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Dit hoofdpuntenverslag dient gelezen te worden in combinatie met de bijbehorende presentatie. 
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Agenda 

1. Opening 
2. WACC – update en onderzoek naar de liquiditeitscriteria 
3. Nieuwe Elektriciteitsverordening 
4. Investeringsplannen 
5. Kapitaalkosten LNB’s 
6. Rondvraag en sluiting 

 
 
1. Opening 
De ACM opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De ACM licht toe dat deze 
vergadering is bedoeld als wettelijk vooroverleg. Naar aanleiding van vragen vanuit de KBG-leden 
meldt de ACM dat er momenteel tot en met augustus KBG-bijeenkomsten staan gepland. KBG-
bijeenkomsten na augustus worden in de komende maanden gepland. 
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Netbeheer Nederland (NBNL) wil graag weten wanneer de agenda van de geplande KBG-
bijeenkomsten bekend zijn.  
 

 De ACM antwoordt dat deze binnen een aantal weken bekend is en wordt gedeeld met de 
KBG-leden.  

 
Enexis vraagt of de verslagen van de KBG-bijeenkomsten, inclusief reacties van de stakeholders, 
inmiddels beschikbaar zijn. 
 

 De ACM antwoordt dat de verslagen, inclusief reacties, zoals gebruikelijk is terug te vinden 
zijn op de ACM-website. 

 
Liander vraagt zich af wat de waarde van de reacties van de stakeholders is, voordat er een besluit 
wordt genomen. Op de KBG-bijeenkomsten worden onderwerpen immers los van elkaar behandeld, 
terwijl de samenhang juist ook van belang is.  
 

 De ACM reageert dat er tijdens de KBG-bijeenkomsten nooit besluiten worden genomen. De 
ACM probeert altijd rekening te houden met de samenhang tussen de verschillende 
onderwerpen, echter lukt dit niet altijd en zullen de onderwerpen afzonderlijk terugkomen. 

 
Liander merkt op dat NBNL aanvullende vragen heeft gesteld naar aanleiding van behandeling van de 
WACC in de KBG-bijeenkomst van 11 november jl. en hierop van de ACM antwoord heeft gekregen. 
Toch stellen deze antwoorden Liander niet gerust. Zij wil graag weten of de ACM voldoende rekening 
houdt met alle nieuwe ontwikkelingen. Is de huidige methode flexibel genoeg. Daarnaast wil zij weten 
of de ACM de effecten van nieuwe ontwikkelingen doorrekent en of het onderwerp congestie-
management wordt geagendeerd. 
 

 De ACM reageert dat het kwantitatief integraal doorrekenen van het effect van nieuwe 
ontwikkelingen bij specifieke onderwerpen, zoals  kapitaalkosten, haar te ver lijkt te gaan. Het 
punt van congestiemanagement neemt de ACM zoals ook per e-mail aangegeven mee. 

 
Liander meldt dat er onder de netbeheerders veel onrust heerst over wat de methode gaat doen. Wat 
zijn de consequenties van bijvoorbeeld een lagere WACC of nieuwe kosten, zoals inkoopkosten, op de 
huidige methode. 
 

 De ACM vraagt Liander toe te lichten wat zij precies bedoelt. 
 
Liander vraagt of de ACM enig zicht heeft op de verwachte ontwikkeling van de efficiënte kosten van 
de netbeheerders over de periode vanaf 2022. 

 
 De ACM meldt dat de efficiënte kosten worden vastgesteld, en daarbij wil de ACM, zoals 

aangekondigd zo veel mogelijk rekening houden met toekomstige ontwikkelingen, voor zover 
er betrouwbare schatters hiervoor te vinden zijn. Zij vraagt naar wat voor kwantitatief 
onderzoek de netbeheerders dan op zoek zijn: bedoelen zij wellicht de x-factormodellen? 

 
Liander antwoordt dat de feitelijke kosten anders zijn dan de kosten in de x-factormodellen. Deze zijn 
namelijk gebaseerd op de historische kosten. De feitelijke kosten omvatten volgens Liander: toename 
kosten congestiemanagement, toename investeringen en mogelijk een lage WACC.  
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 De ACM antwoordt dat zij hiermee rekening houdt door zo veel mogelijk vooruit te kijken. Dat 

hangt af van de betrouwbaarheid van schatters. Kwantitatief onderzoek zou niets nieuws 
opleveren, omdat de ACM ook bij een dergelijk kwantitatief onderzoek alleen dezelfde 
betrouwbare schatters zou gebruiken. 

 
Liander merkt op dat naast het bepalen van de x-factor ook een prognose moet worden gemaakt van 
de kosten die in de praktijk worden gemaakt. 
 

 De ACM benadrukt dat alles valt of staat met hoe betrouwbaar kosten kunnen worden 
geschat. De ACM zal geen kostenschatting opnemen die zij onvoldoende betrouwbaar acht; 
noch in de x-factorbesluiten noch in kwantitatief onderzoek. Als de netbeheerders aannemelijk 
kunnen maken dat een bepaalde kostenontwikkeling eraan komt, zal de ACM daar in de 
methode rekening mee proberen te houden, daarvoor is geen kwantitatief onderzoek nodig. 
De ACM roept de KBG-leden op om tijdig hun prognoses aan de ACM door te geven, zodat zij 
dit mee kan nemen.  

 
GTS merkt op dat zij de zorgen van Liander generiek herkent. Zij voegt toe dat er niet te lang moet 
worden gewacht met het opstellen van een concept x-factorbesluit. Zij ontvangt deze graag iets eerder 
dan gewoonlijk. 
 

 De ACM gaat kijken of zij aan de wens van GTS tegemoet kan komen. 
 
Liander wil graag dat het onderwerp schatten van kosten vs. nieuwe ontwikkelingen zo snel mogelijk 
op de agenda van een van de KBG-bijeenkomsten komt.  
 
Enexis wil graag weten hoe hoog de schattingsfouten (overschatting/ onderschatting) mogen zijn 
voordat de ACM overgaat tot nacalculatie. 
 

 De ACM antwoordt dat dit een onderwerp is dat een rol speelt bij het vaststellen van het 
nacalculatiekader.  

 
GTS vraagt of de presentatie minimaal een week voor de KBG-bijeenkomst kan worden verspreid. 
 

 De ACM antwoordt dat dit altijd het streven is. 
 

 
2. WACC – update en onderzoek naar de liquiditeitscriteria 
 
Peildatum 
Dit onderwerp is tijdens een eerdere KBG-bijeenkomst besproken en de ACM deelt mee dat zij in lijn 
met de reacties van de KBG-leden kiest voor twee verschillende peildata: één voor GTS en één voor 
TenneT en de RNB’s. Overigens staat er weliswaar ”besluitvorming” op de slides, maar dit betekent 
niet dat het al officieel besloten is. Dit woord is gebruikt om aan te geven dat de ACM hierover in 
principe al een keuze heeft gemaakt. 
 
Liander geeft aan benieuwd te zijn voor welke parameters dan precies welke peildatum geldt. 
 

 De ACM reageert dat de peildatum drie maanden voor het ontwerp methodebesluit ligt. Dat 
zou voor GTS eind mei zijn. Dit wordt mogelijk een maand later.  



 

4/21 

 
Voor de meeste parameters worden data tot die dag gebruikt. Sommige parameters zijn 
echter alleen op jaarbasis beschikbaar, zoals de equity risk premium en de gearing. Deze 
cijfers dateren dus van een paar maanden eerder. Voor TenneT en de regionale 
netbeheerders is de peildatum eind december 2020. 

 
GTS geeft aan dat zij in de vorige KBG-bijeenkomst heeft geantwoord niet per se voor een beslissing 
te zijn die “in beton gegoten” is. Zij geeft aan het wel belangrijk te vinden dat er een WACC in het 
ontwerp methodebesluit staat. Maar mocht de wereld veranderen, dan zou GTS misschien toch 
voorstander zijn van het wijzigen van (de peildatum van) de WACC. 
 

 De ACM antwoordt dat GTS in de vorige bijeenkomst heeft gezegd dat er een duidelijke 
aanleiding voor verandering moet zijn. In eerste instantie ga je dus alleen iets doen als er écht 
iets gebeurt, bijvoorbeeld een nieuwe financiële/economische crisis. De ACM moet 
vasthouden aan de WACC uit het ontwerp methodebesluit i.v.m. rechtszekerheid. De ACM 
kan dus alleen iets veranderen als er echt een duidelijke aanleiding is. 

 
Update WACC-onderzoek (Brattle) 
De ACM geeft aan uitgebreid met Brattle gesproken te hebben over de zorgen die bij de stakeholders 
spelen. Niet alle zorgen zullen tot een verandering leiden, er moet namelijk wel een duidelijk verhaal 
zijn waarom er iets fout gaat in de (berekening van de) WACC. De ACM vraagt de KBG-leden of er 
nog nieuwe en/of andere zorgen zijn dan die op de slide staan vermeld die nu over het hoofd worden 
gezien. 
 
Liander geeft aan dat de WACC een rol speelt in de discussie die aan het begin van de KBG-
bijeenkomst is gevoerd. 
 
Liander geeft daarnaast aan dat er rekening gehouden moet worden met het opkoopbeleid van de 
ECB. Het is namelijk maar de vraag in hoeverre dit zich in de hele periode zal manifesteren. Hiermee 
moet dus in de methode rekening worden gehouden. 
 

 De ACM antwoordt dat het opkoopbeleid van de ECB een effect heeft op de risicovrije rente, 
deze is hierdoor namelijk een stuk lager dan normaal. Maar het is wel de risicovrije rente die 
op dit moment van toepassing is (in de markt). De WACC is hierdoor mogelijk vrij laag, maar 
dat betekent niet dat er iets niet goed zit in de WACC. Als de KBG-leden specifieke redenen 
kunnen aanwijzen waarom de risicovrije rente theoretisch niet klopt als gevolg van 
quantitative easing, dan hoort de ACM dit graag.  

 
Liander vraagt of de peildatum eind 2020 wel een realistische schatting van de risicovrije rente geeft, 
omdat de ECB in 2026 misschien geen quantitative easing meer toepast. 
 

 De ACM vraagt of Liander een concreet voorbeeld heeft hoe hiervoor gecorrigeerd zou 
moeten worden. Liander geeft aan dit niet te hebben. De ACM geeft aan dat het daarom zo 
moeilijk is om hiermee iets te doen. Er is al veel over nagedacht in de wetenschappelijke 
hoek, maar men kan er niet altijd goed voor corrigeren. De ACM benadrukt dat het op haar 
netvlies staat en dat zij het bespreekt met de consultant. 

 
GTS zegt dat het lastig is om een beeld te krijgen waar Brattle mee op pad gestuurd is. Zij vraagt of 
het mogelijk is om de opdracht te ontvangen. 
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 De ACM zegt dit toe. De ACM vraagt in de opdracht een sanity check voor de energietransitie 

en het identificeren van mogelijke ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast heeft 
de ACM uitgebreid gesproken met Brattle over de punten die genoemd zijn tijdens de vorige 
KBG-bijeenkomst. De punten staan niet allemaal letterlijk genoemd in de opdracht, maar zijn 
wel allemaal tijdens een overleg met Brattle besproken. 

 
GTS vraagt of er ook met Brattle gesproken is over de uitfasering van gas. 
 

 De ACM antwoordt dat zij de notitie met de doorrekening van de scenario’s van MORGAN1 
gedeeld heeft met Brattle.  

 
TenneT geeft aan dat de ACM wat betreft de risicovrije rente terugkijkt naar de nominale risicovrije 
rente, en vervolgens de inflatie gebruikt om de reële risicovrije rente te berekenen. Dit is een reële 
rente die nooit getoond is in de markt, maar die gebaseerd is op de schatting van de nominale kosten 
en de schatting van de inflatie. 
 

 De ACM antwoordt dat zij de risicovrije rente bepaalt d.m.v. de yield to maturity. Een obligatie 
leidt in de toekomst tot een aantal rentebetalingen en aan het eind van de looptijd tot 
terugbetaling van de hoofdsom. Beleggers hebben verwachtingen voor de komende jaren, 
onder meer over de inflatie. Op grond van die verwachtingen en die rentebetalingen en 
terugbetaling van de hoofdsom komt de koers tot stand. Daarmee kan de yield to maturity 
worden uitgerekend. In de yield to maturity zitten dus de toekomstverwachtingen van 
beleggers verwerkt. 

 
TenneT vraagt of de beleggers het dan altijd bij het juiste eind hebben. 
 

 De ACM reageert hierop dat niemand het ooit precies juist heeft als het over 
(toekomst)verwachtingen gaat, maar dat het de vraag is of er andere manieren zijn die het 
beter voorspellen. Er zijn geen andere schatters die theoretisch de voorkeur hebben. 

 
TenneT geeft aan dat het zwaartepunt in de WACC op de inflatie komt te liggen. Moet de ACM hier 
niet beter naar kijken? 
 

 De ACM vertelt dat zij de inflatie op de best mogelijke manier schat. De inflatie is 50/50 
gebaseerd op de historische inflatie en op schattingen van expert instanties. Er zijn weinig 
vooruitkijkende schatters beschikbaar, er zijn namelijk maar een paar instanties, die 
schattingen publiceren. Daarom heeft de ACM ervoor gekozen de inflatie voor de helft op 
historische inflatie te baseren. Maar de ACM neemt dit onderwerp mee in het overleg met 
Brattle. Als TenneT hiervoor nog een specifieke suggestie heeft dan hoort de ACM dit graag. 

 
GTS noemt de discussie over het reële versus het nominale stelsel, zoals besproken in het kader van 
HOGAN. Dit zou als mogelijke oplossingsrichting kunnen worden gebruikt. Zij vraagt of deze vraag niet 
wordt meegenomen in het WACC-traject. 
 
 
 

                                                        
1 Dit is de notitie die op 12 maart 2019 met stakeholders is besproken. 
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De ACM geeft aan dat het WACC-traject volgend is in deze. De keuze voor nominaal of reëel wordt 
gemaakt vanuit HOGAN. Qua implementatie is een keuze voor het nominale stelsel geen probleem 
voor de WACC. In de huidige methodiek van de berekening van de WACC wordt namelijk eerst de 
nominale WACC berekend, en daarna wordt er gerekend naar de reële WACC. Het zou dus alleen 
een berekeningsstap minder betekenen.  
 
VGN vraagt of er bij de vergelijkingsgroep wordt gekeken naar impairments en stranded costs.  
 

 De ACM geeft aan met Brattle te zullen overleggen t.a.v. het belang van stranded assets bij 
de peers. 

 
In de KBG-bijeenkomst van november heeft de ACM aangegeven dat zij een aantal wijzigingen bij de 
regressies van de beta’s van de peers wil toepassen. Dit is een ACM-brede aanpassing. De ACM 
heeft nagedacht hoe zij het beste hierover met de KBG-leden kon communiceren, omdat statistiek een 
vrij specialistisch onderwerp is. De ACM heeft ervoor gekozen een notitie op te stellen waar dit in 
wordt toegelicht. Deze notitie is gereed en zal na deze KBG-bijeenkomst worden verstuurd. Als dat 
nodig is, kan de ACM bij de bespreking van het concept van het WACC-rapport van Brattle in april 
hierop nader ingaan.  
 
TenneT vraagt of de notitie een puur theoretische aard heeft, of dat ook de impact van de 
veranderingen op de WACC van de huidige periode berekend en inzichtelijk worden gemaakt. 
 

 De ACM geeft aan dat het in dat opzicht een theoretisch paper is. Het gaat specifiek over de 
statistiek van de regressies van de beta’s van de peers: heteroskedasticiteit, autocorrelatie, 
Dimson en Vasiçek. De ACM had hier eerder niet duidelijk voorgeschreven wat een consultant 
precies wel en niet moest doen, dus maakten de consultants hierin zelf een keuze. Er is niet 
voor alle correcties een duidelijke richting van het effect aan te geven, in ieder geval niet 
fundamenteel één kant op. Wijzigingen zijn vaak 0,01 qua effect op de beta. Het ligt er 
daarnaast maar net aan of die beta de mediaan gaat bepalen of het effect gaat hebben op de 
beta van de netbeheerders. De ACM heeft hier geen tabel van. Brattle deed bijvoorbeeld 
eerder wel de Dimson-correctie, Rebel niet. Het is mogelijk de oude rapporten van Brattle en 
Rebel te vergelijken om te zien wat het effect van deze correcties is. 

 
TenneT vindt het goed als de ACM de effecten inzichtelijk zou maken. TenneT geeft aan anders zelf 
een consultant in te huren om dit te kunnen toetsen. TenneT wil  namelijk alles kunnen toetsen. 
TenneT vindt dat als de ACM ergens voor kiest, zij ook moet proberen om transparant te maken wat 
voor type wijziging het precies is en wat voor een effect het heeft. 
 

 De ACM antwoordt dat de vraag wat de invloed van deze statistische correcties op de WACC 
van de huidige periode is geen onderdeel is van de opdracht aan Brattle. Daarnaast vraagt de 
ACM zich af of het zin heeft om hier een consultant voor in te schakelen. Het gaat namelijk 
om details in de methode. Hierin werden vroeger geen eenduidige keuzes  gemaakt, of de 
keuze werd aan de consultant gelaten. Nu heeft de ACM hierin duidelijke beslissingen  
genomen, maar waarschijnlijk met kleine effecten. 

 
NOGEPA vraagt of in het rapport van de consultant de groep van peers ook wordt gerapporteerd. Kijkt 
de consultant ook of die peers voldoende liquide zijn. 
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 De ACM antwoordt dat zij het onderzoek van Frontier Economics naar Brattle gestuurd heeft.2  

Brattle gaat de uitkomsten van dit onderzoek gebruiken. De consultant pakt eerst de oude 
peer groep, en kijkt in Bloomberg of er nog andere bedrijven naar boven komen. Dit moet de 
consultant vervolgens allemaal tegen de ‘meetlat’ van onder andere de liquidititeitscriteria 
houden. 

 
GTS vraagt wat de criteria zijn die de ACM aan Brattle heeft meegegeven voor de selectie van de 
peers. 
 

 De ACM antwoordt dat zij wat betreft vergelijkbaarheid aan Brattle heeft meegegeven wat 
Rebel vorige keer heeft gedaan. Hierover heeft ACM verder geen specifiek voorschrift 
meegegeven. Als Brattle iets volledig anders gaat doen dan Rebel, dan moet Brattle 
aangeven waarom dit een betere manier is om de peer groep samen te stellen. Er is geen 
wetenschappelijke methode voor een goede vergelijkbaarheidsmaatstaf.  

 
De bespreking van het concept van het rapport van Brattle is op de KBG-bijeenkomst op 16 april. De 
ACM informeert de KBG-leden dat zij twee weken vóórafgaand aan deze KBG-bijeenkomst het 
conceptrapport van Brattle op zal sturen, dat wil zeggen op 2 april. De ACM hoopt dat dit voldoende 
tijd geeft aan iedereen om zich voor te bereiden. De peildatum van 31 mei is dan nog niet geweest, 
dus dit zal uiteraard nog niet gehanteerd zijn in dit rapport. Data zijn dus nog niet zo recent als dat het 
uiteindelijk gaat worden. In de zomer zal Brattle een update van het rapport maken. Het rapport van 
april zal wel alle keuzes van Brattle over de WACC bevatten, onder andere over de peergroep. 
 
GTS geeft aan dat 17 augustus wel erg kort voor de publicatie van het ontwerp methodebesluit van 
GTS is. 
 

 De ACM geeft aan dat dit de enige KBG-bijeenkomst is in die periode, ook in verband met de 
zomervakantie. De ACM bekijkt nog of Brattle een update maakt in de vorm van een memo of 
echt een definitief rapport voor die KBG-bijeenkomst. Bij publicatie van het ontwerp-
methodebesluit van GTS zal het definitieve rapport er zeker zijn. Als er een breed gevoel is 
dat 17 augustus te laat is, dan moet de ACM dit wellicht heroverwegen. 

 
GTS vraagt of er na 17 augustus nog wel genoeg tijd is voor veranderingen in keuzes. 
 

 De ACM beantwoordt deze vraag door uit te leggen dat 17 augustus alleen bedoeld is voor 
een update van de cijfers. De methode en verschillende keuzes die gemaakt worden zullen 
we op basis van het conceptrapport al bespreken in de KBG-bijeenkomst van  
16 april. 

 
Liander vraagt bevestiging of er op 17 augustus alleen een update voor GTS wordt besproken, en dus 
niets voor TenneT en de RNB’s. 
 

 
 
 

                                                        
2 Frontier Economics, Criteria to select peers for efficiënt beta estimation. 8 januari 2020.  Dit rapport is op 22 januari 2020 
aan de KBG-leden toegezonden. 
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 De ACM bevestigt dit, met dien verstande dat er sprake is één WACC-methode, dus de 

methode voor de RNB’s en TenneT wordt in principe precies hetzelfde als de methode voor 
GTS. 

 
WACC liquiditeitscriteria- advies 
De ACM geeft een korte toelichting over de criteria die Frontier Economics heeft onderzocht. Er zijn 
criteria over de beschikbaarheid van informatie. Deze criteria meten niet de liquiditeit zelf, en vallen 
daardoor af. Hierbij zit ook één van de criteria die ACM gebruikte, namelijk de omzet van de 
onderneming. De liquiditeitscriteria geven allemaal een aspect van liquiditeit weer, maar de meeste 
van deze criteria hebben nadelen.  
 
Naast de bid/ask spread heeft Frontier Economics Amihud overwogen. De Amihud-maatstaf geeft de 
diepte van de markt weer. Amihud meet in hoeverre een grote transactie de prijs beïnvloedt. Dat is 
een interessant aspect van liquiditeit. De nadelen zijn dat er meer moeite moet worden gedaan om het 
uit te rekenen, en dat er weinig precedenten zijn (alléén toezichthouder in Australië gaat dit nu 
gebruiken). Samengevat adviseert Frontier Economics om de bid/ask spread te gebruiken. 
 
GTS heeft twee vragen: 1) Frontier Economics heeft een stuk of zeven NRA’s bekeken waarmee de 
systematiek is vergeleken, waarom niet meer en 2) wordt de bid/ask spread berekend op basis van 
einde-dagprijzen. 
 

 De ACM bevestigt dat de bid/ask spread wordt berekend op basis van einde-dagprijzen en 
geeft aan dat Frontier Economics binnen haar organisatie vragen heeft uitgezet bij experts of 
ze bekend zijn met toezichthouders die liquiditeitscriteria hanteren, en welke dan. Dit is dus 
wat Frontier Economics kon vinden. Frontier Economics heeft nog verder gekeken dan wat er 
in het rapport staat, maar er is niet altijd genoeg informatie over beschikbaar. Ongetwijfeld is 
er meer te vinden bij bijvoorbeeld telecom en luchtvaart als men echt heel veel verder zou 
gaan kijken.  

 
NOGEPA geeft aan de 1% grens arbitrair te vinden. Dit wordt nu als grens gebruikt omdat andere 
toezichthouders dit ook doen. Maar hoe is de 1% grens bepaald? Is het zo dat op een gegeven 
moment een toezichthouder hiermee is begonnen, en de rest er dan achteraan gaat?  
 

 De ACM antwoordt dat vanuit wetenschappelijk perspectief niet te zeggen is waar de grens 
ligt. Het is namelijk een continue variabele. Een lagere bid/ask spread geeft een betere 
liquiditeit weer dan een hogere bid/ask spread. Maar er is vanuit de theorie geen grens te 
bepalen. Als men empirisch zou willen onderzoeken wat de beste grenswaarde is, dan zou 
men achteraf moeten kijken wat de grens daadwerkelijk was waarboven de beta-schattingen 
minder goed waren.  

 
De beta is echter niet observeerbaar. Dat betekent dat het niet mogelijk is om achteraf de 
gerealiseerde beta’s vast te stellen, en daarmee kan er ook geen vergelijking worden gemaakt 
met de schatting. Dus er moet een soort grenswaarde worden vastgesteld. Risico is 
inderdaad dat een toezichthouder een grens kiest en de rest er achteraan gaat. Meestal wordt 
er gezegd dat een bid/ask spread met 1% redelijk is. Dit is ook gebeurd door partijen in een 
aantal dossiers over de WACC bij de ACM. Ook laten de tabellen een soort waterscheiding 
zien. 
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Veel peers hebben een bid/ask spread tussen de 0% en 0,1% of tussen de 0,1% en 0,5%. 
Een enkele peer zit in de orde van 0,8%, en dan zijn er nog enkele peers die op 1,2% of 1,6% 
of nog hoger zitten. Met al die overwegingen kwam Frontier Economics erop uit dat 1% het 
meest logisch is. Het is niet alleen maar het nadoen van andere regulators. Het belangrijkste 
punt van Frontier Economics over de 1% is dat de bid/ask spread geen continue variabele is 
en dat een dergelijk grenswaarde van 1% dus niet zomaar toegepast moet worden. Peers die 
rondom de grenswaarde zitten moeten altijd nader worden onderzocht. De ACM wil het advies 
van Frontier Economics volgen.  

 
NOGEPA vraagt of Fluxys boven de 1% zit. Dit wordt uit het publiek beantwoord met ‘1,2%’. 
 
GTS vraagt of dit nu de enige maatstaf is die de ACM gaat gebruiken voor de liquiditeitscriteria. 
Worden de andere criteria hierdoor vervangen? 
 

 De ACM bevestigt dit. De ACM gaat nog wel voor de peers kijken of er nog recent financieel 
nieuws is. Mocht hieruit blijken dat er iets aan de hand is met een peer, dan kan er nog naar 
de andere criteria worden gekeken. Maar de andere criteria zijn niet beter dan de bid/ask 
spread en het is lastig om patronen in die andere criteria te ontdekken die om te zetten zijn in 
een beslisregel. 

 
GTS vraagt of er aan het einde ook nog een sanity check wordt gedaan. 
 

 De ACM bevestigt dit. Het staat in de opdracht aan de consultant. Dit is ook juist de reden dat 
de ACM het onderzoek uitbesteedt. Als de WACC-methode alleen een ‘recept’ zou zijn, dan 
kan de ACM het onderzoek ook zelf doen. De ACM huurt een consultant in die er dagelijks 
mee bezig is, en up-to-date kennis heeft over de financiële theorie en ontwikkelingen in de 
financiële markten. 

 
GTS vraagt wat de ACM precies bedoelt met de tekst in de slide: ‘kritische blik op peers die net de 
grenswaarde halen’ en of alle peers met een percentage boven de 1% niet worden meegenomen.  
 

 De ACM herhaalt dat het belangrijk is om kritisch te kijken naar peers die rond de 
grenswaarde scoren. Als er heel veel peers zijn, dan is het mogelijk om strenger te zijn. In 
beginsel worden peers boven de grenswaarde inderdaad niet meegenomen, maar als er 
weinig peers zijn, zal de consultant toch kijken naar de bedrijven boven de grens en deze 
eventueel toch meenemen, zeker als die bedrijven heel erg goed vergelijkbaar zijn met de 
netbeheerders.  

 
Enexis geeft aan dat zij in de slides mist dat een peer geen outlier mag zijn. 
 

 De ACM reageert met de vraag wanneer iets een outlier is. Als er iets geks in de data te zien 
is, moet altijd onderzocht worden of er iets fout is gedaan of dat er wat anders aan de hand is. 
Een score die erg hoog of laag is, is niet automatisch een outlier, dit hangt af van de context, 
en die moet juist goed worden onderzocht. 

 
Enexis noemt tot slot dat Fluxys bijvoorbeeld niet meegenomen is door de Belgische toezichthouder. 
 
De ACM vraagt of de KBG-leden het eens zijn voor de keuze voor de bid/ask spread. Er zijn geen 
KBG-leden die hier tegen zijn. GTS benadrukt dat het belangrijk is om kritisch te blijven kijken naar de 
bid/ask spread, maar dat het in principe een begrijpelijke keuze is als liquiditeitscriterium. 



 

10/21 

 
3. Nieuwe elektriciteitsverordening 
De ACM licht in haar presentatie toe waarom zij van mening is dat de nieuwe elektriciteitsverordening 
niet leidt tot wijzigingen in de reguleringsmethode. Bij slide 16 (“Uitgelichte nieuwe elementen voor 
LNB en RNB’s”) merkt de ACM aanvullend op dat de term vaste kosten in artikel 18 van de nieuwe 
verordening waarschijnlijk is bedoeld om te voorkomen dat er enkel een kWh vergoeding in de 
tarieven zit. 
 
Energie Nederland (E-NL) vraagt of de nieuwe elektriciteitsverordening ook geldt voor waterstof. 
  

 De ACM antwoordt dat dit niet het geval is. Activiteiten op het gebied van waterstof vallen niet 
onder de wettelijke taken van de netbeheerders. 

 
TenneT stelt dat passende stimulansen geven voor innovatie meer is dan dat de regulering op dit 
moment doet. TenneT stelt dat sommige innovaties wel kosten met zich brengen en maatschappelijk 
gewenst zijn, maar wellicht niet (direct) leiden tot efficiëntieverbeteringen of goedkopere infrastructuur. 
Zij vraagt hoe de ACM hiermee omgaat. Tot slot wijst TenneT op PCI-projecten waarbinnen het 
verlenen van passende stimulansen ook speelt.  
 
Stedin vraagt welke definitie van innovatie de ACM hanteert. Stedin vraagt zich af of alle vormen van 
innovatie voldoende worden gestimuleerd.  
 
Liander stelt dat de reguleringsmethode bestand moet zijn tegen tariefmutaties tijdens de regulerings-
periode. Daarnaast vraagt Liander zich af of de huidige reguleringsmethode investeren en innoveren 
door netbeheerders voldoende ondersteunt. Daarbij is volgens Liander ook van belang dat de 
reguleringsmethode investeren en innoveren niet in de weg staat.  
 
VEMW stelt dat de bestaande reguleringssystematiek al stimulansen voor innovatie bevat, 
bijvoorbeeld via de algemene doelmatigheidsprikkel, zodat aanpassing van de systematiek volgens 
VEMW niet nodig is. VEMW is benieuwd waar het volgens netbeheerders op dit moment mis gaat of 
zou gaan. 
 

 De ACM wijst erop dat innovatie niet is gedefinieerd in de verordening. De ACM gaat op 
dezelfde manier met innovatie om als in de vorige methodebesluiten.  

 De ACM wijst erop dat zij door elke reguleringsperiode concurrentie te simuleren de innovatie 
stimuleert. De ACM sluit daarbij geen vormen van innovatie uit.  

 De ACM wijst erop dat zij in 2009 een consultatie heeft gehouden over de regulering en de 
impact op innovatie door netbeheerders. Ook toen al zijn verschillende vormen van innovatie 
langsgekomen die de ACM heeft vergeleken. Verder heeft de ACM in de vorige 
reguleringsperiode de netbeheerders opgeroepen om met voorbeelden te komen waar de 
regulering innovatie door netbeheerders zou belemmeren. Die voorbeelden zijn toen niet 
aangedragen.  

 De ACM onderzoekt of op grond van de nieuwe elektriciteitsverordening aanvullende 
maatregelen op het gebied van innovatie nodig zijn en roept netbeheerders opnieuw op om 
met concrete voorbeelden te komen waar de regulering innovatie zou belemmeren.  

 
Enexis is het eens met de ACM dat verschillende punten uit artikel 18 van de nieuwe verordening 
betrekking hebben op de tariefstructuren. De kans is volgens Enexis groot dat wijzigingen in de 
tariefstructuren nodig zijn.  
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Enexis verzoekt de ACM en stakeholders hierover op tijd na te denken, omdat wijzigingen in de 
tariefstructuur voor de regionale netbeheerders volume-effecten kunnen hebben. Daarmee moet 
binnen de regulering op tijd rekening  worden gehouden. 
 
VEMW wijst erop dat binnen de regulering nog geen rekening gehouden kan worden met het wijzigen 
van de tariefstructuren als nog niet helder is op welk vlak de tariefstructuren knellen of waar zij 
gewijzigd moeten worden. De volgorde is volgens VEMW andersom: bij het wijzigen van de 
tariefstructuren moet worden gekeken hoe dit binnen de regulering past, tenzij nu al helder is waar 
aanpassingen nodig zijn.  
 
E-NL vraagt of innovaties bij aangeslotenen ook een rol spelen.  
 
VEMW vraagt hoe wordt omgegaan met innovaties bij afnemers die ervoor zorgen dat netbeheerders 
minder kosten hebben. Zij wil weten hoe de ACM hiermee omgaat binnen de regulering. 
 
De ACM antwoordt dat Artikel 18 van de nieuwe elektriciteitsverordening gaat over innovatie bij 
netbeheerders en niet over innovatie bij afnemers, en bevestigt dat zij in de methode alleen rekening 
kan houden met wijzigingen in tariefstructuren die al vaststaan en waarvan de gevolgen duidelijk zijn. 
 
4. Investeringsplannen 
De ACM geeft aan dat het toetsen van investeringsplannen een nieuw instrument is. De presentatie 
begint met een toelichting over wat de investeringsplannen zijn, waarna wordt ingegaan op wat de 
investeringsplannen volgens de wet betekenen. Tot slot wordt naar de (mogelijke) gevolgen voor de 
tariefregulering gekeken. 
 
E-NL vraagt of afwaarderingen een rol spelen in de investeringsplannen. Hiermee bedoelt zij activa die 
niet meer gebruikt worden.  
 

 De ACM reageert dat hoe omgegaan wordt met afwaarderingen betrekking heeft op de 
financiële waardering van activa om de kosten te berekenen en dus onder de methode valt. 
Het toetsen van investeringsplannen gaat over de noodzaak om activa aan te leggen en niet 
de financiële waardering van die activa. De ACM verwacht daarom niet dat afwaarderingen 
een rol spelen bij het toetsen van investeringsplannen.  

 
NVDE vraagt hoe de netbeheerders kiezen welke knelpunten zij prioriteren, en of de ACM hierop 
toetst. 
 

 De ACM reageert dat het in eerste instantie aan de netbeheerders is om te kiezen. 
Marktpartijen kunnen hier in de consultatiefase ook nog op reageren. Verder valt dit buiten de 
methodebesluiten en gaat de ACM er dus nu niet verder op in. Buiten dit proces om kan voor 
vragen ook contact worden opgenomen met de ACM.  

 
Energie Samen (voorheen: PAWEX) merkt op dat op sheet 22 (‘Proces investeringsplannen”) staat dat 
op de noodzakelijkheid van investeringen wordt getoetst. Zij vraagt of de ACM ook toetst op 
investeringen die wel noodzakelijk zijn maar niet zijn opgenomen.  
 

 ACM antwoordt dat zij toetst of er een logische aansluiting is tussen knelpunten en 
investeringen. 
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Liander merkt op dat de netbeheerders een poging doen om een investeringsplan op te stellen. 
Uiteindelijk kijken de netbeheerders samen met andere partijen of de plannen voldoen aan de 
verwachtingen. Hoe gedetailleerd de afweging tussen knelpunten wordt beschreven in het plan weet 
Liander nog niet. Daarnaast vindt Liander dat de presentatie wel heel rigide stelt dat als het plan is 
uitgevoerd de netbeheerders het moeten uitvoeren. Volgens Liander zal de praktijk iets weerbarstiger 
zijn. Als een nieuwbouwwijk niet doorgaat zal zij daar ook geen aansluiting aanleggen. 
 
NOGEPA vraagt of zij correct heeft begrepen dat de investeringen enkel voor de komende anderhalf 
jaar vaststaan. 
 

 De ACM bevestigt dat het investeringsplan inderdaad enkel de eerste anderhalf jaar vaststaat. 
Het vastgestelde investeringsplan bevat echter een kwalitatieve omschrijving voor 
respectievelijk 5 (RNB’s) en 10 (LNB’s) jaar en een kwantitatieve beschrijving van 
investeringen voor respectievelijk 3 jaar voor RNB’s en 5 jaar voor LNB’s. De ACM zal bij het 
toetsen van investeringsplannen dus ook kijken naar wat de netbeheerders opnemen voor de 
daaropvolgende jaren.  

 
 
Verder zijn er geen opmerkingen vanuit de KBG-leden op deze fase.  
 
VGN geeft aan dat het uitgangspunt dat de noodzaak van investeringen die in een definitief 
investeringsplan zijn opgenomen vaststaat naar de toekomst toe redelijk lijkt, maar dat zij het niet 
zouden willen betrekken op het verleden. De noodzaak van investeringen waar het investerings-
plannenproces niet op is toegepast, zou wel ter discussie moeten kunnen staan.  
 
Liander merkt op een paar keer de term “stranded assets” te hebben gehoord. Zij benadrukt dat het 
niet ter discussie moet staan dat netbeheerders de netten hebben aangelegd vanuit hun wettelijke 
taak, en dat het niet meer dan redelijk is dat netbeheerders de hiervoor gemaakte kosten vergoed 
krijgen.  
 
VEMW zegt te veronderstellen dat voor geplande investeringen die later niet meer noodzakelijk blijken 
te zijn de wijzigingsprocedure bestaat.  
 
Liander stelt dat hoe precies investeringen moeten worden vertaald in de methode met meer dingen 
samenhangt. Onder andere met anticiperende investeringen en DCO. De ACM moet volgens Liander 
investeringsplannen op een goede manier in de methode betrekken.  
 
GTS suggereert dat het tweede uitgangspunt beter verwoord wordt door: “In beginsel worden de 
kosten wel verwerkt, mits het efficiënte investeringen betreft.” Het verschil ten opzichte van de definitie 
op de slide is voor GTS dat uit haar formulering duidelijker blijkt dat voor een noodzakelijke investering 
niet op een vergoeding van 0 wordt uitgekomen.  
 
TenneT sluit zich aan bij GTS. Verder merkt TenneT op dat zij de tekst in de toelichting bij de 
presentatie passender vindt dan de tekst op de slide.  
 
Stedin stelt de volgende formulering van de tweede bullet voor: “Als noodzakelijke investeringen 
efficiënt worden uitgevoerd, worden ze ook voor 100% vergoed.”  
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De KBG-leden herkennen de indeling van de methode in verschillende stappen en delen de conclusie 
dat de investeringsplannen voor de komende reguleringsperiode niet van invloed zijn op stap 1 
“Bepalen kosten voorafgaand aan reguleringsperiode” en stap 2 “ Bepalen statische efficiëntie van 
kosten”. 
 
Energie Samen vraagt zich af of het niet problematisch is dat de ACM bij de benchmark terugkijkt naar 
2017. Vanuit haar achterban is 2017 niet meer heel relevant. De ACM zegt dat zij in de regulerings-
methode zowel vooruit als achteruit kijkt. De benchmark kijkt terug.  
 
Liander is het eens met de eerste bullet op slide 30, maar vindt dat in de tweede bullet de 
investeringsplannen niet alleen van invloed zouden kunnen zijn, maar van invloed zouden moeten zijn.  
 
EFET vraagt hoe zij de term statische efficiëntie moet interpreteren, en hoe de ACM omgaat met 
investeringen die tijdens de reguleringsperiode niet meer noodzakelijk of efficiënt blijken te zijn. 

 De ACM legt uit dat statische efficiëntie ook wel beschreven kan worden als relatieve 
efficiëntie. Het zegt hoe efficiënt een netbeheerder is vergeleken met andere netbeheerders 
op een bepaald moment in de tijd.  
Daarnaast geeft de ACM aan dat de toets van noodzakelijkheid bewust vooraf gebeurt in de 
investeringsplannen. Als een investering in een vastgesteld investeringsplan heeft gestaan, 
wordt deze investering noodzakelijk geacht. Dit zal later in de tijd niet veranderen. 
Dynamische efficiëntie wordt geschat door het gebruik van de frontier shift.  

 
GTS merkt op dat op slide 30 (“Delen de KBG-leden de conclusie dat de investeringsplannen van 
invloed kunnen zijn op stap 3 (ontwikkeling efficiënte kosten tijdens reguleringsperiode)? Waarom 
wel/niet?”) het woord ‘kunnen’ nadrukkelijk is onderstreept. Zij vraagt of er een scenario denkbaar is 
waarin de investeringsplannen helemaal niet gebruikt worden.  
 
NOGEPA stelt dat het mogelijk is dat investeringen drie jaar nuttig zijn, maar later niet meer. In dat 
geval kan er beter voor een operationele oplossing worden gekozen in plaats van een investering. Zij 
vraagt in hoeverre een dergelijke afweging correct in het investeringsplan wordt gedaan. 

 De ACM geeft aan dat dit buiten de scope van deze KBG-bijeenkomst valt. Voor vragen 
rondom de investeringsplannen kan buiten het REG2022-proces om contact worden 
opgenomen met de ACM.  

 TenneT reageert dat zij het wel met NOGEPA eens is dat uit een investeringsplan mogelijk 
kan blijken dat de operationele kosten zullen stijgen. Als dat het geval is zou dat mogelijk 
bijgeschat moeten worden. Ook verwijst TenneT naar het afwegingskader “verzwaren tenzij”. 

o De ACM reageert dat het investeringsplan geen OPEX-plan is.   
  
GTS vraagt in hoeverre de bezwaren op slide 32 verschillend zijn met de huidige situatie. De realiteit 
kan nu ook al afwijken van de schatting. 

 De ACM reageert dat zij momenteel geen schatting van de netbeheerders overneemt. Zij 
bevestigt dat ook in de huidige situatie de realiteit afwijkt van de schatting.  

 
GTS zegt dat de benchmark voorkomt dat netbeheerders te veel geld ontvangen. Netbeheerders 
hebben dus wel degelijk een prikkel om de realistische schattingen te geven in hun investerings-
plannen. 
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 De ACM geeft aan dat de benchmark pas effect heeft in de volgende reguleringsperiode. Als  

X Euro wordt geschat voor de komende reguleringsperiode en maar Y Euro daadwerkelijk 
wordt geïnvesteerd, komt de Y Euro terug in de benchmark, maar is voor de betreffende 
reguleringsperiode al een vergoeding ontvangen alsof men X Euro had geïnvesteerd. Te hoog 
schatten levert de netbeheerder dus alleen voordelen op. 

 
Stedin reageert op de opmerking dat de netbeheerders een prikkel hebben om te hoog te schatten. 
Volgens Stedin worden de plannen wel geconsulteerd, en zorgt dat voor een zekere borging van de 
kwaliteit van het plan.  
 
Volgens TenneT zijn de problemen oplosbaar. Door na te calculeren, verdwijnt de prikkel om 
investeringen te hoog te schatten. TenneT snapt heel goed dat er geen efficiënte investeringen 
worden geschat, maar stelt dat er altijd een prikkel is om efficiënte kosten te realiseren. De problemen 
zijn volgens TenneT dus oplosbaar, maar daarmee is niet gezegd dat dit per se de beste methode is. 

 De ACM is het met TenneT eens dat nacalculatie de prikkel om te de investeringsbedragen te 
hoog te schatten oplost, maar wel andere nadelen kent. Zeker wat betreft investeringen met 
korte afschrijvingstermijnen en investeringen die buiten de benchmark vallen. Daarvoor zijn 
met nacalculatie geen efficiëntieprikkels meer.  

 
GTS zegt dat er een wereld van verschil is tussen niets doen met investeringsplannen en de bedragen 
exact overnemen. Zij had zelf intern ook niet verwacht dat de bedragen exact overgenomen zouden 
worden. Zal de uitkomst uiteindelijk niet altijd zijn dat  tenminste ook naar de investeringsplannen 
wordt gekeken? 

 De ACM vraagt of GTS een idee heeft over hoe dat dan concreet zou moeten.  
 
Volgens GTS komt er een beeld uit de investeringsplannen of de kosten in de komende 
reguleringsperiode gaan stijgen, dalen of gelijk zullen blijven. Daarmee kan de ACM rekening  houden. 
  

 De ACM geeft aan dat zij nog bezig is te onderzoeken hoe zij investeringen wil schatten. Met 
deze presentatie wil zij duidelijkheid geven dat zij in ieder geval niet de investeringsbedragen 
uit de investeringsplannen over wil nemen. De ACM vraagt hoe zij concreet rekening moet 
houden met het beeld uit de investeringsplannen.  

 
GTS geeft aan niet voorbereid te zijn op die vraag en nog geen antwoord te hebben.  
GTS vraagt of de ACM vindt dat de manier waarop zij nu schat absoluut fout is door de introductie van 
de investeringsplannen.  
 

 De ACM geeft aan dat dit niet het geval is.  
 
Liander bepleit om de schattingen uit de investeringsplannen niet terzijde te schuiven. De investerings-
plannen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt  voor een prognose voor de invoeding van DCO.  
 
NOGEPA onderschrijft het standpunt van de ACM om de geschatte investeringsbedragen niet over te 
nemen. Zij heeft geen concreet antwoord op de tweede vraag op slide 33.  
 
Ook Stedin heeft op dit moment geen antwoord op de tweede vraag. 
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GTS pleit ervoor wel rekening te houden met de investeringsplannen, onder andere omdat de relatie 
twee kanten op gaat. Als er te weinig geld komt door de methode kan dat een belemmering zijn om de 
investeringsplannen uit te voeren.  
 
Energie Samen vraagt of en hoe de discussie rondom proactief investeren samenhangt met de 
investeringsplannen.  

 
 Volgens de ACM raken de investeringsplannen zeker aan proactief verzwaren. Het is 

bijvoorbeeld voor te stellen dat de regionale netbeheerders elektriciteit heel veel proactief 
moeten investeren. Dat zou dan ook in de investeringsplannen naar voren moeten komen. 
Dan is de vraag hoe de tariefregulering daar rekening mee houdt. Daarvoor is dan weer van 
belang hoe de investeringen zich verhouden tot de ontwikkeling van de volumes. 

 
Liander stelt dat de conclusie van de ACM is dat zij voornemens is de bedragen niet concreet over te 
nemen. Hoe de ACM dan wel omgaat met toekomstige ontwikkelingen van kosten is in deze KBG-
bijeenkomst niet aan de orde, maar daar gaat de ACM als volgende stap naar kijken. 
  

 De ACM bevestigt dat dit inderdaad haar conclusie is, en benadrukt dat suggesties van de 
stakeholders over hoe zij de ontwikkeling van de kosten moet schatten welkom zijn.  

 
Energie Samen zegt dat zij in een eerdere KBG-bijeenkomst al suggesties heeft gedaan. Zij zegt dat 
sommige projecten, zoals het proactief verzwaren, mogelijk los (en anders) gereguleerd moeten 
worden van de reguliere investeringen.   
 
De ACM vat samen dat zij de bedragen in ieder geval niet een op een over gaat nemen. De ACM 
onderzoekt nog hoe zij wel rekening kan of moet houden met de investeringsplannen. Vanuit de KBG-
leden komt het geluid dat de bedragen niet overgenomen hoeven te worden, maar dat er wel iets moet 
gebeuren met de investeringsplannen. Hierop volgen geen verdere reacties.  
 
Tot slot geeft EFET nog aan dat wat haar betreft drie wezenlijke onderwerpen op de lange baan zijn 
geschoven: de kwaliteit van de scenario’s, het meenemen van desinvesteringen in de 
investeringsplannen, en het achteraf beoordelen van de investeringen in het verleden.  

 De ACM is het met EFET eens dat dit belangrijke punten zijn, maar dit valt buiten de 
methodebesluiten. Wat betreft het derde punt: de benchmark toetst de efficiëntie van 
investeringen in het verleden. Voor zover EFET doelt op de discussie of investeringen die in 
het verleden zijn gedaan en nu minder worden gebruikt nog via de regulering vergoed moeten 
worden, deze wordt gevoerd in het kader van HOGAN. Dit onderwerp komt later tijdens een 
andere KBG-bijeenkomst terug. 

 
De ACM geeft aan dat zij met geïnteresseerde partijen nog in gesprek zal gaan over mogelijke 
informatie-/vragensessies rondom de investeringsplannen. Dit zal buiten de voorbereiding van het 
methodebesluit om gaan.  
 
5. Kapitaalkosten LNB’s   
De ACM licht toe dat het onderwerp ‘schatten kapitaalkosten’ op de agenda staat omdat de KBG-leden 
eerder hadden aangegeven dat dit een complex onderwerp is dat zij moeilijk kunnen overzien.  
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Daarom legt de ACM nu uit hoe zij binnen de huidige methode kapitaalkosten schat en hoe zij dit 
vanaf de volgende periode overweegt te gaan doen.  
 
De ACM licht op basis van de slides toe hoe zij de kapitaalkosten voor de huidige methode schat.  
 
E-NL vraagt of de afschrijvingen niet lager zijn dan de vervangingsinvesteringen.  
 

 De ACM legt uit dat de aanname in de huidige methode is dat vervangingsinvesteringen min 
of meer gelijk zijn aan de afschrijvingen. Zij wijst erop dat dit in de huidige methode de manier 
is om de kapitaalkosten te schatten en niet noodzakelijk ook de (exacte) realiteit.  

 
E-NL vraagt wat de niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen inhouden en of die limitatief gedefinieerd 
zijn. 
 

 De ACM legt uit dat de term door de ACM wordt gehanteerd en niet wettelijk is bepaald, maar 
dat dit investeringen zijn die conform de wet op een aparte manier in de tarieven moeten 
worden vergoed. Dit is een limitatieve lijst. 

 
De ACM legt de nadelen van de huidige methode uit.  
 

 De ACM vraagt of de KBG-leden deze nadelen delen.  
 
GTS vraagt waarom de ACM niet de voordelen van deze methode heeft opgeschreven.  
 

 De ACM legt uit dat het vandaag vooral om de redenen gaat waarom zij overweegt de 
methode te wijzigen.  

 
GTS wijst erop dat de nieuwe methode ook nadelen kent. Als voordelen van de huidige methode 
noemt GTS voorspelbaarheid en stabiliteit en dat dit in andere landen ook gebeurt, wat ook bijdraagt 
aan de vergelijkbaarheid.  

 
 De ACM wijst erop dat de huidige methode beperkt rekening kan houden met veranderingen, 

zoals versnelde afschrijving vanwege afnemend gebruik van gasnetten of krimp van het net. 
Dit maakt dat de huidige methode niet geschikt is voor een aantal veranderingen dat mogelijk 
doorgevoerd moet gaan worden. 

 
TenneT wijst erop dat bij het loslaten van het ideaalcomplex goed moet worden gekeken naar 
investeringen die bijvoorbeeld niet in een basisjaar zitten. Dit werkte met het ideaalcomplex, maar met 
de nieuwe methode zou TenneT investeringen die zij aan het begin niet vergoed krijgt ook aan het 
einde niet vergoed krijgen. TenneT noemt als voorbeeld een investering met een afschrijvingstermijn 
van 10 jaar die gedaan wordt in 2016, en dus niet in het basisjaar 2015 zit. Dan wordt de investering 
niet tijdens de reguleringsperiode vergoed, en voor de volgende periode krijgt TenneT dan nog maar 
de helft (omdat je de GAW doorrolt vanaf moment van ingebruikname). Dit verschijnsel treedt volgens 
TenneT niet op onder het ideaalcomplex.  
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Daarnaast zou de nieuwe methode een prikkel geven om meer te vervangen, in plaats van te kiezen 
voor operationele maatregelen. Dus zou de ACM bij het bijschatten ook rekening moeten houden met 
operationele kosten. TenneT wijst er op dat het classificatieprobleem ook in andere landen optreedt 
zoals in Duitsland, dus daar kan ook op een andere manier mee worden omgegaan. TenneT is niet 
per se tegen de nieuwe methode maar wijst erop dat er goed naar alle voor- en nadelen moet worden 
gekeken. 

 
 De ACM verduidelijkt dat doorrollen en bijschatten niet betekent dat vervangingsinvesteringen 

niet meer worden meegenomen, maar dat die juist worden bijgeschat. Het voorbeeld dat 
TenneT geeft is voor de ACM niet duidelijk.  

 
GTS wijst erop dat dit in Duitsland ook speelde, dus dat de ACM dit bij BNetzA kan navragen. 
 
De ACM legt aan hand van de slides uit hoe het doorrollen en bijschatten precies werkt. 
 
NOGEPA vraagt of dit op jaarbasis bij het tarievenbesluit wordt gedaan.  
 

 Dit is niet het geval; de ACM schat de kapitaalkosten aan het begin van een 
reguleringsperiode tot het einde van de reguleringsperiode. Daarbij maakt de ACM een 
schatting van de investeringen die tijdens de periode worden gedaan (bijschatten). Alleen 
niet-reguliere investeringen worden jaarlijks bij de tarievenbesluiten vergoed.  

 
NOGEPA stelt voor om de onzekere investeringen eventueel ook apart te vergoeden, zoals de RCR-
investeringen.  

 
 De ACM antwoordt dat dit een optie is en tijdens een volgende KBG-bijeenkomst kan worden 

besproken.  
 

De ACM licht de voordelen van de nieuwe methode toe. Vervolgens licht de ACM toe dat de nieuwe 
methode waarschijnlijk een uitsplitsing van de frontier shift vereist in een frontier shift voor operationele 
kosten en een frontier shift voor kapitaalkosten.  
 
GTS vraagt een nadere toelichting op de splitsing van de frontier shift. De netbeheerders hebben in 
het verleden betoogd dat de frontier shift niet op alle kosten mag worden toegepast. De ACM stelde 
toen altijd dat de frontier shift juist op de totale kosten moet worden toegepast. Zij vraagt hoe dan nu 
wel een splitsing mogelijk is.  
 

 De ACM licht toe dat de bepaling en toepassing van de frontier shift op elkaar moet 
aansluiten. De frontier shift werd tot nu toe namelijk bepaald op het niveau van totale kosten 
en moest daarom ook toegepast worden op het niveau van totale kosten. In de nieuwe 
methode gaat de ACM de frontier shift waarschijnlijk niet meer op het niveau van totale kosten 
toepassen, dus moet de bepaling van de frontier shift daar op aangepast worden.  

 
GTS vraagt of dat alleen een splitsing is of een heel nieuwe bepaling.  
 

 De ACM antwoordt dat de methodologie voor de bepaling van de frontier shift voor een groot 
gedeelte ongewijzigd blijft maar dat er vervolgens een uitsplitsing in een frontier shift voor 
operationele kosten en een frontier shift voor kapitaalkosten aan toegevoegd wordt.  
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 Indien een splitsing haalbaar blijkt, is de verwachting dat er een frontier shift op totale kosten 
wordt berekend die vervolgens wordt gesplist. Dit is nog onder voorbehoud, aangezien de 
consultant op dit moment nog onderzoekt wat haalbaar is.   

 
NOGEPA wijst erop dat de frontier shift een schatting is op basis van het verleden. Het kan toch 
voorkomen dat netbeheerders niet op de beste manier investeren? Dus dan zou er ook op het 
bijschatten een frontier shift moeten worden toegepast.  
 

 De ACM wijst erop dat dit afhangt van de invulling van het bijschatten. Als de ACM 
investeringsbedragen schat o.b.v. bijvoorbeeld gerealiseerde investeringen in de afgelopen 10 
jaar, dan lijkt het redelijk om aan te nemen dat technologische vooruitgang en veranderende 
inputprijzen effect kunnen hebben op de geschatte investeringsbedragen. Als de ACM 
investeringsbedragen op een meer ‘forward looking’ manier schat, dan is daarbij al in 
belangrijke mate rekening gehouden met recente technologie en inputprijzen. 

 
GTS vraagt of de frontier shift dan alleen op de operationele kosten wordt toegepast.  
 
 

 De ACM licht toe dat een gesplitste frontier shift toegepast zou worden op de kosten die 
moeten worden bijgeschat. Er zou dan geen frontier shift worden toegepast op de kosten die 
voortkomen uit het ‘doorrollen’. Maar het is ook mogelijk dat er geen frontier shift op 
kapitaalkosten wordt toegepast.  

 
TenneT vindt dit een lastige volgorde omdat nog niet duidelijk is hoe de bijschatting gaat werken.  
 

 De ACM wil er juist nu al op wijzen dat zij deze verandering in de methode overweegt, zodat 
partijen de gelegenheid hebben om daar op te reageren.  

 
TenneT doet de oproep om partijen eerder te betrekken bij de gedachtevorming.  
 

 De ACM vindt juist dat dit al in een heel vroeg stadium wordt gedeeld. In november heeft de 
ACM dit voor het eerst gepresenteerd en nu geeft zij daar een vervolg aan.  

 
TenneT geeft aan dat zij dit een half verhaal vindt, aangezien de ACM de manier van bijschatten nog 
niet heeft uitgewerkt. 
 

 De ACM wijst erop dat dit inderdaad het geval is, en dat dit juist komt doordat zij partijen op 
tijd gelegenheid wil geven om mee te denken en input te geven voor de verdere uitwerking 
van de manier van bijschatten.   

 
GTS heeft behoefte aan een rekenvoorbeeld.  
 

 De ACM antwoordt dat zij hierop nog terugkomt. 
 
TenneT wijst erop dat er veel mogelijkheden zijn om doorrollen en bijschatten vorm te geven. Zij 
vraagt of de KBG-leden ook worden betrokken bij de keuze van de opties. Dit wil TenneT graag nader 
bespreken tijdens een expertmeeting. GTS sluit zich bij dit verzoek aan.  
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GTS wijst erop dat de consultant wellicht tot de conclusie komt dat een splitsing van de frontier shift 
niet mogelijk is. GTS vraagt zich af of de ACM niet eerst zekerheid over de haalbaarheid moet hebben, 
voordat zij de wijze van schatten van kapitaalkosten verandert.  
 

 De ACM wijst erop dat zij er in verband met de timing voor het methodebesluit GTS toe 
gedwongen is om meerdere onderwerpen parallel te onderzoeken.  

 
TenneT geeft aan dat het bijschatten een goede methodiek kan zijn maar dat dit nader moet worden 
uitgewerkt.  
 

 De ACM beaamt dit en roept de KBG-leden op om ideeën voor alternatieven met de ACM te 
delen. 

 
Enexis wijst erop dat dit onderwerp voor de landelijke netbeheerders al ingewikkeld is, maar dat dit 
voor de RNB’s nog veel complexer wordt. Daarom de oproep om hier ook op tijd mee te  beginnen.  
 

 De ACM geeft aan dat zij het hiermee eens is en dat dit ook nog in een andere KBG-
bijeenkomst terugkomt.  

 
Liander vraagt welke consultant de frontier shift berekent. Dit is Economics Insights. De KBG-leden 
willen graag de opdracht ontvangen.  
 

 De ACM zegt dit toe. 
 
GTS vraagt of dit onderwerp weer in maart of april op de agenda staat. 
 

 De ACM antwoordt waarschijnlijk in april. Binnenkort wordt de uitnodiging voor de volgende 
KBG-bijeenkomst verstuurd en een verdere vooruitblik gedeeld. 

 
 
6. Rondvraag en afsluiting 
Van dit agendapunt wordt geen gebruikt gemaakt. De ACM sluit om 17.15 uur de vergadering.  
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Reacties op Hoofdpuntenverslag Klankbordgroepbijeenkomst methodebesluiten 2022 

d.d. 3 februari 2020 te Den Haag 
 
 

Enexis 
Pagina 3, midden, de zin: Enexis wil graag weten hoe hoog de schattingsfouten (overschatting/ 
onderschatting) mogen zijn voordat de ACM overgaat tot nacalculatie. 
Toevoegen 
“Er is namelijk sprake van veel onzekerheid waardoor het schatten van de toekomstige ontwikkelingen 
van kosten en volumes moeilijk is. Tegelijkertijd hebben we samen de verantwoordelijkheid om de 
energietransitie te laten slagen. Het is daarbij van belang dat de netbeheerders niet in de problemen 
komen als gevolg van verschillen tussen schattingen en realisaties. Daarom is het verstandig om nu al 
na te denken over hoe zal worden ingegrepen bij schattingsfouten van een bepaalde omvang”.  
 
Pagina 7, tweede bullet, de zin: De ACM antwoordt dat zij wat betreft vergelijkbaarheid aan Brattle 
heeft meegegeven wat Rebel vorige keer heeft gedaan. Hierover heeft ACM verder geen specifiek 
voorschrift meegegeven. Als Brattle iets volledig anders gaat doen dan Rebel, dan moet Brattle 
aangeven waarom dit een betere manier is om de peer groep samen te stellen. Er is geen 
wetenschappelijke methode voor een goede vergelijkbaarheidsmaatstaf.  
Toevoegen 
‘Ook de vragen van de netbeheerders m.b.t. de gevolgen van de energietransitie en de bijzondere 
situatie op de financiële markten zijn aan Brattle meegegeven. De ACM zegt toe dat de aan Brattle 
verstrekte opdracht met de klankbordgroep zal worden gedeeld”. 
 
Pagina 9, onderaan, de zin: GTS benadrukt dat het belangrijk is om kritisch te blijven kijken naar de 
bid/ask spread, maar dat het in principe een begrijpelijke keuze is als liquiditeitscriterium. 
Toevoegen 
GTS benadrukt dat het belangrijk is om kritisch te blijven kijken naar de bid/ask spread, maar dat het in 
principe met de door de ACM gegeven nuanceringen een begrijpelijke keuze is als liquiditeitscriterium. 
 
Pagina 10, onderaan en pagina 11, bovenaan, de zin: Enexis is het eens met de ACM dat 
verschillende punten uit artikel 18 van de nieuwe verordening betrekking hebben op de 
tariefstructuren. De kans is volgens Enexis groot dat wijzigingen in de tariefstructuren nodig zijn. 
Toevoegen 
Enexis is het eens met de ACM dat verschillende punten uit artikel 18 van de nieuwe verordening 
betrekking hebben op de tariefstructuren. De kans is volgens Enexis groot dat gedurende de 
reguleringsperiode wijzigingen in de tariefstructuren in het belang van de energietransitie nodig zijn. 
  
Vervangen 
Enexis verzoekt de ACM en stakeholders hierover op tijd na te denken, omdat wijzigingen in de 
tariefstructuur voor de regionale netbeheerders volume-effecten kunnen hebben. Daarmee moet 
binnen de regulering op tijd rekening  worden gehouden. Deze wijzigingen in de tariefstructuren 
kunnen niet wachten op de volgende reguleringsperiode en zullen als gevolg van volume-effecten tot 
andere verhoudingen tussen de regionale netbeheerders leiden. Het is daarom van belang dat nu al 
wordt nagedacht hoe binnen de methode kan worden omgegaan met wijzigingen in de tariefstructuren. 
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Pagina 13, onderaan, de zin: TenneT reageert dat zij het wel met NOGEPA eens is dat uit een 
investeringsplan mogelijk kan blijken dat de operationele kosten zullen stijgen. Als dat het geval is zou 
dat mogelijk bijgeschat moeten worden. Ook verwijst TenneT naar het afwegingskader “verzwaren 
tenzij”. De ACM reageert dat het investeringsplan geen OPEX-plan is.   
Toevoegen 
De ACM vertelt dat er een onderzoek loopt m.b.t. mogelijkheden voor inschatting van toekomstige 
verhoudingen tussen kosten en volumes bij de RNB’s. 
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	Liander meldt dat er onder de netbeheerders veel onrust heerst over wat de methode gaat doen. Wat zijn de consequenties van bijvoorbeeld een lagere WACC of nieuwe kosten, zoals inkoopkosten, op de huidige methode. 
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	 De ACM vraagt Liander toe te lichten wat zij precies bedoelt. 
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	Liander vraagt of de ACM enig zicht heeft op de verwachte ontwikkeling van de efficiënte kosten van de netbeheerders over de periode vanaf 2022. 
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	Liander antwoordt dat de feitelijke kosten anders zijn dan de kosten in de x-factormodellen. Deze zijn namelijk gebaseerd op de historische kosten. De feitelijke kosten omvatten volgens Liander: toename kosten congestiemanagement, toename investeringen en mogelijk een lage WACC.  
	 
	 
	 
	 De ACM antwoordt dat zij hiermee rekening houdt door zo veel mogelijk vooruit te kijken. Dat hangt af van de betrouwbaarheid van schatters. Kwantitatief onderzoek zou niets nieuws opleveren, omdat de ACM ook bij een dergelijk kwantitatief onderzoek alleen dezelfde betrouwbare schatters zou gebruiken. 
	 De ACM antwoordt dat zij hiermee rekening houdt door zo veel mogelijk vooruit te kijken. Dat hangt af van de betrouwbaarheid van schatters. Kwantitatief onderzoek zou niets nieuws opleveren, omdat de ACM ook bij een dergelijk kwantitatief onderzoek alleen dezelfde betrouwbare schatters zou gebruiken. 
	 De ACM antwoordt dat zij hiermee rekening houdt door zo veel mogelijk vooruit te kijken. Dat hangt af van de betrouwbaarheid van schatters. Kwantitatief onderzoek zou niets nieuws opleveren, omdat de ACM ook bij een dergelijk kwantitatief onderzoek alleen dezelfde betrouwbare schatters zou gebruiken. 


	 
	Liander merkt op dat naast het bepalen van de x-factor ook een prognose moet worden gemaakt van de kosten die in de praktijk worden gemaakt. 
	 
	 De ACM benadrukt dat alles valt of staat met hoe betrouwbaar kosten kunnen worden geschat. De ACM zal geen kostenschatting opnemen die zij onvoldoende betrouwbaar acht; noch in de x-factorbesluiten noch in kwantitatief onderzoek. Als de netbeheerders aannemelijk kunnen maken dat een bepaalde kostenontwikkeling eraan komt, zal de ACM daar in de methode rekening mee proberen te houden, daarvoor is geen kwantitatief onderzoek nodig. De ACM roept de KBG-leden op om tijdig hun prognoses aan de ACM door te geve
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	GTS merkt op dat zij de zorgen van Liander generiek herkent. Zij voegt toe dat er niet te lang moet worden gewacht met het opstellen van een concept x-factorbesluit. Zij ontvangt deze graag iets eerder dan gewoonlijk. 
	 
	 De ACM gaat kijken of zij aan de wens van GTS tegemoet kan komen. 
	 De ACM gaat kijken of zij aan de wens van GTS tegemoet kan komen. 
	 De ACM gaat kijken of zij aan de wens van GTS tegemoet kan komen. 


	 
	Liander wil graag dat het onderwerp schatten van kosten vs. nieuwe ontwikkelingen zo snel mogelijk op de agenda van een van de KBG-bijeenkomsten komt.  
	 
	Enexis wil graag weten hoe hoog de schattingsfouten (overschatting/ onderschatting) mogen zijn voordat de ACM overgaat tot nacalculatie. 
	 
	 De ACM antwoordt dat dit een onderwerp is dat een rol speelt bij het vaststellen van het nacalculatiekader.  
	 De ACM antwoordt dat dit een onderwerp is dat een rol speelt bij het vaststellen van het nacalculatiekader.  
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	GTS vraagt of de presentatie minimaal een week voor de KBG-bijeenkomst kan worden verspreid. 
	 
	 De ACM antwoordt dat dit altijd het streven is. 
	 De ACM antwoordt dat dit altijd het streven is. 
	 De ACM antwoordt dat dit altijd het streven is. 


	 
	 
	2. WACC – update en onderzoek naar de liquiditeitscriteria 
	 
	Peildatum 
	Dit onderwerp is tijdens een eerdere KBG-bijeenkomst besproken en de ACM deelt mee dat zij in lijn met de reacties van de KBG-leden kiest voor twee verschillende peildata: één voor GTS en één voor TenneT en de RNB’s. Overigens staat er weliswaar ”besluitvorming” op de slides, maar dit betekent niet dat het al officieel besloten is. Dit woord is gebruikt om aan te geven dat de ACM hierover in principe al een keuze heeft gemaakt. 
	 
	Liander geeft aan benieuwd te zijn voor welke parameters dan precies welke peildatum geldt. 
	 
	 De ACM reageert dat de peildatum drie maanden voor het ontwerp methodebesluit ligt. Dat zou voor GTS eind mei zijn. Dit wordt mogelijk een maand later.  
	 De ACM reageert dat de peildatum drie maanden voor het ontwerp methodebesluit ligt. Dat zou voor GTS eind mei zijn. Dit wordt mogelijk een maand later.  
	 De ACM reageert dat de peildatum drie maanden voor het ontwerp methodebesluit ligt. Dat zou voor GTS eind mei zijn. Dit wordt mogelijk een maand later.  


	 
	Voor de meeste parameters worden data tot die dag gebruikt. Sommige parameters zijn echter alleen op jaarbasis beschikbaar, zoals de equity risk premium en de gearing. Deze cijfers dateren dus van een paar maanden eerder. Voor TenneT en de regionale netbeheerders is de peildatum eind december 2020. 
	 
	GTS geeft aan dat zij in de vorige KBG-bijeenkomst heeft geantwoord niet per se voor een beslissing te zijn die “in beton gegoten” is. Zij geeft aan het wel belangrijk te vinden dat er een WACC in het ontwerp methodebesluit staat. Maar mocht de wereld veranderen, dan zou GTS misschien toch voorstander zijn van het wijzigen van (de peildatum van) de WACC. 
	 
	 De ACM antwoordt dat GTS in de vorige bijeenkomst heeft gezegd dat er een duidelijke aanleiding voor verandering moet zijn. In eerste instantie ga je dus alleen iets doen als er écht iets gebeurt, bijvoorbeeld een nieuwe financiële/economische crisis. De ACM moet vasthouden aan de WACC uit het ontwerp methodebesluit i.v.m. rechtszekerheid. De ACM kan dus alleen iets veranderen als er echt een duidelijke aanleiding is. 
	 De ACM antwoordt dat GTS in de vorige bijeenkomst heeft gezegd dat er een duidelijke aanleiding voor verandering moet zijn. In eerste instantie ga je dus alleen iets doen als er écht iets gebeurt, bijvoorbeeld een nieuwe financiële/economische crisis. De ACM moet vasthouden aan de WACC uit het ontwerp methodebesluit i.v.m. rechtszekerheid. De ACM kan dus alleen iets veranderen als er echt een duidelijke aanleiding is. 
	 De ACM antwoordt dat GTS in de vorige bijeenkomst heeft gezegd dat er een duidelijke aanleiding voor verandering moet zijn. In eerste instantie ga je dus alleen iets doen als er écht iets gebeurt, bijvoorbeeld een nieuwe financiële/economische crisis. De ACM moet vasthouden aan de WACC uit het ontwerp methodebesluit i.v.m. rechtszekerheid. De ACM kan dus alleen iets veranderen als er echt een duidelijke aanleiding is. 


	 
	Update WACC-onderzoek (Brattle) De ACM geeft aan uitgebreid met Brattle gesproken te hebben over de zorgen die bij de stakeholders spelen. Niet alle zorgen zullen tot een verandering leiden, er moet namelijk wel een duidelijk verhaal zijn waarom er iets fout gaat in de (berekening van de) WACC. De ACM vraagt de KBG-leden of er nog nieuwe en/of andere zorgen zijn dan die op de slide staan vermeld die nu over het hoofd worden gezien. 
	 
	Liander geeft aan dat de WACC een rol speelt in de discussie die aan het begin van de KBG-bijeenkomst is gevoerd. 
	 
	Liander geeft daarnaast aan dat er rekening gehouden moet worden met het opkoopbeleid van de ECB. Het is namelijk maar de vraag in hoeverre dit zich in de hele periode zal manifesteren. Hiermee moet dus in de methode rekening worden gehouden. 
	 
	 De ACM antwoordt dat het opkoopbeleid van de ECB een effect heeft op de risicovrije rente, deze is hierdoor namelijk een stuk lager dan normaal. Maar het is wel de risicovrije rente die op dit moment van toepassing is (in de markt). De WACC is hierdoor mogelijk vrij laag, maar dat betekent niet dat er iets niet goed zit in de WACC. Als de KBG-leden specifieke redenen kunnen aanwijzen waarom de risicovrije rente theoretisch niet klopt als gevolg van quantitative easing, dan hoort de ACM dit graag.  
	 De ACM antwoordt dat het opkoopbeleid van de ECB een effect heeft op de risicovrije rente, deze is hierdoor namelijk een stuk lager dan normaal. Maar het is wel de risicovrije rente die op dit moment van toepassing is (in de markt). De WACC is hierdoor mogelijk vrij laag, maar dat betekent niet dat er iets niet goed zit in de WACC. Als de KBG-leden specifieke redenen kunnen aanwijzen waarom de risicovrije rente theoretisch niet klopt als gevolg van quantitative easing, dan hoort de ACM dit graag.  
	 De ACM antwoordt dat het opkoopbeleid van de ECB een effect heeft op de risicovrije rente, deze is hierdoor namelijk een stuk lager dan normaal. Maar het is wel de risicovrije rente die op dit moment van toepassing is (in de markt). De WACC is hierdoor mogelijk vrij laag, maar dat betekent niet dat er iets niet goed zit in de WACC. Als de KBG-leden specifieke redenen kunnen aanwijzen waarom de risicovrije rente theoretisch niet klopt als gevolg van quantitative easing, dan hoort de ACM dit graag.  


	 
	Liander vraagt of de peildatum eind 2020 wel een realistische schatting van de risicovrije rente geeft, omdat de ECB in 2026 misschien geen quantitative easing meer toepast. 
	 
	 De ACM vraagt of Liander een concreet voorbeeld heeft hoe hiervoor gecorrigeerd zou moeten worden. Liander geeft aan dit niet te hebben. De ACM geeft aan dat het daarom zo moeilijk is om hiermee iets te doen. Er is al veel over nagedacht in de wetenschappelijke hoek, maar men kan er niet altijd goed voor corrigeren. De ACM benadrukt dat het op haar netvlies staat en dat zij het bespreekt met de consultant. 
	 De ACM vraagt of Liander een concreet voorbeeld heeft hoe hiervoor gecorrigeerd zou moeten worden. Liander geeft aan dit niet te hebben. De ACM geeft aan dat het daarom zo moeilijk is om hiermee iets te doen. Er is al veel over nagedacht in de wetenschappelijke hoek, maar men kan er niet altijd goed voor corrigeren. De ACM benadrukt dat het op haar netvlies staat en dat zij het bespreekt met de consultant. 
	 De ACM vraagt of Liander een concreet voorbeeld heeft hoe hiervoor gecorrigeerd zou moeten worden. Liander geeft aan dit niet te hebben. De ACM geeft aan dat het daarom zo moeilijk is om hiermee iets te doen. Er is al veel over nagedacht in de wetenschappelijke hoek, maar men kan er niet altijd goed voor corrigeren. De ACM benadrukt dat het op haar netvlies staat en dat zij het bespreekt met de consultant. 


	 
	GTS zegt dat het lastig is om een beeld te krijgen waar Brattle mee op pad gestuurd is. Zij vraagt of het mogelijk is om de opdracht te ontvangen. 
	 
	  
	  
	  

	 De ACM zegt dit toe. De ACM vraagt in de opdracht een sanity check voor de energietransitie en het identificeren van mogelijke ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast heeft de ACM uitgebreid gesproken met Brattle over de punten die genoemd zijn tijdens de vorige KBG-bijeenkomst. De punten staan niet allemaal letterlijk genoemd in de opdracht, maar zijn wel allemaal tijdens een overleg met Brattle besproken. 
	 De ACM zegt dit toe. De ACM vraagt in de opdracht een sanity check voor de energietransitie en het identificeren van mogelijke ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast heeft de ACM uitgebreid gesproken met Brattle over de punten die genoemd zijn tijdens de vorige KBG-bijeenkomst. De punten staan niet allemaal letterlijk genoemd in de opdracht, maar zijn wel allemaal tijdens een overleg met Brattle besproken. 


	 
	GTS vraagt of er ook met Brattle gesproken is over de uitfasering van gas. 
	 
	 De ACM antwoordt dat zij de notitie met de doorrekening van de scenario’s van MORGAN1 gedeeld heeft met Brattle.  
	 De ACM antwoordt dat zij de notitie met de doorrekening van de scenario’s van MORGAN1 gedeeld heeft met Brattle.  
	 De ACM antwoordt dat zij de notitie met de doorrekening van de scenario’s van MORGAN1 gedeeld heeft met Brattle.  


	1 Dit is de notitie die op 12 maart 2019 met stakeholders is besproken. 
	1 Dit is de notitie die op 12 maart 2019 met stakeholders is besproken. 

	 
	TenneT geeft aan dat de ACM wat betreft de risicovrije rente terugkijkt naar de nominale risicovrije rente, en vervolgens de inflatie gebruikt om de reële risicovrije rente te berekenen. Dit is een reële rente die nooit getoond is in de markt, maar die gebaseerd is op de schatting van de nominale kosten en de schatting van de inflatie. 
	 
	 De ACM antwoordt dat zij de risicovrije rente bepaalt d.m.v. de yield to maturity. Een obligatie leidt in de toekomst tot een aantal rentebetalingen en aan het eind van de looptijd tot terugbetaling van de hoofdsom. Beleggers hebben verwachtingen voor de komende jaren, onder meer over de inflatie. Op grond van die verwachtingen en die rentebetalingen en terugbetaling van de hoofdsom komt de koers tot stand. Daarmee kan de yield to maturity worden uitgerekend. In de yield to maturity zitten dus de toekomst
	 De ACM antwoordt dat zij de risicovrije rente bepaalt d.m.v. de yield to maturity. Een obligatie leidt in de toekomst tot een aantal rentebetalingen en aan het eind van de looptijd tot terugbetaling van de hoofdsom. Beleggers hebben verwachtingen voor de komende jaren, onder meer over de inflatie. Op grond van die verwachtingen en die rentebetalingen en terugbetaling van de hoofdsom komt de koers tot stand. Daarmee kan de yield to maturity worden uitgerekend. In de yield to maturity zitten dus de toekomst
	 De ACM antwoordt dat zij de risicovrije rente bepaalt d.m.v. de yield to maturity. Een obligatie leidt in de toekomst tot een aantal rentebetalingen en aan het eind van de looptijd tot terugbetaling van de hoofdsom. Beleggers hebben verwachtingen voor de komende jaren, onder meer over de inflatie. Op grond van die verwachtingen en die rentebetalingen en terugbetaling van de hoofdsom komt de koers tot stand. Daarmee kan de yield to maturity worden uitgerekend. In de yield to maturity zitten dus de toekomst


	 
	TenneT vraagt of de beleggers het dan altijd bij het juiste eind hebben. 
	 
	 De ACM reageert hierop dat niemand het ooit precies juist heeft als het over (toekomst)verwachtingen gaat, maar dat het de vraag is of er andere manieren zijn die het beter voorspellen. Er zijn geen andere schatters die theoretisch de voorkeur hebben. 
	 De ACM reageert hierop dat niemand het ooit precies juist heeft als het over (toekomst)verwachtingen gaat, maar dat het de vraag is of er andere manieren zijn die het beter voorspellen. Er zijn geen andere schatters die theoretisch de voorkeur hebben. 
	 De ACM reageert hierop dat niemand het ooit precies juist heeft als het over (toekomst)verwachtingen gaat, maar dat het de vraag is of er andere manieren zijn die het beter voorspellen. Er zijn geen andere schatters die theoretisch de voorkeur hebben. 


	 
	TenneT geeft aan dat het zwaartepunt in de WACC op de inflatie komt te liggen. Moet de ACM hier niet beter naar kijken? 
	 
	 De ACM vertelt dat zij de inflatie op de best mogelijke manier schat. De inflatie is 50/50 gebaseerd op de historische inflatie en op schattingen van expert instanties. Er zijn weinig vooruitkijkende schatters beschikbaar, er zijn namelijk maar een paar instanties, die schattingen publiceren. Daarom heeft de ACM ervoor gekozen de inflatie voor de helft op historische inflatie te baseren. Maar de ACM neemt dit onderwerp mee in het overleg met Brattle. Als TenneT hiervoor nog een specifieke suggestie heeft 
	 De ACM vertelt dat zij de inflatie op de best mogelijke manier schat. De inflatie is 50/50 gebaseerd op de historische inflatie en op schattingen van expert instanties. Er zijn weinig vooruitkijkende schatters beschikbaar, er zijn namelijk maar een paar instanties, die schattingen publiceren. Daarom heeft de ACM ervoor gekozen de inflatie voor de helft op historische inflatie te baseren. Maar de ACM neemt dit onderwerp mee in het overleg met Brattle. Als TenneT hiervoor nog een specifieke suggestie heeft 
	 De ACM vertelt dat zij de inflatie op de best mogelijke manier schat. De inflatie is 50/50 gebaseerd op de historische inflatie en op schattingen van expert instanties. Er zijn weinig vooruitkijkende schatters beschikbaar, er zijn namelijk maar een paar instanties, die schattingen publiceren. Daarom heeft de ACM ervoor gekozen de inflatie voor de helft op historische inflatie te baseren. Maar de ACM neemt dit onderwerp mee in het overleg met Brattle. Als TenneT hiervoor nog een specifieke suggestie heeft 


	 
	GTS noemt de discussie over het reële versus het nominale stelsel, zoals besproken in het kader van HOGAN. Dit zou als mogelijke oplossingsrichting kunnen worden gebruikt. Zij vraagt of deze vraag niet wordt meegenomen in het WACC-traject. 
	 
	 
	 
	De ACM geeft aan dat het WACC-traject volgend is in deze. De keuze voor nominaal of reëel wordt gemaakt vanuit HOGAN. Qua implementatie is een keuze voor het nominale stelsel geen probleem voor de WACC. In de huidige methodiek van de berekening van de WACC wordt namelijk eerst de nominale WACC berekend, en daarna wordt er gerekend naar de reële WACC. Het zou dus alleen een berekeningsstap minder betekenen.  
	 
	VGN vraagt of er bij de vergelijkingsgroep wordt gekeken naar impairments en stranded costs.  
	 
	 De ACM geeft aan met Brattle te zullen overleggen t.a.v. het belang van stranded assets bij de peers. 
	 De ACM geeft aan met Brattle te zullen overleggen t.a.v. het belang van stranded assets bij de peers. 
	 De ACM geeft aan met Brattle te zullen overleggen t.a.v. het belang van stranded assets bij de peers. 


	 
	In de KBG-bijeenkomst van november heeft de ACM aangegeven dat zij een aantal wijzigingen bij de regressies van de beta’s van de peers wil toepassen. Dit is een ACM-brede aanpassing. De ACM heeft nagedacht hoe zij het beste hierover met de KBG-leden kon communiceren, omdat statistiek een vrij specialistisch onderwerp is. De ACM heeft ervoor gekozen een notitie op te stellen waar dit in wordt toegelicht. Deze notitie is gereed en zal na deze KBG-bijeenkomst worden verstuurd. Als dat nodig is, kan de ACM bij 
	 
	TenneT vraagt of de notitie een puur theoretische aard heeft, of dat ook de impact van de veranderingen op de WACC van de huidige periode berekend en inzichtelijk worden gemaakt. 
	 
	 De ACM geeft aan dat het in dat opzicht een theoretisch paper is. Het gaat specifiek over de statistiek van de regressies van de beta’s van de peers: heteroskedasticiteit, autocorrelatie, Dimson en Vasiçek. De ACM had hier eerder niet duidelijk voorgeschreven wat een consultant precies wel en niet moest doen, dus maakten de consultants hierin zelf een keuze. Er is niet voor alle correcties een duidelijke richting van het effect aan te geven, in ieder geval niet fundamenteel één kant op. Wijzigingen zijn v
	 De ACM geeft aan dat het in dat opzicht een theoretisch paper is. Het gaat specifiek over de statistiek van de regressies van de beta’s van de peers: heteroskedasticiteit, autocorrelatie, Dimson en Vasiçek. De ACM had hier eerder niet duidelijk voorgeschreven wat een consultant precies wel en niet moest doen, dus maakten de consultants hierin zelf een keuze. Er is niet voor alle correcties een duidelijke richting van het effect aan te geven, in ieder geval niet fundamenteel één kant op. Wijzigingen zijn v
	 De ACM geeft aan dat het in dat opzicht een theoretisch paper is. Het gaat specifiek over de statistiek van de regressies van de beta’s van de peers: heteroskedasticiteit, autocorrelatie, Dimson en Vasiçek. De ACM had hier eerder niet duidelijk voorgeschreven wat een consultant precies wel en niet moest doen, dus maakten de consultants hierin zelf een keuze. Er is niet voor alle correcties een duidelijke richting van het effect aan te geven, in ieder geval niet fundamenteel één kant op. Wijzigingen zijn v


	 
	TenneT vindt het goed als de ACM de effecten inzichtelijk zou maken. TenneT geeft aan anders zelf een consultant in te huren om dit te kunnen toetsen. TenneT wil  namelijk alles kunnen toetsen. TenneT vindt dat als de ACM ergens voor kiest, zij ook moet proberen om transparant te maken wat voor type wijziging het precies is en wat voor een effect het heeft. 
	 
	 De ACM antwoordt dat de vraag wat de invloed van deze statistische correcties op de WACC van de huidige periode is geen onderdeel is van de opdracht aan Brattle. Daarnaast vraagt de ACM zich af of het zin heeft om hier een consultant voor in te schakelen. Het gaat namelijk om details in de methode. Hierin werden vroeger geen eenduidige keuzes  gemaakt, of de keuze werd aan de consultant gelaten. Nu heeft de ACM hierin duidelijke beslissingen  genomen, maar waarschijnlijk met kleine effecten. 
	 De ACM antwoordt dat de vraag wat de invloed van deze statistische correcties op de WACC van de huidige periode is geen onderdeel is van de opdracht aan Brattle. Daarnaast vraagt de ACM zich af of het zin heeft om hier een consultant voor in te schakelen. Het gaat namelijk om details in de methode. Hierin werden vroeger geen eenduidige keuzes  gemaakt, of de keuze werd aan de consultant gelaten. Nu heeft de ACM hierin duidelijke beslissingen  genomen, maar waarschijnlijk met kleine effecten. 
	 De ACM antwoordt dat de vraag wat de invloed van deze statistische correcties op de WACC van de huidige periode is geen onderdeel is van de opdracht aan Brattle. Daarnaast vraagt de ACM zich af of het zin heeft om hier een consultant voor in te schakelen. Het gaat namelijk om details in de methode. Hierin werden vroeger geen eenduidige keuzes  gemaakt, of de keuze werd aan de consultant gelaten. Nu heeft de ACM hierin duidelijke beslissingen  genomen, maar waarschijnlijk met kleine effecten. 


	 
	NOGEPA vraagt of in het rapport van de consultant de groep van peers ook wordt gerapporteerd. Kijkt de consultant ook of die peers voldoende liquide zijn. 
	 
	 
	 
	 
	 De ACM antwoordt dat zij het onderzoek van Frontier Economics naar Brattle gestuurd heeft.2  Brattle gaat de uitkomsten van dit onderzoek gebruiken. De consultant pakt eerst de oude peer groep, en kijkt in Bloomberg of er nog andere bedrijven naar boven komen. Dit moet de consultant vervolgens allemaal tegen de ‘meetlat’ van onder andere de liquidititeitscriteria houden. 
	 De ACM antwoordt dat zij het onderzoek van Frontier Economics naar Brattle gestuurd heeft.2  Brattle gaat de uitkomsten van dit onderzoek gebruiken. De consultant pakt eerst de oude peer groep, en kijkt in Bloomberg of er nog andere bedrijven naar boven komen. Dit moet de consultant vervolgens allemaal tegen de ‘meetlat’ van onder andere de liquidititeitscriteria houden. 
	 De ACM antwoordt dat zij het onderzoek van Frontier Economics naar Brattle gestuurd heeft.2  Brattle gaat de uitkomsten van dit onderzoek gebruiken. De consultant pakt eerst de oude peer groep, en kijkt in Bloomberg of er nog andere bedrijven naar boven komen. Dit moet de consultant vervolgens allemaal tegen de ‘meetlat’ van onder andere de liquidititeitscriteria houden. 


	2 Frontier Economics, Criteria to select peers for efficiënt beta estimation. 8 januari 2020.  Dit rapport is op 22 januari 2020 aan de KBG-leden toegezonden. 
	2 Frontier Economics, Criteria to select peers for efficiënt beta estimation. 8 januari 2020.  Dit rapport is op 22 januari 2020 aan de KBG-leden toegezonden. 

	 
	GTS vraagt wat de criteria zijn die de ACM aan Brattle heeft meegegeven voor de selectie van de peers. 
	 
	 De ACM antwoordt dat zij wat betreft vergelijkbaarheid aan Brattle heeft meegegeven wat Rebel vorige keer heeft gedaan. Hierover heeft ACM verder geen specifiek voorschrift meegegeven. Als Brattle iets volledig anders gaat doen dan Rebel, dan moet Brattle aangeven waarom dit een betere manier is om de peer groep samen te stellen. Er is geen wetenschappelijke methode voor een goede vergelijkbaarheidsmaatstaf.  
	 De ACM antwoordt dat zij wat betreft vergelijkbaarheid aan Brattle heeft meegegeven wat Rebel vorige keer heeft gedaan. Hierover heeft ACM verder geen specifiek voorschrift meegegeven. Als Brattle iets volledig anders gaat doen dan Rebel, dan moet Brattle aangeven waarom dit een betere manier is om de peer groep samen te stellen. Er is geen wetenschappelijke methode voor een goede vergelijkbaarheidsmaatstaf.  
	 De ACM antwoordt dat zij wat betreft vergelijkbaarheid aan Brattle heeft meegegeven wat Rebel vorige keer heeft gedaan. Hierover heeft ACM verder geen specifiek voorschrift meegegeven. Als Brattle iets volledig anders gaat doen dan Rebel, dan moet Brattle aangeven waarom dit een betere manier is om de peer groep samen te stellen. Er is geen wetenschappelijke methode voor een goede vergelijkbaarheidsmaatstaf.  


	 
	De bespreking van het concept van het rapport van Brattle is op de KBG-bijeenkomst op 16 april. De ACM informeert de KBG-leden dat zij twee weken vóórafgaand aan deze KBG-bijeenkomst het conceptrapport van Brattle op zal sturen, dat wil zeggen op 2 april. De ACM hoopt dat dit voldoende tijd geeft aan iedereen om zich voor te bereiden. De peildatum van 31 mei is dan nog niet geweest, dus dit zal uiteraard nog niet gehanteerd zijn in dit rapport. Data zijn dus nog niet zo recent als dat het uiteindelijk gaat 
	 
	GTS geeft aan dat 17 augustus wel erg kort voor de publicatie van het ontwerp methodebesluit van GTS is. 
	 
	 De ACM geeft aan dat dit de enige KBG-bijeenkomst is in die periode, ook in verband met de zomervakantie. De ACM bekijkt nog of Brattle een update maakt in de vorm van een memo of echt een definitief rapport voor die KBG-bijeenkomst. Bij publicatie van het ontwerp-methodebesluit van GTS zal het definitieve rapport er zeker zijn. Als er een breed gevoel is dat 17 augustus te laat is, dan moet de ACM dit wellicht heroverwegen. 
	 De ACM geeft aan dat dit de enige KBG-bijeenkomst is in die periode, ook in verband met de zomervakantie. De ACM bekijkt nog of Brattle een update maakt in de vorm van een memo of echt een definitief rapport voor die KBG-bijeenkomst. Bij publicatie van het ontwerp-methodebesluit van GTS zal het definitieve rapport er zeker zijn. Als er een breed gevoel is dat 17 augustus te laat is, dan moet de ACM dit wellicht heroverwegen. 
	 De ACM geeft aan dat dit de enige KBG-bijeenkomst is in die periode, ook in verband met de zomervakantie. De ACM bekijkt nog of Brattle een update maakt in de vorm van een memo of echt een definitief rapport voor die KBG-bijeenkomst. Bij publicatie van het ontwerp-methodebesluit van GTS zal het definitieve rapport er zeker zijn. Als er een breed gevoel is dat 17 augustus te laat is, dan moet de ACM dit wellicht heroverwegen. 


	 
	GTS vraagt of er na 17 augustus nog wel genoeg tijd is voor veranderingen in keuzes. 
	 
	 De ACM beantwoordt deze vraag door uit te leggen dat 17 augustus alleen bedoeld is voor een update van de cijfers. De methode en verschillende keuzes die gemaakt worden zullen we op basis van het conceptrapport al bespreken in de KBG-bijeenkomst van  16 april. 
	 De ACM beantwoordt deze vraag door uit te leggen dat 17 augustus alleen bedoeld is voor een update van de cijfers. De methode en verschillende keuzes die gemaakt worden zullen we op basis van het conceptrapport al bespreken in de KBG-bijeenkomst van  16 april. 
	 De ACM beantwoordt deze vraag door uit te leggen dat 17 augustus alleen bedoeld is voor een update van de cijfers. De methode en verschillende keuzes die gemaakt worden zullen we op basis van het conceptrapport al bespreken in de KBG-bijeenkomst van  16 april. 


	 
	Liander vraagt bevestiging of er op 17 augustus alleen een update voor GTS wordt besproken, en dus niets voor TenneT en de RNB’s. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 De ACM bevestigt dit, met dien verstande dat er sprake is één WACC-methode, dus de methode voor de RNB’s en TenneT wordt in principe precies hetzelfde als de methode voor GTS. 
	 De ACM bevestigt dit, met dien verstande dat er sprake is één WACC-methode, dus de methode voor de RNB’s en TenneT wordt in principe precies hetzelfde als de methode voor GTS. 
	 De ACM bevestigt dit, met dien verstande dat er sprake is één WACC-methode, dus de methode voor de RNB’s en TenneT wordt in principe precies hetzelfde als de methode voor GTS. 


	 
	WACC liquiditeitscriteria- advies 
	De ACM geeft een korte toelichting over de criteria die Frontier Economics heeft onderzocht. Er zijn criteria over de beschikbaarheid van informatie. Deze criteria meten niet de liquiditeit zelf, en vallen daardoor af. Hierbij zit ook één van de criteria die ACM gebruikte, namelijk de omzet van de onderneming. De liquiditeitscriteria geven allemaal een aspect van liquiditeit weer, maar de meeste van deze criteria hebben nadelen.  
	 
	Naast de bid/ask spread heeft Frontier Economics Amihud overwogen. De Amihud-maatstaf geeft de diepte van de markt weer. Amihud meet in hoeverre een grote transactie de prijs beïnvloedt. Dat is een interessant aspect van liquiditeit. De nadelen zijn dat er meer moeite moet worden gedaan om het uit te rekenen, en dat er weinig precedenten zijn (alléén toezichthouder in Australië gaat dit nu gebruiken). Samengevat adviseert Frontier Economics om de bid/ask spread te gebruiken. 
	 
	GTS heeft twee vragen: 1) Frontier Economics heeft een stuk of zeven NRA’s bekeken waarmee de systematiek is vergeleken, waarom niet meer en 2) wordt de bid/ask spread berekend op basis van einde-dagprijzen. 
	 
	 De ACM bevestigt dat de bid/ask spread wordt berekend op basis van einde-dagprijzen en geeft aan dat Frontier Economics binnen haar organisatie vragen heeft uitgezet bij experts of ze bekend zijn met toezichthouders die liquiditeitscriteria hanteren, en welke dan. Dit is dus wat Frontier Economics kon vinden. Frontier Economics heeft nog verder gekeken dan wat er in het rapport staat, maar er is niet altijd genoeg informatie over beschikbaar. Ongetwijfeld is er meer te vinden bij bijvoorbeeld telecom en l
	 De ACM bevestigt dat de bid/ask spread wordt berekend op basis van einde-dagprijzen en geeft aan dat Frontier Economics binnen haar organisatie vragen heeft uitgezet bij experts of ze bekend zijn met toezichthouders die liquiditeitscriteria hanteren, en welke dan. Dit is dus wat Frontier Economics kon vinden. Frontier Economics heeft nog verder gekeken dan wat er in het rapport staat, maar er is niet altijd genoeg informatie over beschikbaar. Ongetwijfeld is er meer te vinden bij bijvoorbeeld telecom en l
	 De ACM bevestigt dat de bid/ask spread wordt berekend op basis van einde-dagprijzen en geeft aan dat Frontier Economics binnen haar organisatie vragen heeft uitgezet bij experts of ze bekend zijn met toezichthouders die liquiditeitscriteria hanteren, en welke dan. Dit is dus wat Frontier Economics kon vinden. Frontier Economics heeft nog verder gekeken dan wat er in het rapport staat, maar er is niet altijd genoeg informatie over beschikbaar. Ongetwijfeld is er meer te vinden bij bijvoorbeeld telecom en l


	 
	NOGEPA geeft aan de 1% grens arbitrair te vinden. Dit wordt nu als grens gebruikt omdat andere toezichthouders dit ook doen. Maar hoe is de 1% grens bepaald? Is het zo dat op een gegeven moment een toezichthouder hiermee is begonnen, en de rest er dan achteraan gaat?  
	 
	 De ACM antwoordt dat vanuit wetenschappelijk perspectief niet te zeggen is waar de grens ligt. Het is namelijk een continue variabele. Een lagere bid/ask spread geeft een betere liquiditeit weer dan een hogere bid/ask spread. Maar er is vanuit de theorie geen grens te bepalen. Als men empirisch zou willen onderzoeken wat de beste grenswaarde is, dan zou men achteraf moeten kijken wat de grens daadwerkelijk was waarboven de beta-schattingen minder goed waren.  
	 De ACM antwoordt dat vanuit wetenschappelijk perspectief niet te zeggen is waar de grens ligt. Het is namelijk een continue variabele. Een lagere bid/ask spread geeft een betere liquiditeit weer dan een hogere bid/ask spread. Maar er is vanuit de theorie geen grens te bepalen. Als men empirisch zou willen onderzoeken wat de beste grenswaarde is, dan zou men achteraf moeten kijken wat de grens daadwerkelijk was waarboven de beta-schattingen minder goed waren.  
	 De ACM antwoordt dat vanuit wetenschappelijk perspectief niet te zeggen is waar de grens ligt. Het is namelijk een continue variabele. Een lagere bid/ask spread geeft een betere liquiditeit weer dan een hogere bid/ask spread. Maar er is vanuit de theorie geen grens te bepalen. Als men empirisch zou willen onderzoeken wat de beste grenswaarde is, dan zou men achteraf moeten kijken wat de grens daadwerkelijk was waarboven de beta-schattingen minder goed waren.  


	 
	De beta is echter niet observeerbaar. Dat betekent dat het niet mogelijk is om achteraf de gerealiseerde beta’s vast te stellen, en daarmee kan er ook geen vergelijking worden gemaakt met de schatting. Dus er moet een soort grenswaarde worden vastgesteld. Risico is inderdaad dat een toezichthouder een grens kiest en de rest er achteraan gaat. Meestal wordt er gezegd dat een bid/ask spread met 1% redelijk is. Dit is ook gebeurd door partijen in een aantal dossiers over de WACC bij de ACM. Ook laten de tabell
	 
	Veel peers hebben een bid/ask spread tussen de 0% en 0,1% of tussen de 0,1% en 0,5%. Een enkele peer zit in de orde van 0,8%, en dan zijn er nog enkele peers die op 1,2% of 1,6% of nog hoger zitten. Met al die overwegingen kwam Frontier Economics erop uit dat 1% het meest logisch is. Het is niet alleen maar het nadoen van andere regulators. Het belangrijkste punt van Frontier Economics over de 1% is dat de bid/ask spread geen continue variabele is en dat een dergelijk grenswaarde van 1% dus niet zomaar toeg
	 
	NOGEPA vraagt of Fluxys boven de 1% zit. Dit wordt uit het publiek beantwoord met ‘1,2%’. 
	 
	GTS vraagt of dit nu de enige maatstaf is die de ACM gaat gebruiken voor de liquiditeitscriteria. Worden de andere criteria hierdoor vervangen? 
	 
	 De ACM bevestigt dit. De ACM gaat nog wel voor de peers kijken of er nog recent financieel nieuws is. Mocht hieruit blijken dat er iets aan de hand is met een peer, dan kan er nog naar de andere criteria worden gekeken. Maar de andere criteria zijn niet beter dan de bid/ask spread en het is lastig om patronen in die andere criteria te ontdekken die om te zetten zijn in een beslisregel. 
	 De ACM bevestigt dit. De ACM gaat nog wel voor de peers kijken of er nog recent financieel nieuws is. Mocht hieruit blijken dat er iets aan de hand is met een peer, dan kan er nog naar de andere criteria worden gekeken. Maar de andere criteria zijn niet beter dan de bid/ask spread en het is lastig om patronen in die andere criteria te ontdekken die om te zetten zijn in een beslisregel. 
	 De ACM bevestigt dit. De ACM gaat nog wel voor de peers kijken of er nog recent financieel nieuws is. Mocht hieruit blijken dat er iets aan de hand is met een peer, dan kan er nog naar de andere criteria worden gekeken. Maar de andere criteria zijn niet beter dan de bid/ask spread en het is lastig om patronen in die andere criteria te ontdekken die om te zetten zijn in een beslisregel. 


	 
	GTS vraagt of er aan het einde ook nog een sanity check wordt gedaan. 
	 
	 De ACM bevestigt dit. Het staat in de opdracht aan de consultant. Dit is ook juist de reden dat de ACM het onderzoek uitbesteedt. Als de WACC-methode alleen een ‘recept’ zou zijn, dan kan de ACM het onderzoek ook zelf doen. De ACM huurt een consultant in die er dagelijks mee bezig is, en up-to-date kennis heeft over de financiële theorie en ontwikkelingen in de financiële markten. 
	 De ACM bevestigt dit. Het staat in de opdracht aan de consultant. Dit is ook juist de reden dat de ACM het onderzoek uitbesteedt. Als de WACC-methode alleen een ‘recept’ zou zijn, dan kan de ACM het onderzoek ook zelf doen. De ACM huurt een consultant in die er dagelijks mee bezig is, en up-to-date kennis heeft over de financiële theorie en ontwikkelingen in de financiële markten. 
	 De ACM bevestigt dit. Het staat in de opdracht aan de consultant. Dit is ook juist de reden dat de ACM het onderzoek uitbesteedt. Als de WACC-methode alleen een ‘recept’ zou zijn, dan kan de ACM het onderzoek ook zelf doen. De ACM huurt een consultant in die er dagelijks mee bezig is, en up-to-date kennis heeft over de financiële theorie en ontwikkelingen in de financiële markten. 


	 
	GTS vraagt wat de ACM precies bedoelt met de tekst in de slide: ‘kritische blik op peers die net de grenswaarde halen’ en of alle peers met een percentage boven de 1% niet worden meegenomen.  
	 
	 De ACM herhaalt dat het belangrijk is om kritisch te kijken naar peers die rond de grenswaarde scoren. Als er heel veel peers zijn, dan is het mogelijk om strenger te zijn. In beginsel worden peers boven de grenswaarde inderdaad niet meegenomen, maar als er weinig peers zijn, zal de consultant toch kijken naar de bedrijven boven de grens en deze eventueel toch meenemen, zeker als die bedrijven heel erg goed vergelijkbaar zijn met de netbeheerders.  
	 De ACM herhaalt dat het belangrijk is om kritisch te kijken naar peers die rond de grenswaarde scoren. Als er heel veel peers zijn, dan is het mogelijk om strenger te zijn. In beginsel worden peers boven de grenswaarde inderdaad niet meegenomen, maar als er weinig peers zijn, zal de consultant toch kijken naar de bedrijven boven de grens en deze eventueel toch meenemen, zeker als die bedrijven heel erg goed vergelijkbaar zijn met de netbeheerders.  
	 De ACM herhaalt dat het belangrijk is om kritisch te kijken naar peers die rond de grenswaarde scoren. Als er heel veel peers zijn, dan is het mogelijk om strenger te zijn. In beginsel worden peers boven de grenswaarde inderdaad niet meegenomen, maar als er weinig peers zijn, zal de consultant toch kijken naar de bedrijven boven de grens en deze eventueel toch meenemen, zeker als die bedrijven heel erg goed vergelijkbaar zijn met de netbeheerders.  


	 
	Enexis geeft aan dat zij in de slides mist dat een peer geen outlier mag zijn. 
	 
	 De ACM reageert met de vraag wanneer iets een outlier is. Als er iets geks in de data te zien is, moet altijd onderzocht worden of er iets fout is gedaan of dat er wat anders aan de hand is. Een score die erg hoog of laag is, is niet automatisch een outlier, dit hangt af van de context, en die moet juist goed worden onderzocht. 
	 De ACM reageert met de vraag wanneer iets een outlier is. Als er iets geks in de data te zien is, moet altijd onderzocht worden of er iets fout is gedaan of dat er wat anders aan de hand is. Een score die erg hoog of laag is, is niet automatisch een outlier, dit hangt af van de context, en die moet juist goed worden onderzocht. 
	 De ACM reageert met de vraag wanneer iets een outlier is. Als er iets geks in de data te zien is, moet altijd onderzocht worden of er iets fout is gedaan of dat er wat anders aan de hand is. Een score die erg hoog of laag is, is niet automatisch een outlier, dit hangt af van de context, en die moet juist goed worden onderzocht. 


	 
	Enexis noemt tot slot dat Fluxys bijvoorbeeld niet meegenomen is door de Belgische toezichthouder. 
	 
	De ACM vraagt of de KBG-leden het eens zijn voor de keuze voor de bid/ask spread. Er zijn geen KBG-leden die hier tegen zijn. GTS benadrukt dat het belangrijk is om kritisch te blijven kijken naar de bid/ask spread, maar dat het in principe een begrijpelijke keuze is als liquiditeitscriterium. 
	 
	3. Nieuwe elektriciteitsverordening 
	De ACM licht in haar presentatie toe waarom zij van mening is dat de nieuwe elektriciteitsverordening niet leidt tot wijzigingen in de reguleringsmethode. Bij slide 16 (“Uitgelichte nieuwe elementen voor LNB en RNB’s”) merkt de ACM aanvullend op dat de term vaste kosten in artikel 18 van de nieuwe verordening waarschijnlijk is bedoeld om te voorkomen dat er enkel een kWh vergoeding in de tarieven zit. 
	 
	Energie Nederland (E-NL) vraagt of de nieuwe elektriciteitsverordening ook geldt voor waterstof. 
	  
	 De ACM antwoordt dat dit niet het geval is. Activiteiten op het gebied van waterstof vallen niet onder de wettelijke taken van de netbeheerders. 
	 De ACM antwoordt dat dit niet het geval is. Activiteiten op het gebied van waterstof vallen niet onder de wettelijke taken van de netbeheerders. 
	 De ACM antwoordt dat dit niet het geval is. Activiteiten op het gebied van waterstof vallen niet onder de wettelijke taken van de netbeheerders. 


	 
	TenneT stelt dat passende stimulansen geven voor innovatie meer is dan dat de regulering op dit moment doet. TenneT stelt dat sommige innovaties wel kosten met zich brengen en maatschappelijk gewenst zijn, maar wellicht niet (direct) leiden tot efficiëntieverbeteringen of goedkopere infrastructuur. Zij vraagt hoe de ACM hiermee omgaat. Tot slot wijst TenneT op PCI-projecten waarbinnen het verlenen van passende stimulansen ook speelt.  
	 
	Stedin vraagt welke definitie van innovatie de ACM hanteert. Stedin vraagt zich af of alle vormen van innovatie voldoende worden gestimuleerd.  
	 
	Liander stelt dat de reguleringsmethode bestand moet zijn tegen tariefmutaties tijdens de regulerings-periode. Daarnaast vraagt Liander zich af of de huidige reguleringsmethode investeren en innoveren door netbeheerders voldoende ondersteunt. Daarbij is volgens Liander ook van belang dat de reguleringsmethode investeren en innoveren niet in de weg staat.  
	 
	VEMW stelt dat de bestaande reguleringssystematiek al stimulansen voor innovatie bevat, bijvoorbeeld via de algemene doelmatigheidsprikkel, zodat aanpassing van de systematiek volgens VEMW niet nodig is. VEMW is benieuwd waar het volgens netbeheerders op dit moment mis gaat of zou gaan. 
	 
	 De ACM wijst erop dat innovatie niet is gedefinieerd in de verordening. De ACM gaat op dezelfde manier met innovatie om als in de vorige methodebesluiten.  
	 De ACM wijst erop dat innovatie niet is gedefinieerd in de verordening. De ACM gaat op dezelfde manier met innovatie om als in de vorige methodebesluiten.  
	 De ACM wijst erop dat innovatie niet is gedefinieerd in de verordening. De ACM gaat op dezelfde manier met innovatie om als in de vorige methodebesluiten.  

	 De ACM wijst erop dat zij door elke reguleringsperiode concurrentie te simuleren de innovatie stimuleert. De ACM sluit daarbij geen vormen van innovatie uit.  
	 De ACM wijst erop dat zij door elke reguleringsperiode concurrentie te simuleren de innovatie stimuleert. De ACM sluit daarbij geen vormen van innovatie uit.  

	 De ACM wijst erop dat zij in 2009 een consultatie heeft gehouden over de regulering en de impact op innovatie door netbeheerders. Ook toen al zijn verschillende vormen van innovatie langsgekomen die de ACM heeft vergeleken. Verder heeft de ACM in de vorige reguleringsperiode de netbeheerders opgeroepen om met voorbeelden te komen waar de regulering innovatie door netbeheerders zou belemmeren. Die voorbeelden zijn toen niet aangedragen.  
	 De ACM wijst erop dat zij in 2009 een consultatie heeft gehouden over de regulering en de impact op innovatie door netbeheerders. Ook toen al zijn verschillende vormen van innovatie langsgekomen die de ACM heeft vergeleken. Verder heeft de ACM in de vorige reguleringsperiode de netbeheerders opgeroepen om met voorbeelden te komen waar de regulering innovatie door netbeheerders zou belemmeren. Die voorbeelden zijn toen niet aangedragen.  

	 De ACM onderzoekt of op grond van de nieuwe elektriciteitsverordening aanvullende maatregelen op het gebied van innovatie nodig zijn en roept netbeheerders opnieuw op om met concrete voorbeelden te komen waar de regulering innovatie zou belemmeren.  
	 De ACM onderzoekt of op grond van de nieuwe elektriciteitsverordening aanvullende maatregelen op het gebied van innovatie nodig zijn en roept netbeheerders opnieuw op om met concrete voorbeelden te komen waar de regulering innovatie zou belemmeren.  


	 
	Enexis is het eens met de ACM dat verschillende punten uit artikel 18 van de nieuwe verordening betrekking hebben op de tariefstructuren. De kans is volgens Enexis groot dat wijzigingen in de tariefstructuren nodig zijn.  
	Enexis verzoekt de ACM en stakeholders hierover op tijd na te denken, omdat wijzigingen in de tariefstructuur voor de regionale netbeheerders volume-effecten kunnen hebben. Daarmee moet binnen de regulering op tijd rekening  worden gehouden. 
	 
	VEMW wijst erop dat binnen de regulering nog geen rekening gehouden kan worden met het wijzigen van de tariefstructuren als nog niet helder is op welk vlak de tariefstructuren knellen of waar zij gewijzigd moeten worden. De volgorde is volgens VEMW andersom: bij het wijzigen van de tariefstructuren moet worden gekeken hoe dit binnen de regulering past, tenzij nu al helder is waar aanpassingen nodig zijn.  
	 
	E-NL vraagt of innovaties bij aangeslotenen ook een rol spelen.  
	 
	VEMW vraagt hoe wordt omgegaan met innovaties bij afnemers die ervoor zorgen dat netbeheerders minder kosten hebben. Zij wil weten hoe de ACM hiermee omgaat binnen de regulering. 
	 
	De ACM antwoordt dat Artikel 18 van de nieuwe elektriciteitsverordening gaat over innovatie bij netbeheerders en niet over innovatie bij afnemers, en bevestigt dat zij in de methode alleen rekening kan houden met wijzigingen in tariefstructuren die al vaststaan en waarvan de gevolgen duidelijk zijn. 
	 
	4. Investeringsplannen 
	De ACM geeft aan dat het toetsen van investeringsplannen een nieuw instrument is. De presentatie begint met een toelichting over wat de investeringsplannen zijn, waarna wordt ingegaan op wat de investeringsplannen volgens de wet betekenen. Tot slot wordt naar de (mogelijke) gevolgen voor de tariefregulering gekeken. 
	 
	E-NL vraagt of afwaarderingen een rol spelen in de investeringsplannen. Hiermee bedoelt zij activa die niet meer gebruikt worden.  
	 
	 De ACM reageert dat hoe omgegaan wordt met afwaarderingen betrekking heeft op de financiële waardering van activa om de kosten te berekenen en dus onder de methode valt. Het toetsen van investeringsplannen gaat over de noodzaak om activa aan te leggen en niet de financiële waardering van die activa. De ACM verwacht daarom niet dat afwaarderingen een rol spelen bij het toetsen van investeringsplannen.  
	 De ACM reageert dat hoe omgegaan wordt met afwaarderingen betrekking heeft op de financiële waardering van activa om de kosten te berekenen en dus onder de methode valt. Het toetsen van investeringsplannen gaat over de noodzaak om activa aan te leggen en niet de financiële waardering van die activa. De ACM verwacht daarom niet dat afwaarderingen een rol spelen bij het toetsen van investeringsplannen.  
	 De ACM reageert dat hoe omgegaan wordt met afwaarderingen betrekking heeft op de financiële waardering van activa om de kosten te berekenen en dus onder de methode valt. Het toetsen van investeringsplannen gaat over de noodzaak om activa aan te leggen en niet de financiële waardering van die activa. De ACM verwacht daarom niet dat afwaarderingen een rol spelen bij het toetsen van investeringsplannen.  


	 
	NVDE vraagt hoe de netbeheerders kiezen welke knelpunten zij prioriteren, en of de ACM hierop toetst. 
	 
	 De ACM reageert dat het in eerste instantie aan de netbeheerders is om te kiezen. Marktpartijen kunnen hier in de consultatiefase ook nog op reageren. Verder valt dit buiten de methodebesluiten en gaat de ACM er dus nu niet verder op in. Buiten dit proces om kan voor vragen ook contact worden opgenomen met de ACM.  
	 De ACM reageert dat het in eerste instantie aan de netbeheerders is om te kiezen. Marktpartijen kunnen hier in de consultatiefase ook nog op reageren. Verder valt dit buiten de methodebesluiten en gaat de ACM er dus nu niet verder op in. Buiten dit proces om kan voor vragen ook contact worden opgenomen met de ACM.  
	 De ACM reageert dat het in eerste instantie aan de netbeheerders is om te kiezen. Marktpartijen kunnen hier in de consultatiefase ook nog op reageren. Verder valt dit buiten de methodebesluiten en gaat de ACM er dus nu niet verder op in. Buiten dit proces om kan voor vragen ook contact worden opgenomen met de ACM.  


	 
	Energie Samen (voorheen: PAWEX) merkt op dat op sheet 22 (‘Proces investeringsplannen”) staat dat op de noodzakelijkheid van investeringen wordt getoetst. Zij vraagt of de ACM ook toetst op investeringen die wel noodzakelijk zijn maar niet zijn opgenomen.  
	 
	 ACM antwoordt dat zij toetst of er een logische aansluiting is tussen knelpunten en investeringen. 
	 ACM antwoordt dat zij toetst of er een logische aansluiting is tussen knelpunten en investeringen. 
	 ACM antwoordt dat zij toetst of er een logische aansluiting is tussen knelpunten en investeringen. 


	 
	Liander merkt op dat de netbeheerders een poging doen om een investeringsplan op te stellen. Uiteindelijk kijken de netbeheerders samen met andere partijen of de plannen voldoen aan de verwachtingen. Hoe gedetailleerd de afweging tussen knelpunten wordt beschreven in het plan weet Liander nog niet. Daarnaast vindt Liander dat de presentatie wel heel rigide stelt dat als het plan is uitgevoerd de netbeheerders het moeten uitvoeren. Volgens Liander zal de praktijk iets weerbarstiger zijn. Als een nieuwbouwwij
	 
	NOGEPA vraagt of zij correct heeft begrepen dat de investeringen enkel voor de komende anderhalf jaar vaststaan. 
	 
	 De ACM bevestigt dat het investeringsplan inderdaad enkel de eerste anderhalf jaar vaststaat. Het vastgestelde investeringsplan bevat echter een kwalitatieve omschrijving voor respectievelijk 5 (RNB’s) en 10 (LNB’s) jaar en een kwantitatieve beschrijving van investeringen voor respectievelijk 3 jaar voor RNB’s en 5 jaar voor LNB’s. De ACM zal bij het toetsen van investeringsplannen dus ook kijken naar wat de netbeheerders opnemen voor de daaropvolgende jaren.  
	 De ACM bevestigt dat het investeringsplan inderdaad enkel de eerste anderhalf jaar vaststaat. Het vastgestelde investeringsplan bevat echter een kwalitatieve omschrijving voor respectievelijk 5 (RNB’s) en 10 (LNB’s) jaar en een kwantitatieve beschrijving van investeringen voor respectievelijk 3 jaar voor RNB’s en 5 jaar voor LNB’s. De ACM zal bij het toetsen van investeringsplannen dus ook kijken naar wat de netbeheerders opnemen voor de daaropvolgende jaren.  
	 De ACM bevestigt dat het investeringsplan inderdaad enkel de eerste anderhalf jaar vaststaat. Het vastgestelde investeringsplan bevat echter een kwalitatieve omschrijving voor respectievelijk 5 (RNB’s) en 10 (LNB’s) jaar en een kwantitatieve beschrijving van investeringen voor respectievelijk 3 jaar voor RNB’s en 5 jaar voor LNB’s. De ACM zal bij het toetsen van investeringsplannen dus ook kijken naar wat de netbeheerders opnemen voor de daaropvolgende jaren.  


	 
	 
	Verder zijn er geen opmerkingen vanuit de KBG-leden op deze fase.  
	 
	VGN geeft aan dat het uitgangspunt dat de noodzaak van investeringen die in een definitief investeringsplan zijn opgenomen vaststaat naar de toekomst toe redelijk lijkt, maar dat zij het niet zouden willen betrekken op het verleden. De noodzaak van investeringen waar het investerings-plannenproces niet op is toegepast, zou wel ter discussie moeten kunnen staan.  
	 
	Liander merkt op een paar keer de term “stranded assets” te hebben gehoord. Zij benadrukt dat het niet ter discussie moet staan dat netbeheerders de netten hebben aangelegd vanuit hun wettelijke taak, en dat het niet meer dan redelijk is dat netbeheerders de hiervoor gemaakte kosten vergoed krijgen.  
	 
	VEMW zegt te veronderstellen dat voor geplande investeringen die later niet meer noodzakelijk blijken te zijn de wijzigingsprocedure bestaat.  
	 
	Liander stelt dat hoe precies investeringen moeten worden vertaald in de methode met meer dingen samenhangt. Onder andere met anticiperende investeringen en DCO. De ACM moet volgens Liander investeringsplannen op een goede manier in de methode betrekken.  
	 
	GTS suggereert dat het tweede uitgangspunt beter verwoord wordt door: “In beginsel worden de kosten wel verwerkt, mits het efficiënte investeringen betreft.” Het verschil ten opzichte van de definitie op de slide is voor GTS dat uit haar formulering duidelijker blijkt dat voor een noodzakelijke investering niet op een vergoeding van 0 wordt uitgekomen.  
	 
	TenneT sluit zich aan bij GTS. Verder merkt TenneT op dat zij de tekst in de toelichting bij de presentatie passender vindt dan de tekst op de slide.  
	 
	Stedin stelt de volgende formulering van de tweede bullet voor: “Als noodzakelijke investeringen efficiënt worden uitgevoerd, worden ze ook voor 100% vergoed.”  
	 
	De KBG-leden herkennen de indeling van de methode in verschillende stappen en delen de conclusie dat de investeringsplannen voor de komende reguleringsperiode niet van invloed zijn op stap 1 “Bepalen kosten voorafgaand aan reguleringsperiode” en stap 2 “ Bepalen statische efficiëntie van kosten”. 
	 
	Energie Samen vraagt zich af of het niet problematisch is dat de ACM bij de benchmark terugkijkt naar 2017. Vanuit haar achterban is 2017 niet meer heel relevant. De ACM zegt dat zij in de regulerings-methode zowel vooruit als achteruit kijkt. De benchmark kijkt terug.  
	 
	Liander is het eens met de eerste bullet op slide 30, maar vindt dat in de tweede bullet de investeringsplannen niet alleen van invloed zouden kunnen zijn, maar van invloed zouden moeten zijn.  
	 
	EFET vraagt hoe zij de term statische efficiëntie moet interpreteren, en hoe de ACM omgaat met investeringen die tijdens de reguleringsperiode niet meer noodzakelijk of efficiënt blijken te zijn. 
	 De ACM legt uit dat statische efficiëntie ook wel beschreven kan worden als relatieve efficiëntie. Het zegt hoe efficiënt een netbeheerder is vergeleken met andere netbeheerders op een bepaald moment in de tijd.  
	 De ACM legt uit dat statische efficiëntie ook wel beschreven kan worden als relatieve efficiëntie. Het zegt hoe efficiënt een netbeheerder is vergeleken met andere netbeheerders op een bepaald moment in de tijd.  
	 De ACM legt uit dat statische efficiëntie ook wel beschreven kan worden als relatieve efficiëntie. Het zegt hoe efficiënt een netbeheerder is vergeleken met andere netbeheerders op een bepaald moment in de tijd.  


	Daarnaast geeft de ACM aan dat de toets van noodzakelijkheid bewust vooraf gebeurt in de investeringsplannen. Als een investering in een vastgesteld investeringsplan heeft gestaan, wordt deze investering noodzakelijk geacht. Dit zal later in de tijd niet veranderen. Dynamische efficiëntie wordt geschat door het gebruik van de frontier shift.  
	 
	GTS merkt op dat op slide 30 (“Delen de KBG-leden de conclusie dat de investeringsplannen van invloed kunnen zijn op stap 3 (ontwikkeling efficiënte kosten tijdens reguleringsperiode)? Waarom wel/niet?”) het woord ‘kunnen’ nadrukkelijk is onderstreept. Zij vraagt of er een scenario denkbaar is waarin de investeringsplannen helemaal niet gebruikt worden.  
	 
	NOGEPA stelt dat het mogelijk is dat investeringen drie jaar nuttig zijn, maar later niet meer. In dat geval kan er beter voor een operationele oplossing worden gekozen in plaats van een investering. Zij vraagt in hoeverre een dergelijke afweging correct in het investeringsplan wordt gedaan. 
	 De ACM geeft aan dat dit buiten de scope van deze KBG-bijeenkomst valt. Voor vragen rondom de investeringsplannen kan buiten het REG2022-proces om contact worden opgenomen met de ACM.  
	 De ACM geeft aan dat dit buiten de scope van deze KBG-bijeenkomst valt. Voor vragen rondom de investeringsplannen kan buiten het REG2022-proces om contact worden opgenomen met de ACM.  
	 De ACM geeft aan dat dit buiten de scope van deze KBG-bijeenkomst valt. Voor vragen rondom de investeringsplannen kan buiten het REG2022-proces om contact worden opgenomen met de ACM.  

	 TenneT reageert dat zij het wel met NOGEPA eens is dat uit een investeringsplan mogelijk kan blijken dat de operationele kosten zullen stijgen. Als dat het geval is zou dat mogelijk bijgeschat moeten worden. Ook verwijst TenneT naar het afwegingskader “verzwaren tenzij”. 
	 TenneT reageert dat zij het wel met NOGEPA eens is dat uit een investeringsplan mogelijk kan blijken dat de operationele kosten zullen stijgen. Als dat het geval is zou dat mogelijk bijgeschat moeten worden. Ook verwijst TenneT naar het afwegingskader “verzwaren tenzij”. 

	o De ACM reageert dat het investeringsplan geen OPEX-plan is.   
	o De ACM reageert dat het investeringsplan geen OPEX-plan is.   
	o De ACM reageert dat het investeringsplan geen OPEX-plan is.   



	  
	GTS vraagt in hoeverre de bezwaren op slide 32 verschillend zijn met de huidige situatie. De realiteit kan nu ook al afwijken van de schatting. 
	 De ACM reageert dat zij momenteel geen schatting van de netbeheerders overneemt. Zij bevestigt dat ook in de huidige situatie de realiteit afwijkt van de schatting.  
	 De ACM reageert dat zij momenteel geen schatting van de netbeheerders overneemt. Zij bevestigt dat ook in de huidige situatie de realiteit afwijkt van de schatting.  
	 De ACM reageert dat zij momenteel geen schatting van de netbeheerders overneemt. Zij bevestigt dat ook in de huidige situatie de realiteit afwijkt van de schatting.  


	 
	GTS zegt dat de benchmark voorkomt dat netbeheerders te veel geld ontvangen. Netbeheerders hebben dus wel degelijk een prikkel om de realistische schattingen te geven in hun investerings-plannen. 
	 
	 
	 
	 De ACM geeft aan dat de benchmark pas effect heeft in de volgende reguleringsperiode. Als  X Euro wordt geschat voor de komende reguleringsperiode en maar Y Euro daadwerkelijk wordt geïnvesteerd, komt de Y Euro terug in de benchmark, maar is voor de betreffende reguleringsperiode al een vergoeding ontvangen alsof men X Euro had geïnvesteerd. Te hoog schatten levert de netbeheerder dus alleen voordelen op. 
	 De ACM geeft aan dat de benchmark pas effect heeft in de volgende reguleringsperiode. Als  X Euro wordt geschat voor de komende reguleringsperiode en maar Y Euro daadwerkelijk wordt geïnvesteerd, komt de Y Euro terug in de benchmark, maar is voor de betreffende reguleringsperiode al een vergoeding ontvangen alsof men X Euro had geïnvesteerd. Te hoog schatten levert de netbeheerder dus alleen voordelen op. 
	 De ACM geeft aan dat de benchmark pas effect heeft in de volgende reguleringsperiode. Als  X Euro wordt geschat voor de komende reguleringsperiode en maar Y Euro daadwerkelijk wordt geïnvesteerd, komt de Y Euro terug in de benchmark, maar is voor de betreffende reguleringsperiode al een vergoeding ontvangen alsof men X Euro had geïnvesteerd. Te hoog schatten levert de netbeheerder dus alleen voordelen op. 


	 
	Stedin reageert op de opmerking dat de netbeheerders een prikkel hebben om te hoog te schatten. Volgens Stedin worden de plannen wel geconsulteerd, en zorgt dat voor een zekere borging van de kwaliteit van het plan.  
	 
	Volgens TenneT zijn de problemen oplosbaar. Door na te calculeren, verdwijnt de prikkel om investeringen te hoog te schatten. TenneT snapt heel goed dat er geen efficiënte investeringen worden geschat, maar stelt dat er altijd een prikkel is om efficiënte kosten te realiseren. De problemen zijn volgens TenneT dus oplosbaar, maar daarmee is niet gezegd dat dit per se de beste methode is. 
	 De ACM is het met TenneT eens dat nacalculatie de prikkel om te de investeringsbedragen te hoog te schatten oplost, maar wel andere nadelen kent. Zeker wat betreft investeringen met korte afschrijvingstermijnen en investeringen die buiten de benchmark vallen. Daarvoor zijn met nacalculatie geen efficiëntieprikkels meer.  
	 De ACM is het met TenneT eens dat nacalculatie de prikkel om te de investeringsbedragen te hoog te schatten oplost, maar wel andere nadelen kent. Zeker wat betreft investeringen met korte afschrijvingstermijnen en investeringen die buiten de benchmark vallen. Daarvoor zijn met nacalculatie geen efficiëntieprikkels meer.  
	 De ACM is het met TenneT eens dat nacalculatie de prikkel om te de investeringsbedragen te hoog te schatten oplost, maar wel andere nadelen kent. Zeker wat betreft investeringen met korte afschrijvingstermijnen en investeringen die buiten de benchmark vallen. Daarvoor zijn met nacalculatie geen efficiëntieprikkels meer.  


	 
	GTS zegt dat er een wereld van verschil is tussen niets doen met investeringsplannen en de bedragen exact overnemen. Zij had zelf intern ook niet verwacht dat de bedragen exact overgenomen zouden worden. Zal de uitkomst uiteindelijk niet altijd zijn dat  tenminste ook naar de investeringsplannen wordt gekeken? 
	 De ACM vraagt of GTS een idee heeft over hoe dat dan concreet zou moeten.  
	 De ACM vraagt of GTS een idee heeft over hoe dat dan concreet zou moeten.  
	 De ACM vraagt of GTS een idee heeft over hoe dat dan concreet zou moeten.  


	 
	Volgens GTS komt er een beeld uit de investeringsplannen of de kosten in de komende reguleringsperiode gaan stijgen, dalen of gelijk zullen blijven. Daarmee kan de ACM rekening  houden. 
	  
	 De ACM geeft aan dat zij nog bezig is te onderzoeken hoe zij investeringen wil schatten. Met deze presentatie wil zij duidelijkheid geven dat zij in ieder geval niet de investeringsbedragen uit de investeringsplannen over wil nemen. De ACM vraagt hoe zij concreet rekening moet houden met het beeld uit de investeringsplannen.  
	 De ACM geeft aan dat zij nog bezig is te onderzoeken hoe zij investeringen wil schatten. Met deze presentatie wil zij duidelijkheid geven dat zij in ieder geval niet de investeringsbedragen uit de investeringsplannen over wil nemen. De ACM vraagt hoe zij concreet rekening moet houden met het beeld uit de investeringsplannen.  
	 De ACM geeft aan dat zij nog bezig is te onderzoeken hoe zij investeringen wil schatten. Met deze presentatie wil zij duidelijkheid geven dat zij in ieder geval niet de investeringsbedragen uit de investeringsplannen over wil nemen. De ACM vraagt hoe zij concreet rekening moet houden met het beeld uit de investeringsplannen.  


	 
	GTS geeft aan niet voorbereid te zijn op die vraag en nog geen antwoord te hebben.  
	GTS vraagt of de ACM vindt dat de manier waarop zij nu schat absoluut fout is door de introductie van de investeringsplannen.  
	 
	 De ACM geeft aan dat dit niet het geval is.  
	 De ACM geeft aan dat dit niet het geval is.  
	 De ACM geeft aan dat dit niet het geval is.  


	 
	Liander bepleit om de schattingen uit de investeringsplannen niet terzijde te schuiven. De investerings-plannen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt  voor een prognose voor de invoeding van DCO.  
	 
	NOGEPA onderschrijft het standpunt van de ACM om de geschatte investeringsbedragen niet over te nemen. Zij heeft geen concreet antwoord op de tweede vraag op slide 33.  
	 
	Ook Stedin heeft op dit moment geen antwoord op de tweede vraag. 
	  
	GTS pleit ervoor wel rekening te houden met de investeringsplannen, onder andere omdat de relatie twee kanten op gaat. Als er te weinig geld komt door de methode kan dat een belemmering zijn om de investeringsplannen uit te voeren.  
	 
	Energie Samen vraagt of en hoe de discussie rondom proactief investeren samenhangt met de investeringsplannen.  
	 
	 Volgens de ACM raken de investeringsplannen zeker aan proactief verzwaren. Het is bijvoorbeeld voor te stellen dat de regionale netbeheerders elektriciteit heel veel proactief moeten investeren. Dat zou dan ook in de investeringsplannen naar voren moeten komen. Dan is de vraag hoe de tariefregulering daar rekening mee houdt. Daarvoor is dan weer van belang hoe de investeringen zich verhouden tot de ontwikkeling van de volumes. 
	 Volgens de ACM raken de investeringsplannen zeker aan proactief verzwaren. Het is bijvoorbeeld voor te stellen dat de regionale netbeheerders elektriciteit heel veel proactief moeten investeren. Dat zou dan ook in de investeringsplannen naar voren moeten komen. Dan is de vraag hoe de tariefregulering daar rekening mee houdt. Daarvoor is dan weer van belang hoe de investeringen zich verhouden tot de ontwikkeling van de volumes. 
	 Volgens de ACM raken de investeringsplannen zeker aan proactief verzwaren. Het is bijvoorbeeld voor te stellen dat de regionale netbeheerders elektriciteit heel veel proactief moeten investeren. Dat zou dan ook in de investeringsplannen naar voren moeten komen. Dan is de vraag hoe de tariefregulering daar rekening mee houdt. Daarvoor is dan weer van belang hoe de investeringen zich verhouden tot de ontwikkeling van de volumes. 


	 
	Liander stelt dat de conclusie van de ACM is dat zij voornemens is de bedragen niet concreet over te nemen. Hoe de ACM dan wel omgaat met toekomstige ontwikkelingen van kosten is in deze KBG-bijeenkomst niet aan de orde, maar daar gaat de ACM als volgende stap naar kijken. 
	  
	 De ACM bevestigt dat dit inderdaad haar conclusie is, en benadrukt dat suggesties van de stakeholders over hoe zij de ontwikkeling van de kosten moet schatten welkom zijn.  
	 De ACM bevestigt dat dit inderdaad haar conclusie is, en benadrukt dat suggesties van de stakeholders over hoe zij de ontwikkeling van de kosten moet schatten welkom zijn.  
	 De ACM bevestigt dat dit inderdaad haar conclusie is, en benadrukt dat suggesties van de stakeholders over hoe zij de ontwikkeling van de kosten moet schatten welkom zijn.  


	 
	Energie Samen zegt dat zij in een eerdere KBG-bijeenkomst al suggesties heeft gedaan. Zij zegt dat sommige projecten, zoals het proactief verzwaren, mogelijk los (en anders) gereguleerd moeten worden van de reguliere investeringen.   
	 
	De ACM vat samen dat zij de bedragen in ieder geval niet een op een over gaat nemen. De ACM onderzoekt nog hoe zij wel rekening kan of moet houden met de investeringsplannen. Vanuit de KBG-leden komt het geluid dat de bedragen niet overgenomen hoeven te worden, maar dat er wel iets moet gebeuren met de investeringsplannen. Hierop volgen geen verdere reacties.  
	 
	Tot slot geeft EFET nog aan dat wat haar betreft drie wezenlijke onderwerpen op de lange baan zijn geschoven: de kwaliteit van de scenario’s, het meenemen van desinvesteringen in de investeringsplannen, en het achteraf beoordelen van de investeringen in het verleden.  
	 De ACM is het met EFET eens dat dit belangrijke punten zijn, maar dit valt buiten de methodebesluiten. Wat betreft het derde punt: de benchmark toetst de efficiëntie van investeringen in het verleden. Voor zover EFET doelt op de discussie of investeringen die in het verleden zijn gedaan en nu minder worden gebruikt nog via de regulering vergoed moeten worden, deze wordt gevoerd in het kader van HOGAN. Dit onderwerp komt later tijdens een andere KBG-bijeenkomst terug. 
	 De ACM is het met EFET eens dat dit belangrijke punten zijn, maar dit valt buiten de methodebesluiten. Wat betreft het derde punt: de benchmark toetst de efficiëntie van investeringen in het verleden. Voor zover EFET doelt op de discussie of investeringen die in het verleden zijn gedaan en nu minder worden gebruikt nog via de regulering vergoed moeten worden, deze wordt gevoerd in het kader van HOGAN. Dit onderwerp komt later tijdens een andere KBG-bijeenkomst terug. 
	 De ACM is het met EFET eens dat dit belangrijke punten zijn, maar dit valt buiten de methodebesluiten. Wat betreft het derde punt: de benchmark toetst de efficiëntie van investeringen in het verleden. Voor zover EFET doelt op de discussie of investeringen die in het verleden zijn gedaan en nu minder worden gebruikt nog via de regulering vergoed moeten worden, deze wordt gevoerd in het kader van HOGAN. Dit onderwerp komt later tijdens een andere KBG-bijeenkomst terug. 


	 De ACM geeft aan dat zij met geïnteresseerde partijen nog in gesprek zal gaan over mogelijke informatie-/vragensessies rondom de investeringsplannen. Dit zal buiten de voorbereiding van het methodebesluit om gaan.  
	 
	5. Kapitaalkosten LNB’s   
	De ACM licht toe dat het onderwerp ‘schatten kapitaalkosten’ op de agenda staat omdat de KBG-leden eerder hadden aangegeven dat dit een complex onderwerp is dat zij moeilijk kunnen overzien.  
	 
	Daarom legt de ACM nu uit hoe zij binnen de huidige methode kapitaalkosten schat en hoe zij dit vanaf de volgende periode overweegt te gaan doen.  
	 
	De ACM licht op basis van de slides toe hoe zij de kapitaalkosten voor de huidige methode schat.  
	 
	E-NL vraagt of de afschrijvingen niet lager zijn dan de vervangingsinvesteringen.  
	 
	 De ACM legt uit dat de aanname in de huidige methode is dat vervangingsinvesteringen min of meer gelijk zijn aan de afschrijvingen. Zij wijst erop dat dit in de huidige methode de manier is om de kapitaalkosten te schatten en niet noodzakelijk ook de (exacte) realiteit.  
	 De ACM legt uit dat de aanname in de huidige methode is dat vervangingsinvesteringen min of meer gelijk zijn aan de afschrijvingen. Zij wijst erop dat dit in de huidige methode de manier is om de kapitaalkosten te schatten en niet noodzakelijk ook de (exacte) realiteit.  
	 De ACM legt uit dat de aanname in de huidige methode is dat vervangingsinvesteringen min of meer gelijk zijn aan de afschrijvingen. Zij wijst erop dat dit in de huidige methode de manier is om de kapitaalkosten te schatten en niet noodzakelijk ook de (exacte) realiteit.  


	 
	E-NL vraagt wat de niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen inhouden en of die limitatief gedefinieerd zijn. 
	 
	 De ACM legt uit dat de term door de ACM wordt gehanteerd en niet wettelijk is bepaald, maar dat dit investeringen zijn die conform de wet op een aparte manier in de tarieven moeten worden vergoed. Dit is een limitatieve lijst. 
	 De ACM legt uit dat de term door de ACM wordt gehanteerd en niet wettelijk is bepaald, maar dat dit investeringen zijn die conform de wet op een aparte manier in de tarieven moeten worden vergoed. Dit is een limitatieve lijst. 
	 De ACM legt uit dat de term door de ACM wordt gehanteerd en niet wettelijk is bepaald, maar dat dit investeringen zijn die conform de wet op een aparte manier in de tarieven moeten worden vergoed. Dit is een limitatieve lijst. 


	 
	De ACM legt de nadelen van de huidige methode uit.  
	 
	 De ACM vraagt of de KBG-leden deze nadelen delen.  
	 De ACM vraagt of de KBG-leden deze nadelen delen.  
	 De ACM vraagt of de KBG-leden deze nadelen delen.  


	 
	GTS vraagt waarom de ACM niet de voordelen van deze methode heeft opgeschreven.  
	 
	 De ACM legt uit dat het vandaag vooral om de redenen gaat waarom zij overweegt de methode te wijzigen.  
	 De ACM legt uit dat het vandaag vooral om de redenen gaat waarom zij overweegt de methode te wijzigen.  
	 De ACM legt uit dat het vandaag vooral om de redenen gaat waarom zij overweegt de methode te wijzigen.  


	 
	GTS wijst erop dat de nieuwe methode ook nadelen kent. Als voordelen van de huidige methode noemt GTS voorspelbaarheid en stabiliteit en dat dit in andere landen ook gebeurt, wat ook bijdraagt aan de vergelijkbaarheid.  
	 
	 De ACM wijst erop dat de huidige methode beperkt rekening kan houden met veranderingen, zoals versnelde afschrijving vanwege afnemend gebruik van gasnetten of krimp van het net. Dit maakt dat de huidige methode niet geschikt is voor een aantal veranderingen dat mogelijk doorgevoerd moet gaan worden. 
	 De ACM wijst erop dat de huidige methode beperkt rekening kan houden met veranderingen, zoals versnelde afschrijving vanwege afnemend gebruik van gasnetten of krimp van het net. Dit maakt dat de huidige methode niet geschikt is voor een aantal veranderingen dat mogelijk doorgevoerd moet gaan worden. 
	 De ACM wijst erop dat de huidige methode beperkt rekening kan houden met veranderingen, zoals versnelde afschrijving vanwege afnemend gebruik van gasnetten of krimp van het net. Dit maakt dat de huidige methode niet geschikt is voor een aantal veranderingen dat mogelijk doorgevoerd moet gaan worden. 


	 
	TenneT wijst erop dat bij het loslaten van het ideaalcomplex goed moet worden gekeken naar investeringen die bijvoorbeeld niet in een basisjaar zitten. Dit werkte met het ideaalcomplex, maar met de nieuwe methode zou TenneT investeringen die zij aan het begin niet vergoed krijgt ook aan het einde niet vergoed krijgen. TenneT noemt als voorbeeld een investering met een afschrijvingstermijn van 10 jaar die gedaan wordt in 2016, en dus niet in het basisjaar 2015 zit. Dan wordt de investering niet tijdens de re
	 
	 
	 
	 
	 
	Daarnaast zou de nieuwe methode een prikkel geven om meer te vervangen, in plaats van te kiezen voor operationele maatregelen. Dus zou de ACM bij het bijschatten ook rekening moeten houden met operationele kosten. TenneT wijst er op dat het classificatieprobleem ook in andere landen optreedt zoals in Duitsland, dus daar kan ook op een andere manier mee worden omgegaan. TenneT is niet per se tegen de nieuwe methode maar wijst erop dat er goed naar alle voor- en nadelen moet worden gekeken. 
	 
	 De ACM verduidelijkt dat doorrollen en bijschatten niet betekent dat vervangingsinvesteringen niet meer worden meegenomen, maar dat die juist worden bijgeschat. Het voorbeeld dat TenneT geeft is voor de ACM niet duidelijk.  
	 De ACM verduidelijkt dat doorrollen en bijschatten niet betekent dat vervangingsinvesteringen niet meer worden meegenomen, maar dat die juist worden bijgeschat. Het voorbeeld dat TenneT geeft is voor de ACM niet duidelijk.  
	 De ACM verduidelijkt dat doorrollen en bijschatten niet betekent dat vervangingsinvesteringen niet meer worden meegenomen, maar dat die juist worden bijgeschat. Het voorbeeld dat TenneT geeft is voor de ACM niet duidelijk.  


	 
	GTS wijst erop dat dit in Duitsland ook speelde, dus dat de ACM dit bij BNetzA kan navragen. 
	 
	De ACM legt aan hand van de slides uit hoe het doorrollen en bijschatten precies werkt. 
	 
	NOGEPA vraagt of dit op jaarbasis bij het tarievenbesluit wordt gedaan.  
	 
	 Dit is niet het geval; de ACM schat de kapitaalkosten aan het begin van een reguleringsperiode tot het einde van de reguleringsperiode. Daarbij maakt de ACM een schatting van de investeringen die tijdens de periode worden gedaan (bijschatten). Alleen niet-reguliere investeringen worden jaarlijks bij de tarievenbesluiten vergoed.  
	 Dit is niet het geval; de ACM schat de kapitaalkosten aan het begin van een reguleringsperiode tot het einde van de reguleringsperiode. Daarbij maakt de ACM een schatting van de investeringen die tijdens de periode worden gedaan (bijschatten). Alleen niet-reguliere investeringen worden jaarlijks bij de tarievenbesluiten vergoed.  
	 Dit is niet het geval; de ACM schat de kapitaalkosten aan het begin van een reguleringsperiode tot het einde van de reguleringsperiode. Daarbij maakt de ACM een schatting van de investeringen die tijdens de periode worden gedaan (bijschatten). Alleen niet-reguliere investeringen worden jaarlijks bij de tarievenbesluiten vergoed.  


	 
	NOGEPA stelt voor om de onzekere investeringen eventueel ook apart te vergoeden, zoals de RCR-investeringen.  
	 
	 De ACM antwoordt dat dit een optie is en tijdens een volgende KBG-bijeenkomst kan worden besproken.  
	 De ACM antwoordt dat dit een optie is en tijdens een volgende KBG-bijeenkomst kan worden besproken.  
	 De ACM antwoordt dat dit een optie is en tijdens een volgende KBG-bijeenkomst kan worden besproken.  


	 
	De ACM licht de voordelen van de nieuwe methode toe. Vervolgens licht de ACM toe dat de nieuwe methode waarschijnlijk een uitsplitsing van de frontier shift vereist in een frontier shift voor operationele kosten en een frontier shift voor kapitaalkosten.  
	 
	GTS vraagt een nadere toelichting op de splitsing van de frontier shift. De netbeheerders hebben in het verleden betoogd dat de frontier shift niet op alle kosten mag worden toegepast. De ACM stelde toen altijd dat de frontier shift juist op de totale kosten moet worden toegepast. Zij vraagt hoe dan nu wel een splitsing mogelijk is.  
	 
	 De ACM licht toe dat de bepaling en toepassing van de frontier shift op elkaar moet aansluiten. De frontier shift werd tot nu toe namelijk bepaald op het niveau van totale kosten en moest daarom ook toegepast worden op het niveau van totale kosten. In de nieuwe methode gaat de ACM de frontier shift waarschijnlijk niet meer op het niveau van totale kosten toepassen, dus moet de bepaling van de frontier shift daar op aangepast worden.  
	 De ACM licht toe dat de bepaling en toepassing van de frontier shift op elkaar moet aansluiten. De frontier shift werd tot nu toe namelijk bepaald op het niveau van totale kosten en moest daarom ook toegepast worden op het niveau van totale kosten. In de nieuwe methode gaat de ACM de frontier shift waarschijnlijk niet meer op het niveau van totale kosten toepassen, dus moet de bepaling van de frontier shift daar op aangepast worden.  
	 De ACM licht toe dat de bepaling en toepassing van de frontier shift op elkaar moet aansluiten. De frontier shift werd tot nu toe namelijk bepaald op het niveau van totale kosten en moest daarom ook toegepast worden op het niveau van totale kosten. In de nieuwe methode gaat de ACM de frontier shift waarschijnlijk niet meer op het niveau van totale kosten toepassen, dus moet de bepaling van de frontier shift daar op aangepast worden.  


	 
	GTS vraagt of dat alleen een splitsing is of een heel nieuwe bepaling.  
	 
	 De ACM antwoordt dat de methodologie voor de bepaling van de frontier shift voor een groot gedeelte ongewijzigd blijft maar dat er vervolgens een uitsplitsing in een frontier shift voor operationele kosten en een frontier shift voor kapitaalkosten aan toegevoegd wordt.  
	 De ACM antwoordt dat de methodologie voor de bepaling van de frontier shift voor een groot gedeelte ongewijzigd blijft maar dat er vervolgens een uitsplitsing in een frontier shift voor operationele kosten en een frontier shift voor kapitaalkosten aan toegevoegd wordt.  
	 De ACM antwoordt dat de methodologie voor de bepaling van de frontier shift voor een groot gedeelte ongewijzigd blijft maar dat er vervolgens een uitsplitsing in een frontier shift voor operationele kosten en een frontier shift voor kapitaalkosten aan toegevoegd wordt.  


	 
	 
	 Indien een splitsing haalbaar blijkt, is de verwachting dat er een frontier shift op totale kosten wordt berekend die vervolgens wordt gesplist. Dit is nog onder voorbehoud, aangezien de consultant op dit moment nog onderzoekt wat haalbaar is.   
	 Indien een splitsing haalbaar blijkt, is de verwachting dat er een frontier shift op totale kosten wordt berekend die vervolgens wordt gesplist. Dit is nog onder voorbehoud, aangezien de consultant op dit moment nog onderzoekt wat haalbaar is.   
	 Indien een splitsing haalbaar blijkt, is de verwachting dat er een frontier shift op totale kosten wordt berekend die vervolgens wordt gesplist. Dit is nog onder voorbehoud, aangezien de consultant op dit moment nog onderzoekt wat haalbaar is.   


	 
	NOGEPA wijst erop dat de frontier shift een schatting is op basis van het verleden. Het kan toch voorkomen dat netbeheerders niet op de beste manier investeren? Dus dan zou er ook op het bijschatten een frontier shift moeten worden toegepast.  
	 
	 De ACM wijst erop dat dit afhangt van de invulling van het bijschatten. Als de ACM investeringsbedragen schat o.b.v. bijvoorbeeld gerealiseerde investeringen in de afgelopen 10 jaar, dan lijkt het redelijk om aan te nemen dat technologische vooruitgang en veranderende inputprijzen effect kunnen hebben op de geschatte investeringsbedragen. Als de ACM investeringsbedragen op een meer ‘forward looking’ manier schat, dan is daarbij al in belangrijke mate rekening gehouden met recente technologie en inputprijz
	 De ACM wijst erop dat dit afhangt van de invulling van het bijschatten. Als de ACM investeringsbedragen schat o.b.v. bijvoorbeeld gerealiseerde investeringen in de afgelopen 10 jaar, dan lijkt het redelijk om aan te nemen dat technologische vooruitgang en veranderende inputprijzen effect kunnen hebben op de geschatte investeringsbedragen. Als de ACM investeringsbedragen op een meer ‘forward looking’ manier schat, dan is daarbij al in belangrijke mate rekening gehouden met recente technologie en inputprijz
	 De ACM wijst erop dat dit afhangt van de invulling van het bijschatten. Als de ACM investeringsbedragen schat o.b.v. bijvoorbeeld gerealiseerde investeringen in de afgelopen 10 jaar, dan lijkt het redelijk om aan te nemen dat technologische vooruitgang en veranderende inputprijzen effect kunnen hebben op de geschatte investeringsbedragen. Als de ACM investeringsbedragen op een meer ‘forward looking’ manier schat, dan is daarbij al in belangrijke mate rekening gehouden met recente technologie en inputprijz


	 
	GTS vraagt of de frontier shift dan alleen op de operationele kosten wordt toegepast.  
	 
	 
	 De ACM licht toe dat een gesplitste frontier shift toegepast zou worden op de kosten die moeten worden bijgeschat. Er zou dan geen frontier shift worden toegepast op de kosten die voortkomen uit het ‘doorrollen’. Maar het is ook mogelijk dat er geen frontier shift op kapitaalkosten wordt toegepast.  
	 De ACM licht toe dat een gesplitste frontier shift toegepast zou worden op de kosten die moeten worden bijgeschat. Er zou dan geen frontier shift worden toegepast op de kosten die voortkomen uit het ‘doorrollen’. Maar het is ook mogelijk dat er geen frontier shift op kapitaalkosten wordt toegepast.  
	 De ACM licht toe dat een gesplitste frontier shift toegepast zou worden op de kosten die moeten worden bijgeschat. Er zou dan geen frontier shift worden toegepast op de kosten die voortkomen uit het ‘doorrollen’. Maar het is ook mogelijk dat er geen frontier shift op kapitaalkosten wordt toegepast.  


	 
	TenneT vindt dit een lastige volgorde omdat nog niet duidelijk is hoe de bijschatting gaat werken.  
	 
	 De ACM wil er juist nu al op wijzen dat zij deze verandering in de methode overweegt, zodat partijen de gelegenheid hebben om daar op te reageren.  
	 De ACM wil er juist nu al op wijzen dat zij deze verandering in de methode overweegt, zodat partijen de gelegenheid hebben om daar op te reageren.  
	 De ACM wil er juist nu al op wijzen dat zij deze verandering in de methode overweegt, zodat partijen de gelegenheid hebben om daar op te reageren.  


	 
	TenneT doet de oproep om partijen eerder te betrekken bij de gedachtevorming.  
	 
	 De ACM vindt juist dat dit al in een heel vroeg stadium wordt gedeeld. In november heeft de ACM dit voor het eerst gepresenteerd en nu geeft zij daar een vervolg aan.  
	 De ACM vindt juist dat dit al in een heel vroeg stadium wordt gedeeld. In november heeft de ACM dit voor het eerst gepresenteerd en nu geeft zij daar een vervolg aan.  
	 De ACM vindt juist dat dit al in een heel vroeg stadium wordt gedeeld. In november heeft de ACM dit voor het eerst gepresenteerd en nu geeft zij daar een vervolg aan.  


	 
	TenneT geeft aan dat zij dit een half verhaal vindt, aangezien de ACM de manier van bijschatten nog niet heeft uitgewerkt. 
	 
	 De ACM wijst erop dat dit inderdaad het geval is, en dat dit juist komt doordat zij partijen op tijd gelegenheid wil geven om mee te denken en input te geven voor de verdere uitwerking van de manier van bijschatten.   
	 De ACM wijst erop dat dit inderdaad het geval is, en dat dit juist komt doordat zij partijen op tijd gelegenheid wil geven om mee te denken en input te geven voor de verdere uitwerking van de manier van bijschatten.   
	 De ACM wijst erop dat dit inderdaad het geval is, en dat dit juist komt doordat zij partijen op tijd gelegenheid wil geven om mee te denken en input te geven voor de verdere uitwerking van de manier van bijschatten.   


	 
	GTS heeft behoefte aan een rekenvoorbeeld.  
	 
	 De ACM antwoordt dat zij hierop nog terugkomt. 
	 De ACM antwoordt dat zij hierop nog terugkomt. 
	 De ACM antwoordt dat zij hierop nog terugkomt. 


	 
	TenneT wijst erop dat er veel mogelijkheden zijn om doorrollen en bijschatten vorm te geven. Zij vraagt of de KBG-leden ook worden betrokken bij de keuze van de opties. Dit wil TenneT graag nader bespreken tijdens een expertmeeting. GTS sluit zich bij dit verzoek aan.  
	 
	GTS wijst erop dat de consultant wellicht tot de conclusie komt dat een splitsing van de frontier shift niet mogelijk is. GTS vraagt zich af of de ACM niet eerst zekerheid over de haalbaarheid moet hebben, voordat zij de wijze van schatten van kapitaalkosten verandert.  
	 
	 De ACM wijst erop dat zij er in verband met de timing voor het methodebesluit GTS toe gedwongen is om meerdere onderwerpen parallel te onderzoeken.  
	 De ACM wijst erop dat zij er in verband met de timing voor het methodebesluit GTS toe gedwongen is om meerdere onderwerpen parallel te onderzoeken.  
	 De ACM wijst erop dat zij er in verband met de timing voor het methodebesluit GTS toe gedwongen is om meerdere onderwerpen parallel te onderzoeken.  


	 
	TenneT geeft aan dat het bijschatten een goede methodiek kan zijn maar dat dit nader moet worden uitgewerkt.  
	 
	 De ACM beaamt dit en roept de KBG-leden op om ideeën voor alternatieven met de ACM te delen. 
	 De ACM beaamt dit en roept de KBG-leden op om ideeën voor alternatieven met de ACM te delen. 
	 De ACM beaamt dit en roept de KBG-leden op om ideeën voor alternatieven met de ACM te delen. 


	 
	Enexis wijst erop dat dit onderwerp voor de landelijke netbeheerders al ingewikkeld is, maar dat dit voor de RNB’s nog veel complexer wordt. Daarom de oproep om hier ook op tijd mee te  beginnen.  
	 
	 De ACM geeft aan dat zij het hiermee eens is en dat dit ook nog in een andere KBG-bijeenkomst terugkomt.  
	 De ACM geeft aan dat zij het hiermee eens is en dat dit ook nog in een andere KBG-bijeenkomst terugkomt.  
	 De ACM geeft aan dat zij het hiermee eens is en dat dit ook nog in een andere KBG-bijeenkomst terugkomt.  


	 
	Liander vraagt welke consultant de frontier shift berekent. Dit is Economics Insights. De KBG-leden willen graag de opdracht ontvangen.  
	 
	 De ACM zegt dit toe. 
	 De ACM zegt dit toe. 
	 De ACM zegt dit toe. 


	 
	GTS vraagt of dit onderwerp weer in maart of april op de agenda staat. 
	 
	 De ACM antwoordt waarschijnlijk in april. Binnenkort wordt de uitnodiging voor de volgende KBG-bijeenkomst verstuurd en een verdere vooruitblik gedeeld. 
	 De ACM antwoordt waarschijnlijk in april. Binnenkort wordt de uitnodiging voor de volgende KBG-bijeenkomst verstuurd en een verdere vooruitblik gedeeld. 
	 De ACM antwoordt waarschijnlijk in april. Binnenkort wordt de uitnodiging voor de volgende KBG-bijeenkomst verstuurd en een verdere vooruitblik gedeeld. 


	 
	 
	6. Rondvraag en afsluiting Van dit agendapunt wordt geen gebruikt gemaakt. De ACM sluit om 17.15 uur de vergadering.  
	 
	  
	 
	Reacties op Hoofdpuntenverslag Klankbordgroepbijeenkomst methodebesluiten 2022 
	d.d. 3 februari 2020 te Den Haag 
	 
	 
	Enexis Pagina 3, midden, de zin: Enexis wil graag weten hoe hoog de schattingsfouten (overschatting/ onderschatting) mogen zijn voordat de ACM overgaat tot nacalculatie. 
	Toevoegen “Er is namelijk sprake van veel onzekerheid waardoor het schatten van de toekomstige ontwikkelingen van kosten en volumes moeilijk is. Tegelijkertijd hebben we samen de verantwoordelijkheid om de energietransitie te laten slagen. Het is daarbij van belang dat de netbeheerders niet in de problemen komen als gevolg van verschillen tussen schattingen en realisaties. Daarom is het verstandig om nu al na te denken over hoe zal worden ingegrepen bij schattingsfouten van een bepaalde omvang”.  
	 
	Pagina 7, tweede bullet, de zin: De ACM antwoordt dat zij wat betreft vergelijkbaarheid aan Brattle heeft meegegeven wat Rebel vorige keer heeft gedaan. Hierover heeft ACM verder geen specifiek voorschrift meegegeven. Als Brattle iets volledig anders gaat doen dan Rebel, dan moet Brattle aangeven waarom dit een betere manier is om de peer groep samen te stellen. Er is geen wetenschappelijke methode voor een goede vergelijkbaarheidsmaatstaf.  
	Toevoegen 
	‘Ook de vragen van de netbeheerders m.b.t. de gevolgen van de energietransitie en de bijzondere situatie op de financiële markten zijn aan Brattle meegegeven. De ACM zegt toe dat de aan Brattle verstrekte opdracht met de klankbordgroep zal worden gedeeld”. 
	 
	Pagina 9, onderaan, de zin: GTS benadrukt dat het belangrijk is om kritisch te blijven kijken naar de bid/ask spread, maar dat het in principe een begrijpelijke keuze is als liquiditeitscriterium. 
	Toevoegen GTS benadrukt dat het belangrijk is om kritisch te blijven kijken naar de bid/ask spread, maar dat het in principe met de door de ACM gegeven nuanceringen een begrijpelijke keuze is als liquiditeitscriterium. 
	 
	Pagina 10, onderaan en pagina 11, bovenaan, de zin: Enexis is het eens met de ACM dat verschillende punten uit artikel 18 van de nieuwe verordening betrekking hebben op de tariefstructuren. De kans is volgens Enexis groot dat wijzigingen in de tariefstructuren nodig zijn. 
	Toevoegen Enexis is het eens met de ACM dat verschillende punten uit artikel 18 van de nieuwe verordening betrekking hebben op de tariefstructuren. De kans is volgens Enexis groot dat gedurende de reguleringsperiode wijzigingen in de tariefstructuren in het belang van de energietransitie nodig zijn. 
	  
	Vervangen 
	Enexis verzoekt de ACM en stakeholders hierover op tijd na te denken, omdat wijzigingen in de tariefstructuur voor de regionale netbeheerders volume-effecten kunnen hebben. Daarmee moet binnen de regulering op tijd rekening  worden gehouden. Deze wijzigingen in de tariefstructuren kunnen niet wachten op de volgende reguleringsperiode en zullen als gevolg van volume-effecten tot andere verhoudingen tussen de regionale netbeheerders leiden. Het is daarom van belang dat nu al wordt nagedacht hoe binnen de meth
	  
	 
	Pagina 13, onderaan, de zin: TenneT reageert dat zij het wel met NOGEPA eens is dat uit een investeringsplan mogelijk kan blijken dat de operationele kosten zullen stijgen. Als dat het geval is zou dat mogelijk bijgeschat moeten worden. Ook verwijst TenneT naar het afwegingskader “verzwaren tenzij”. De ACM reageert dat het investeringsplan geen OPEX-plan is.   
	Toevoegen De ACM vertelt dat er een onderzoek loopt m.b.t. mogelijkheden voor inschatting van toekomstige verhoudingen tussen kosten en volumes bij de RNB’s. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





