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De investeringsdata van TSOs wordt verwerkt tot gebenchmarkte capex op een 

gestandaardiseerde wijze. Daarbij wordt ook gecorrigeerd voor inflatie en wisselkoersen. 

Ook de opex wordt gestandaardiseerd en geïndexeerd ingebracht in de gebenchmarkte 

kostenbasis.
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Dit plaatje geeft globaal de werking van DEA (Data Envelopment Analysis) weer. Dit

zullen wij in de KBG-bijeenkomst toelichten. Verder verwijzen wij naar de algemene 

literatuur over DEA.
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TenneT heeft de Wintrackmasten (t/m 2017) op drie tracé’s (23 km) aangelegd, 

zoals aangegeven in rijksinpassingsplannen. TenneT is daarom van mening dat

het TCB18-resultaat voor TenneT gecorrigeerd zou moeten worden voor de 

meerkosten van de Wintrackmasten ten opzichte van vakwerkmasten. De ACM 

zal dit doen en doet daartoe onderzoek naar die meerkosten. 
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In het benchmarkmodel is de outputparameter Totale transformatorvermogen 

(TV) opgenomen. TV is de som van de vermogens van alle transformatoren die 

een TSO in eigendom heeft. De transformatoren aan de randen van het HS-net 

zijn echter in eigendom van RNBs. TenneT stelt dat zij daardoor te weinig output 

krijgt met de TV parameter, vanuit de gedachte dat de TV in het 

benchmarkmodel is opgenomen als een proxy voor de  netwerkcapaciteit van 

TSOs. Concreet: TV is voor TenneT ongeveer 40GW en dit zou volgens TenneT 

tweemaal zoveel moeten zijn. 
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In het benchmarkmodel wordt de outputparameter Normgrid gecorrigeerd voor 

“landuse”. Dat gebeurt op basis van een openbare bron. Die bron is echter niet 

landelijk dekkend en voor Nederland is die onderdekking veel groter dan voor 

andere landen. In TCB18 wordt aangenomen dat de niet-geclassificeerde 

gebieden geen bijzondere complexiteit kennen. TenneT is het daar niet mee eens 

en stelt voor om aan te nemen dat die gebieden gemiddeld net zo complex zijn 

als de gebieden die wel in kaart zijn gebracht. 
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GTS stelt dat meerdere Duitse TSOs capaciteit vooral voorwaardelijk aanbieden, 

terwijl alle TSOs een verplichting hebben om onvoorwaardelijk capaciteit te

leveren. Hierdoor sparen die Duitse TSOs grote investeringen uit die GTS wel

heeft gedaan, aldus GTS. GTS meent dat zij daardoor oneerlijk wordt vergeleken

in TCB18. GTS stelt voor om de Duitse TSOs te verwijderen uit de 

vergelijkingsgroep, of om daarin twee Duitse super-TSOs te construeren (o.b.v. 

marktgebieden), of om 5-7% totex bij GTS weg te halen uit de gebenchmarkte

kostenbasis.
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GTS stelt dat zij haar netwerk uitrolt op de eis dat gaslevering gegarandeerd is tot 

17 graden vorst en dat de Duitse TSOs dat maar garanderen tot 12 graden vorst. 

GTS moet daardoor meer investeren dan Duitse TSOs en staat zodoende op 

achterstand in TCB18, aldus GTS. GTS heeft ex post becijferd dat het gaat om 

investeringen in drie specifieke compressoren. GTS stelt voor om die drie

compressoren en de bijbehorende kosten te verwijderen uit TCB18. Dat zou gaan

om ongeveer EUR 76 mln aan investeringen en EUR 1,4 mln aan opex.
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Balanceren is out of scope in TCB18. Daarom heeft de ACM 3,5% balanceerkosten

van de opex afgehaald in TCB18. Die 3,5% is op totex-niveau geschat in de 

methode 2017-2021 omdat de ACM dat nodig had om de balanceertaak te

reguleren. GTS vindt dat de ACM ook 3,5% capex in TCB18 moet weghalen of 

1,75% van de totex.
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GTS stelt dat zij verplicht kleine velden moet aansluiten en dat dit gepaard gaat

met extra kosten om om te gaan met de afwijkende en variërende gaskwaliteit

uit die velden. GTS stelt dat het TCB18-resultaat voor die kosten zou moeten

worden gecorrigeerd.
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GTS rapporteert over 2017 EUR 23 mln aan kosten voor decommissionings. GTS 

wil die kosten buiten TCB18 houden, omdat zij vindt dat daar geen output 

tegenover staat, en dat andere TSOs, omdat die jonger zijn dan GTS, hiermee in 

2017 nog veel minder te maken hebben. GTS vindt voorts dat regelgeving haar

dwingt tot het opruimen van buiten gebruik gestelde assets.
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GTS zegt, vanwege de ouderdom van haar netwerk, nu veel meer

vervangingsinvesteringen (VVIs) te doen dan andere TSOs, en dat die VVIs niet

leiden tot meer output (assets) in TCB18, maar wel tot meer kosten. Dat zet haar

op een oneerlijke achterstand in TCB18, aldus GTS, en zij wil dat de ACM de 

kosten van de VVIs uit TCB18 haalt. Het gaat om EUR 1,5 mrd aan VVIs. Dat

bedrag vertegenwoordigt ongeveer 14% van de totex van GTS in TCB18.
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In TCB18 wordt gecorrigeerd voor soil humidity op maaiveldniveau. GTS stelt dat

dit voor haar niet afdoende is, omdat haar problematiek juist zit in grondwater

op ongeveer 1,5m diepte. GTS wil hiervoor een correctie. 
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In TCB18 wordt gecorrigeerd voor slope (heuvels, bergen). GTS stelt dat dit de 

Sloveense en Griekse TSOs een te groot voordeel geeft. GTS vindt dat ook voor

landuse zou moeten worden gecorrigeerd.
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GTS geeft aan een besparingsprogramma te hebben gestart en vraagt de ACM 

om de resultaten daarvan mee te nemen.
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De ACM heeft tot op heden altijd meerdere x-factoren vastgesteld, namelijk één voor 

elke taak. Dat betekent dat de ACM voor de huidige reguleringsperiode voor de 

transporttaak, de balanceringstaak, de bestaande aansluitingentaak, de aansluittaak en 

de kwaliteitsconversietaak een aparte x-factor heeft vastgesteld. De achtergrond hiervan 

is dat er tot 2013 in artikel 82, tweede lid van de gaswet stond dat er voor elke taak een 

methode van regulering vast moet worden gesteld. Het CBb heeft dit bevestigd in een 

uitspraak op het beroep voor het methodebesluit 2006-2009, omdat zonder dat 

onderscheid onvoldoende duidelijk was hoe het methodebesluit leidde tot de tarieven 

(ECLI:NL:CBB:2006:AZ3365). In 2013 is de wet veranderd: elke taak is veranderd naar de 

taken. Hierbij sluit het wetsartikel aan bij TenneT en de regionale netbeheerders. Er is 

daarom juridisch gezien alleen ruimte voor één x-factor. 
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Tot 2020 stelde de ACM voor elk van de taken aparte tarieven vast. Ieder tarief moest 

gebaseerd zijn op de kosten die bij die specifieke taak hoorden. Bij gebrek aan een 

duidelijke kostentoerekening in de tariefstructuur, had het vaststellen van één x-factor 

kunnen leiden tot kruissubsidiëring tussen de taken. We hebben daarom voor de 

reguleringsperiode 2017-2021 gekozen om vast te houden aan 5 x-factoren. Met ingang 

van 2020 is NC TAR geïmplementeerd. De ACM heeft toen vastgesteld dat er één tarief 

moet komen voor transmissiediensten. Alle taken van GTS vallen onder 

transmissiediensten, en leiden daarom tot één tarief.  Dit betekent dat het vaststellen 

van één x-factor niet langer tot kruissubsidiëring leidt.  Het is dus zowel juridisch als 

economisch logisch om één x-factor vast te stellen. 

De ACM is benieuwd wat de KBG-leden hiervan vinden.  
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