNL  hoe  zij  dit  voor  zich  ziet.   
  
Volgens  NBNL  moet  er  bekeken  worden  hoe  de  ACM  omgaat  met  de  RES’sen,  andere  studies  en  de  
investeringsplannen.  Wat  is  de  status  van  de  investeringsplannen  en  hoe  wordt  dit  meegenomen  in  de  
regulering?   

 

•	  De  ACM  vraagt  de  partijen  of  alles  dat  in  het  investeringsplan  komt,  dan  1-op-1  moet  worden  

vergoed.   
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NBNL  meldt  dat  de  investeringsplannen  worden  getoetst  door  de  ACM  en  vervolgens  wordt  er  
gekeken  naar  de  efficiënte  uitvoering.  Ook  voor  TenneT  is  hiervoor  een  oplossing   gevonden.  Als  dit  
iets  zou  zijn  dan  kan  NBNL  daar  varianten  voor  bedenken.   
 
Liander  antwoordt  dat  er  veel  oplossingen  zijn  te  bedenken.  Zoals  alle  investeringen  die  te  maken  
hebben  met  decentrale  opwekking  buiten  de  maatstaf  plaatsen  voor  vijf  jaar.  Dit  is  een  reactie  puur  op  
het  tijdsaspect,  wanneer  komt  iets  in  de  vergoedingensfeer.  De  ACM  noemt  virtuele  output:  pak  
bijzondere  investeringen  en  vergoed  die  investeringen  even  buiten  de  maatstaf  zolang  die  output  er  
nog  niet  is.  Maar  wat  gebeurt  er  als  de  output  niet  komt?  Wordt  de  investering  dan  buiten  de  maatstaf  
gehouden?  Liander  vreest  dat  er  te  snel  gefilterd  wordt.   
 

•	  De  ACM  vraagt  aan  de  KBG-leden  of  zij  zeggen  dat  het  eigenlijk  gewoon  draait  om  het  

tijdsaspect.   

 
Enexis  antwoordt  dat  het  ‘en  en’  is.  Als  buiten  de  maatstaf  om  tijdelijk  bepaalde  investeringen  worden  
meegenomen  dan  worden  beide  vraagstukken  opgelost.  
 

•	  ACM  vraagt  de  andere  deelnemers  wat  zij  van  deze  nieuwe  variant  vinden.  
 

PAWEX  antwoordt  dat  bij  de  infrastructuur  van  wegen  er  al  jaren  een  methode  wordt  gehanteerd  
waarbij  anders  wordt  omgegaan  met  grote  projecten  zoals  tunnels  etc.   Misschien  zijn  er  bij  
Rijkswaterstaat  methodieken  over  hoe  hiermee  om  wordt  gegaan.  Het  is  een  ander  regime,  maar  dit  is  
er  wel  op  gericht  om  deze  grote  infrastructuurprojecten  op  tijd  op  te  leveren.  
 

•	  ACM  vraagt  of  het  hier  niet  juist  om  heel  veel  kleine  investeringen  gaat  in  plaats  van  een  paar  

grote.  Dat  zou  een  project-specifieke  aanpak  lastig  maken.   

 
Rendo  antwoordt  dat  het  niet  gaat  om  kleine  projecten.  Die  kunnen  vrij  snel  worden  uitgevoerd.   De
  
doorlooptijd  voor  aanleggen  van  een  laag- of  middenspanningskabel  is  ongeveer  1  jaar.  Het  probleem
  
zit  zowel  bij  TenneT  als  bij  de  RNB’s  op  de  koppelvlakken  tussen  de  netten.
   
Dit  zijn  substantiële  investeringen.
   
 
NBNL  antwoordt  dat  het  in  de  majeure  investeringen  in  de  stations  en  grootschalige  tracés  zit.  Deze
  
investeringen  zijn  op  zich  wel  aan  te  wijzen.  In  Noord-Nederland  is  het  eenvoudiger  aan  te  wijzen  voor
  
invoeding  maar  in  West-Nederland  is  dat  moeilijker  met  datacenters.  De  investeringen  zijn  even
  
majeur.  De  opgave  is  zo  groot  dat  netbeheerders  dit  zien  als  een  speciaal  project  voor  de  komende
  
tien  jaar.
   
 
VEMW  merkt  op  dat  de  industrie  gaat  elektrificeren.  Het  is  lastig  te  voorzien  in  welke  mate.  Als  een
  
industrieel  bedrijf  zijn  warmtevraag  gaat  elektrificeren  dan  heeft  deze  een  grotere  aansluiting  nodig  en
  
moet  het  net  verzwaard  worden.  Dit  is  een  waarschuwing.
   
 

•	  De  ACM  antwoordt  dat  bij  grote  nieuwe  afnemers  in  de  tariefregulering  extra  inkomsten  

tegenover  een  investering  staan,  omdat  toenemend  verbruik  leidt  tot  toenemende  volumes.  

De  ACM  vraagt  zich  af  of  daar  dan  wel  een  probleem  zit.  Vervolgens  wil  de  ACM  weten  of  het  

gaat  om  netdelen  voor  invoeders.  
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NBNL  zegt  dat  de  investeringen  in  Noord-Nederland  aan  te  wijzen  zijn  aan  invoeders,  maar  in  
Rotterdam  is  dat  al  heel  moeilijk.  Er  kan  worden  gesteld  dat  een  investering  voor  de  vraagkant  wordt  
gedaan,  maar  dezelfde  investering  kan  ook  voor  invoeding  van  wind  gebruikt  worden.  De  kern  zit  in  de  
onzekerheid.   
 

•	  De  ACM  stelt  dat  men  kan  weten  dat  er  extra  afname  komt.   
 
NBNL  antwoordt  dat  netbeheerders  dit  niet  weten.  
 

•	  De  ACM  merkt  op  dat  dit  bij  elektrificatie  van  industrie  wel  het  geval  is.  
 
NBNL  antwoordt  bevestigend.  Onderzoek  naar  extra  elektrificatie  in  Rotterdam  gaat  uit  van  een  factor  
2  of  5.  Zij  vraagt  zich  af  wat  netbeheerders  dan  moeten  bouwen.  
 

•	  De  ACM  vraagt  zich  af  of  de  tariefregulering  hierop  antwoord  kan  geven.  Als  het  een  factor   
2  wordt,  krijgen  netbeheerders  betaald  voor  2  en  als  het  5  wordt,  krijgen  zij  betaald  voor  5.  
Alleen  bij  invoeders  is  er  geen  tarief,  voor  afnemers  wel.  De  ACM  vraagt  zich  dan  ook  af  in  
hoeverre  er  in  dit  voorbeeld  een  probleem  is  met  de  tariefregulering.  

 
Liander  antwoordt  dat  voor  levering   er  meteen  output  tegenover  staat.  Voor  DCO  is  dit  niet  het  geval.  
Als  daar  een  oplossing  voor  gevonden  wordt,  dan  wordt  een  deel  al  opgelost.  Als  de  netbeheerders  
niet  zeker  weten  dat  de  energievraag  er  komt,  maar  zij  vinden  het  maatschappelijk  van  belang  dat  de  
capaciteit  er  wel  ligt,  dan  is  het  toch  niet  de  bedoeling  dat  de  individuele  netbeheerder  deze  kosten  
draagt.  
 

•	  De  ACM  antwoordt  dat  dit  juist  is  waar  de  variant  op  toeziet.  
 

PAWEX  merkt  op  dat  in  de  haven  van  Rotterdam,  ondanks  deze  onzekerheid,  al  wordt  geïnvesteerd  
door  Stedin.  Tariefregulering  moet  rekening  houden  met  majeure  projecten  en  incidentele  
veranderingen.  Het  kan  echter  niet  zo  zijn  dat  er  nu  weer  een  producententarief  wordt  ingevoerd.  Daar  
is  de  keuze  gemaakt  om  te  socialiseren.   
 

•	  De  ACM  stelt  ter  verduidelijking  dat  de  discussie  niet  gaat  over  een  tarief  voor  invoeding,  

maar  over  het  meenemen  van  een  waardering  hiervoor  in  de  regulering.   
 

Rendo  meldt  dat  daar  waar  al  is  geïnvesteerd  voor  invoeding  er  ook  de  capaciteit  voor  de  elektrificatie  
van  de  industrie  beschikbaar  is.  Daar  waar  nog  niet  is  geïnvesteerd,  zit  de  uitdaging.  Rendo  wil  weten  
wat  de  doorlooptijd  is.  Hoeveel  jaar  heeft  een  fabriek  nodig  voor  de  omschakeling?   Als  dit  binnen  een  
jaar  kan,  ontstaat  weer  hetzelfde  probleem  dat  een  investering  in  het  net  hierbij  achterloopt.   
 
VEMW  merkt  op  dat  beide  situaties  zullen  voorkomen.   
 

•	  De  ACM  vraagt  of  de  KBG-leden  nog  specifieke  input  voor  het  probleem  in  de  maatstaf  

hebben.  
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Liander  antwoordt  dat  de  oplossingen  zoals  net  in  de  discussie  naar  voren  gekomen  zijn   daar  ook  een  
bijdrage  aan  kunnen  leveren.   
 

•	  De  ACM  komt  tot  de  conclusie  dat  er  op  dit  moment  verder  geen  specifieke  input  is  over  de  

gepresenteerde  varianten.  Zij  hoort  dat  de  KBG-leden  voornamelijk  een  tijdsprobleem  

aandragen.  
 
5.  Frontier  shift  
De  ACM  licht  de  huidige  methode  toe,  inclusief  de  wijzigingen  uit  het  gewijzigde  methodebesluit  2017
2021.  Vervolgens  gaat  de  ACM  in  op  de  dynamische  efficiëntie  die  is  berekend  in  het  CEER 
benchmark  project.    
 
NOGEPA  vraagt  wat  frontier  shift  en  catch-up  betekenen.   
 

•	  De  ACM  antwoordt  dat  de  frontier  shift  de  dynamische  efficiëntie-ontwikkeling  in  de  tijd  meet.  

Hoeveel  efficiënter  kunnen  de  meest  efficiënte  bedrijven  van  jaar  op  jaar  gaan  werken?  Zij  

verschuiven  de  frontier,  de  grens.  Catch-up  is  de  inhaalslag  die  niet-efficiënte  bedrijven  

kunnen  maken  om  op  de  efficiënte  frontier  te  komen.  
 
GTS  vraagt  zich  af  in  hoeverre  efficiëntieontwikkelingen  dubbel  zouden  worden  meegenomen,  indien  
een  frontier  shift  uit  de  CEER benchmark  zou  worden  toegepast  in  de  methode.  Ook  uit  GTS  de  zorg  
dat  de  relatief  korte  periode  waarin  gemeten  is  gevoelig  kan  zijn  voor  de  conjunctuur.   
Voor  dat  laatste  punt  reageert  de  ACM  dat  hiernaar  gekeken  zal  worden,  ook  op  basis  van  het  rapport  
dat  de  consultant  hierover  zal  schrijven.   
 

•	  Voor  wat  betreft  het  eventueel  dubbel  meenemen  van  frontier  shift  legt  de  ACM  uit  dat  de  

frontier  shift  realisaties  uit  het  verleden  projecteert  op  de  toekomst.  In  die  zin  is  er  dus  geen  

sprake  van  ‘dubbel  meenemen’.  
 
De  ACM  licht  de  huidige  methode  van  frontier  shift  berekenen  verder  toe.  Het  gaat  om  het  meten  van  
de  totale  factorproductiviteit  (TFP).  De  TFP  bestaat  uit  frontier  shift  en  catch-up.  De  catch-up  wordt  in  
de  huidige  methode  verwaarloosbaar  geacht,  omdat  de  onderzochte  sectoren  in  een  vrije  markt  
opereren.  Als  de  catch-up  inderdaad  verwaarloosbaar  is,  dan  kan  de  frontier  shift  worden  berekend  
met  gebruik  van  een  sectorgemiddelde.  Echter,  recente  inzichten  geven  aanleiding  om  het  
sectorgemiddelde  ter  discussie  te  stellen.  De  literatuur  noemt  een  stagnerende  gemiddelde  
productiviteitsgroei  en  toenemende  divergentie  tussen  koplopers  en  volgers.   
 
GTS  vraagt  of  een  stagnerende  productiviteitsgroei  reden  is  om  het  sectorgemiddelde  ter  discussie  te  
stellen.   
 

•	  De  ACM  reageert  dat  het  daar  niet  om  gaat,  maar  juist  om  de  toenemende  divergentie.   

GTS  vraagt  waarom  de  divergentie  nadelig  is.  De  ACM  legt  uit  dat  er  sprake  is  van  

productiviteitsgroei,  maar  vanwege  de  oplopende  verschillen  tussen  koplopers  en  volgers  

komt  het  gemiddelde  dicht  bij  nul.  Dat  geeft  dan  een  onderschatting  van  de  werkelijke  frontier  

shift.   
 
De  ACM  licht  de  stagnerende  productiviteitsgroei  verder  toe  aan  de  hand  van  slide  31.  GTS  vraagt  of  
het  hier  gaat  om  volledige  business  cycles.   
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•	  De  ACM  reageert  dat  het  waarschijnlijk  niet  de  exacte  business  cycles  zijn  zoals  gebruikt  voor  

de  frontier  shift  in  het  methodebesluit,  maar  dat  het  wel  gaat  om  een  periode  die  relevant  is.  
 
TenneT  brengt  naar  voren  dat  in  een  voetnoot  bij  de  slides  te  zien  is  dat  de  OECD blijkbaar  geen  
divergentie  in  Nederland  ziet.  Zij  vraagt  of  de  ACM  dat  anders  ziet.   
 

•	  De  ACM  antwoordt  dat  die  conclusie  betrekking  heeft  op  een  deel  van  de  productiviteitsgroei,  

namelijk  de  arbeidsproductiviteit.  Bij  de  multifactorproductiviteit  is  er  wel  sprake  van  

divergentie.  Hiervoor  zijn  verschillende  verklaringen  denkbaar.  
 
De  ACM  vat  als  volgt  samen:  het  sectorgemiddelde  geeft  mogelijk  een  onderschatting  voor  de  frontier  
shift.  Met  een  verfijning  van  de  methode  kan  de  ACM  mogelijk  een  frontier  shift  berekenen  o.b.v.  de  
frontier  bedrijven.  De  ACM  wil  deze  kwestie  voorleggen  aan  de  consultant.  De  ACM  vraagt  aan  de  
KBG-leden  hoe  zij  aankijken  tegen  een  dergelijke  frontier  berekening.  
 
GTS  vraagt  zich  af  of  het  gegeven  dat  GTS  en  TenneT  met  de  koplopers  worden  vergeleken,  betekent  
dat  wordt  aangenomen  dat  GTS  en  TenneT  alleen  zaken  doen  met  de  koplopers.   
 

•	  De  ACM  legt  uit  dat  bij  de  frontier  shift  gekeken  wordt  welke  sectoren  representatief  zijn  voor  

netbeheerders.  Op  basis  van  een  weging  van  die  sectoren  wordt  dan  een  frontier  shift  

berekend  die  voor  de  netbeheerders  realistisch  is.   
 
EFET  vraagt  of  het  relevant  is  waar  de  netbeheerders  staan  qua  productiviteitsgroei.  In  de  kopgroep,  
het  midden,  of  onderaan.   
 

•	  De  ACM  reageert  dat  het  niet  uitmaakt.  Het  gaat  erom  de  frontier  te  vangen,  met  andere  

woorden  de  efficiëntieverbetering  van  de  meest  efficiënte  bedrijven.  Er  is  maar  één  frontier  en  

geen  verschillende  frontiers  voor  de  kopgroep,  middengroep  en  laggards.   
 
GTS  vraagt  zich  af  wat  de  frontier  is  in  de  aangehaalde  onderzoeken.  Volgens  GTS  zijn  er  kennelijk  
bedrijven  die  een  snelle  ontwikkeling  doormaken  en  bedrijven  die  een  minder  snelle  ontwikkeling  
doormaken.  Is  dat  dan  een  frontier  vraagt  zij  zich  af.    
 

•	  De  ACM  licht  toe  dat  in  dit  type  onderzoek  de  5%  best  presterende  bedrijven  als  de  frontier  

worden  gezien.  
 
GTS  geeft  aan  geen  goed  gevoel  te  hebben  bij  het  voorstel  van  de  ACM.  Er  is  sprake  van  een  
constructie,  nodeloos  veel  detail  en  schijnnauwkeurigheid.  
 
TenneT  vraagt  naar  de  frontier  shift  uit  de  CEER-benchmark.  Met  name  vraagt  zij  zich  af  of  de  
bruikbaarheid  van  dit  onderzoek  op  Europees  niveau  nog  wordt  besproken.   

•	  De  ACM  geeft  aan  dat  het  CEER-benchmarkproject  afgerond  is.  Er  volgt  een  rapport  over  de  

dynamische  efficiëntie  dat  bilateraal  nog  besproken  zal  worden.  TenneT  geeft  aan  het  hier  

volstrekt  niet  mee  eens  te  zijn.  
 
GTS  vraagt  of  het  mogelijk  is  om  de  offerteaanvraag  voor  de  frontier  shift  te  ontvangen  (zoals  ook  met  
het  WACC-onderzoek  zal  gebeuren).  De  ACM  stemt  hiermee  in.  
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6.  TSO  benchmark  –  update  proces  
De  ACM  licht  toe  dat  TenneT  en  GTS  in  beginsel  de  efficiënte  kosten  vergoed  krijgen  en  legt  kort  uit  
wat  hierin  de  rol  van  de  benchmark  is.  De  ACM  vervolgt  dat  het  vandaag  gaat  over  een  korte  update  
over  het  proces.  Inhoud  en  uitkomsten  van  het  benchmarkonderzoek  worden  later  behandeld.  De  
ACM  laat  de  KBG-leden  weten  dat  de  algemene  rapporten  online  staan,  maar  dat  deze  geen  
specifieke  efficiëntiescores  bevatten.  Desgewenst  zouden  de  KBG-leden  bij  de  Deense,  Finse  en  
Zweedse  regulators  kunnen  kijken  hoe  de  specifieke  rapporten  met  efficiëntiescores  eruit  zien.   
 
NOGEPA  vraagt  of  de  ACM,  TenneT  en  GTS  nu  evenveel  informatie  hebben.   
 

•	  De  ACM  bevestigt  dit.  M.a.w.,  de  efficiëntiescore  van  TenneT  is  bekend  bij  TenneT  en  de  

ACM.  Daarnaast  is  de  score  van  GTS  bekend  bij  GTS  en  de  ACM.  NOGEPA  stelt  dat  de  

afnemers  dan  op  een  achterstand  staan.  De  ACM  raadt  de  afnemers  aan  om  het  openbare  

rapport  te  lezen  en  geeft  aan  de  afnemers  op  een  later  moment  bij  te  praten  zoals  vermeld  in  

de  slides.  
 

ENL  vraagt  wat  wordt  bedoeld  met  unconditional  capacity  en  het  besparings-programma.  GTS
  
reageert  dat  er  in  Duitsland  veel  point-to-point  contracten  zijn.  Dit  betekent  dat  je  minder  netwerk  hoeft
  
aan  te  leggen.  GTS  heeft  unconditional  capacity,  d.w.z.  dat  er  op  ieder  entrypunt  kan  worden
  
ingebracht  en  op  ieder  exitpunt  kan  worden  onttrokken.  Dat  is  volgens  GTS  duurder  en  daarom  zou  er
  
rekening  mee  gehouden  moeten  worden  in  de  benchmark.  De  ACM  onderzoekt  deze  claim.  GTS  legt
  
uit  dat  het  besparingsprogramma  na  2017  is  ingezet,  terwijl  de  peildatum  van  de  benchmark  2017  is.
  
Vanwege  dat  programma  is  de  kostenbasis  lager,  GTS  wil  dat  aantonen.
  

 

NOGEPA  vraagt  wat  er  bedoeld  wordt  met  de  verwijdering  van  oude  assets.  Zij  vraagt  zich  af  of  dat
  
inclusief  de  verkoop  van  die  assets  is.  GTS  geeft  aan  dat  het  gaat  om  de  zogenaamde
  
decommissionings.  Dat  zijn  operationele  kosten  die  GTS  maakt  voor  het  uit  de  grond  halen  van  activa.
  
Dat  is  te  relateren  aan  de  leeftijd  van  het  netwerk  en  de  boekhouding  van  GTS.
   

Volgens  GTS  leidt  dat  tot  verschillen  in  de  benchmark.
  

 
7.  Rondvraag  en  afsluiting  
Van  dit  agendapunt  wordt  geen  gebruikt  gemaakt.  De  ACM  sluit  om  16.30  uur  de  vergadering.  
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Reacties  op  Hoofdpuntenverslag  Klankbordgroepbijeenkomst  methodebesluiten  2022  
d.d.  11  november  2019  te  Den  Haag  

 
 

Enexis  
Pagina  3,  bovenaan,  de  zin:  Netbeheer  Nederland  (hierna:  NBNL)  geeft  een  korte  presentatie  over  de  
zienswijze  van  de  netbeheerders  op  REG2022  (zie  de  presentatie).   NBNL  zegt  blij  te  zijn  met  het  
vooronderzoek  van  de  ACM  over  proactief  verzwaren.  
Toevoegen  
“Daarnaast  geeft  NBNL  aan  dat  de  onderwerpen  in  hoog  tempo  tijdens  de  bijeenkomsten  van  de  
klankbordgroep  worden  behandeld.  NBNL  heeft  er  daarom  voor  gekozen  om  een  stapje  terug  te  doen  
en  de  problematiek  van  de  investeringen  in  de  energietransitie  in  een  breder  perspectief  te  plaatsen”.   
 
Pagina  4,  bovenaan,  de  zin:  Liander  vult  aan  dat  meer  proactief  op  ontwikkelingen  moet  worden  
ingespeeld.  De  ACM  wil  van  de  KBG-leden  weten  of  zij  al  een  idee  hebben  hoe  meer  proactief  kan  
worden  geacteerd.   
Vervangen   
De  KBG-leden  hebben  hierop  momenteel  geen  concreet  antwoord.  “Liander  geeft  aan  dat  een  op  de
  
investeringsplannen  gebaseerde  ‘ad  on’  op  de  methode  kan  worden  overwogen.
  
Daarnaast  wil  de  ACM  van  de  KBG-leden  weten  op  welke  basis  zij  een  keuze  willen  maken  tussen
  
reguliere  kosten  en  bijzondere  kosten”.
   
 NBNL  vindt  het  momenteel  moeilijk  om  dit  specifiek  te  maken.  “NBNL  geeft  aan  dat  daarvoor  goede
  
definities  moeten  worden  vastgesteld.  Daarbij  is  het  bovendien  van  belang  dat  wordt  gedefinieerd  wat
  
de  energietransitie  is”.
   
 
Pagina  4,  midden,  de  zin:  Liander  merkt  op  dat  dit  alleen  opgaat  als  een  investering  ook  (meteen)  
extra  output  oplevert.  Bij  investeringen  voor  invoeding  is  dat  niet  het  geval.   
Toevoegen  
“Liander  merkt  op  dat  dit  alleen  opgaat  als  een  investering  ook  (meteen)  extra  output  oplevert.  Onder  
andere  bij  investeringen  voor  invoeding  is  dat  niet  het  geval”.   
 
Pagina  4,  onderaan,  de  zin:  De  ACM  stelt  hierop  dat  netbeheerders  ook  bij  de  aandeelhouder  kunnen  
aankloppen;  Enexis  stelt  dat  dit  echter  niet  zo  makkelijk  is.  Gemeenten  zijn  niet  genegen  eigen  
vermogen  bij  te  storten.   
Toevoegen  
“Zij  hebben  al  budgetproblemen  en  zullen  deze  afwentelen  op  hun  inwoners”.    
 
Pagina  8,  midden,  de  zin:  NBNL  geeft  aan  graag  een  tabel  te  ontvangen  met  daarin  een  overzicht  van  
welke  parameters  exact  deel  uitmaken  van  de  WACC,  en  welke  peildatum  en  welke  bron  per  
parameter  gehanteerd  wordt.  Dan  kunnen  zij  namelijk  zien  hoe  de  afweging  precies  wordt  gemaakt.  
 
Toevoegen  
‘NBNL  geeft  aan  graag  een  tabel  te  ontvangen  met  daarin  een  overzicht  van  welke  parameters  exact  
deel  uitmaken  van  de  WACC,  en  welke  peildatum  en  welke  bron  per  parameter  gehanteerd  wordt.  
Dan  kunnen  zij  namelijk  zien  hoe  de  afweging  precies  wordt  gemaakt”.   
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Liander  
Pagina  2,  eerste  alinea  de  zin:   De  ACM  licht  toe  dat  deze  vergadering  een  wettelijk  vooroverleg  is.  De  
ACM  meldt  dat  het  besluit  over  de  lengte  van  de  reguleringsperiode  naar  aanleiding  van  de  reacties  
ontvangen  tijdens  de  bijeenkomst  van  28  oktober  op  een  later  moment  wordt  genomen.   
Toevoegen  
“Deze  mededeling  suggereert  dat  ACM  voornemens  was  om  direct  bij  aanvang  van  het  proces  al  
“besluiten”  zou  willen  of  kunnen  nemen.  Liander  denkt  dat  de  volgende  formulering  meer  recht  doet  
aan  de  werkelijke  situatie:  “ACM  meldt  dat  overleg  over  de  lengte  van  de  reguleringsperiode  in  een  
later  stadium  van  het  proces  opnieuw zal  worden  geagendeerd  in  de  klankbordgroep”.  
 
Pagina  10,  voorlaatste  alinea,  de  zin:  Liander  begrijpt  dit  en  wil  dit  ook,  maar  worstelt  met  de  ruimte  
die  zij  heeft  tot  en  met  de  expertmeeting  van  komende  donderdag.  Dit  is  niet  voldoende  tijd  voor  
Liander.  Zij  kan  wel  voorkeuren  uitspreken,  maar  als  zij  hierover  langer  zou  kunnen  nadenken,  kan  zij  
veel  meer  mogelijkheden  bedenken.   
Toevoegen  
“Liander  merkt  op  dat  in  de  notulen  onvoldoende  naar  voren  komt  dat  Liander  heeft  aangegeven  dat  
de  door  ACM  verstrekte  info  over  de  4  door  ACM  voorgestelde  oplossingsrichtingen  nog  summier  is,  
met  als  gevolg  dat  de  specifieke  invulling  nog  sterk  kan  afwijken  van  de  beelden  die  de  
netbeheerders   in  de  korte  tijd  hebben  kunnen  vormen  en  dat  dat  het  mede  lastig  maakt  om  een  
compleet  oordeel  te  geven  over  de  mate  waarin  dit  de  door  netbeheerders  voorziene  problemen  
oplost”.   
 
Pagina  14,  laatste  alinea,  de  zin:  Liander  antwoordt  dat  voor  levering   er  meteen  output  tegenover  
staat.  Voor  DCO  is  dit  niet  het  geval.  Als  daar  een  oplossing  voor  gevonden  wordt,  dan  wordt  een  deel  
al  opgelost.  Als  de  netbeheerders  niet  zeker  weten  dat  de  energievraag  er  komt,  maar  zij  vinden  het  
maatschappelijk  van  belang  dat  de  capaciteit  er  wel  ligt,  dan  is  het  toch  niet  de  bedoeling  dat  de  
individuele  netbeheerder  deze  kosten  draagt.  
 
Toevoegen  
“Betreft  laatste  deel  van  de  alinea.  Liander  merkt  op  dat  Liander  op  dat  moment  betoogde  dat  “we  als  
maatschappij  het  maatschappelijk  noodzakelijk  achten  dat  op  bepaalde  locaties  capaciteit  beschikbaar  
komt  en  de  netbeheerder  al  moet  gaan  investeren  nog  voordat  er  klantaanvragen  zijn  ingediend.  Dan  
is  het  toch  niet  de  bedoeling  dat  de  betreffende  individuele  netbeheerder  het  risico  draagt  of  en  
wanneer  die  aanvraag  voor  aansluitcapaciteit  komt”.  

 
Pagina  15,  eerste  alinea,  de  zin:   De  ACM  antwoordt  dat  dit  juist  is  waar  de  variant  op  toeziet.  
Toevoegen  
“Uit  de  notulen  komt  niet  naar  voren  welke  varianten  ACM  bedoelt  en  hoe  deze  hierin  een  oplossing  
ziet  bieden.”   
 
Pagina  15,  laatste  alinea;  de  zin:  De  ACM  komt  tot  de  conclusie  dat  er  op  dit  moment  verder  geen  
specifieke  input  is  over  de  gepresenteerde  varianten.  Zij  hoort  dat  de  KBG-leden  voornamelijk  een  
tijdsprobleem  aandragen.  
 
“Liander  merkt  op  dat  deze  conclusie  haar  inziens  de  discussie  onvoldoende  weer  geeft.  De  KBG-
leden  hebben  meer  aangedragen  dan  alleen  een  tijdsprobleem.  Er  is  ook  gesproken  over  het  mogelijk  
tijdelijk  buiten  de  maatstaf  houden  van  bijzondere  investeringen,  om  netbeheerders  die  meer  dan  
gemiddeld  hiermee  te  maken  hebben,  te  vrijwaren  van  negatieve  effecten”.    
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NOGEPA  
Pagina  6,  voorlaatste  alinea,  de  zin:  NOGEPA  vraagt  hoe  de  ACM  wat  betreft  de  WACC omgaat  met  
MORGAN/HOGAN,  dat  wil  zeggen  stranded  assets  en  andere  risico’s  die  samenhangen  met  een  
lagere  benuttingsgraad.  In  hoeverre  is  dit  een  verbinding  die  men  tegen  komt  in  de  WACC?  
Toevoegen  
“NOGEPA  verzoekt  om  de  WACC niet  nu  in  isolatie  af  te  handelen,  maar  later  in  het  grotere  geheel  
bekijken,  zoals  ACM  bijvoorbeeld  ook  bij  de  looptijd  van  de  reguleringsperiode  van  plan  is  te  doen”.   
 
Pagina  18,  eerste  alinea,  de  zijn:  NOGEPA  stelt  dat  de  afnemers  dan  op  een  achterstand  staan.  De  
ACM  raadt  de  afnemers  aan  om  het  openbare  rapport  te  lezen  en  geeft  aan  de  afnemers  op  een  later  
moment  bij  te  praten  zoals  vermeld  in  de  slides.  

Toevoegen  
“Hier  tweemaal  het  woord  “afnemers”  s.v.p.  vervangen  door  “netgebruikers”.  
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