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Robuust

Incidenten kunnen zorgen voor bijzonder hoge of bijzonder lage kosten. Om daar 

rekening mee te houden willen wij zoveel mogelijk jaren nemen, en daar het 

gemiddelde van nemen.

Representatief

Recentere jaren zijn in het algemeen naar verwachting representatiever dan oudere 

jaren.  Op basis van deze overweging alleen, zouden wij dus alleen het meest recente 

jaar willen vaststellen als peilperiode.

Geen bias

Om bias voor bepaalde kostensoorten (bijvoorbeeld OPEX vs. CAPEX oplossingen) te 

voorkomen, willen wij verschillende kostensoorten waar mogelijk gelijk behandelen. Als 

wij kostensoorten anders gaan behandelen, dan prikkelen wij de netbeheerder niet om 

een zuivere afweging te maken tussen de bovengenoemde oplossingen. 

Geen gaming mogeljkheden

Om gaming mogelijkheden te voorkomen willen wij meerdere jaren nemen, in ieder 

geval alle jaren sinds de vorige peilperiode. Als alle jaren worden meegenomen in de 

peilperiode is het onmogelijk voor netbeheerders om kosten buiten de peilperiode te 

houden of om juist extra kosten naar de peilperiode te trekken. Hierbij is het in ieder 

geval van belang dat de peiljaren voor de benchmark/maatstaf ook meegenomen 

worden in het bepalen van de kosten. Als het benchmark jaar niet meegenomen wordt 

in de peilperiode is er een dubbele prikkel om kosten vanuit het benchmark jaar te 

verplaatsen naar de peilperiode. 

Deze vier criteria hebben (deels) tegenstelde conclusies, met name het eerste en het 
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tweede criterium. Dit betekent dat we een afweging zullen moeten maken. 
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1 jaar: Een periode van 1 jaar heeft als voordeel dat dit waarschijnlijk het meest 

representatief is, maar het is niet robuust zou kunnen betekenen dat netbeheerders die 

bewust kosten naar het laatste jaar hebben verschoven in de verwachting dat dit een 

peiljaar zou zijn, daarvan profiteren. Wat ons betreft weegt die waarschijnlijke extra 

representativiteit niet op tegen de verminderde robuustheid en de mogelijkheid om van 

gaming te profiteren.

Een langere periode is mogelijk minder representatief. In het licht van de 

energietransitie is het goed om hier even bij stil te staan. Het belang van 

representativiteit hangt heel erg af van in hoeverre de energietransitie de onderwerpen 

die in-scope zitten beïnvloeden. Voor de volumes van RNB-E en de operationele kosten 

van RNB’s is het, dankzij de tariefregulering, enkel van belang dat de verhouding tussen 

volumes en operationele kosten in de peilperiode een goede afspiegeling is van de 

verhouding tijdens de reguleringsperiode. Wij denken niet dat daar heel veel verandert. 

De operationele kosten bij de LNB’s die het gevolg zijn van krimp of groei van het net 

worden bij doorrollen+bijschatten meegenomen. Ook bij de q-factor zien wij geen reden 

om aan te nemen dat de energietransitie een iets langere peilperiode onmogelijk maakt. 

Al met al zijn wij van mening dat de representativiteit voor de in-scope waardes niet 

opweegt tegen de robuustheid en gaming mogelijkheden.  Een peilperiode van 1 jaar 

zien wij daarom niet als volwaardige optie. 

3 jaar: 3 jaar is robuuster en nog steeds redelijk representatief. Er zitten echter wel 

gaming-mogelijkheden: De jaren 2016 en 2017 zouden in geen enkele peilperiode zitten. 

Als een netbeheerder kosten uit die jaren heeft uitgesteld naar jaren die wel in de 
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peilperiode zitten, zouden ze meer inkomsten ontvangen. In het geval van TenneT

ontstaan er extra gaming mogelijkheden omdat bij een peilperiode van 3 jaar (2018-

2020), het benchmarkjaar niet in de peilperiode zou zitten. Dit biedt extra prikkels om 

kosten vanuit het benchmarkjaar naar latere jaren te verplaatsen. Wij weten niet óf er 

inderdaad kosten zijn verplaatst (en kunnen hier ook nooit met zekerheid achter komen), 

maar als dit is gebeurd, willen wij voorkomen dat netbeheerders die dit hebben gedaan, 

daar voordeel van hebben / daardoor hogere inkomsten krijgen. Over de relatie tussen de 

benchmark en de peilperiode bij GTS, zie noot. 

Tussenliggende jaren:  Als wij alle tussenliggende jaren gebruiken als peilperiode 

voorkomen wij dat eventuele gaming effect heeft. Ook is dit nog iets robuuster dan 3 jaar. 

Het is wel minder representatief dan 3 jaar. 

Noot: Bij GTS is er nog een interactie tussen het kostenreductieprogramma (dat mogelijk 

invloed heeft op de toepassing van de benchmark) en de gekozen peiljaren. Dit kan van 

invloed zijn op de gekozen peiljaren voor GTS.  De ACM onderzoekt dit nog. 
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Toelichting: 

• De ACM heeft tijdens de KBG-bijeenkomst van 14 november 2019 over 

HOGAN/MORGAN aangegeven dat het verwijderen van gasnetten geen expliciete 

wettelijke taak van de netbeheerders is en dat zij verwijderingskosten daarom niet via 

de tarieven kan vergoeden.

• De ACM komt terug op dit standpunt. 

• Hoewel het verwijderen van gasnetten geen expliciete wettelijke taak is, verbiedt de 

Gaswet het netbeheerders ook niet om gasnetten te verwijderen. Milieuwetgeving 

(Wbm/Wbb) kan netbeheerders daarnaast verplichten om gasnetten te verwijderen 

als zij niet meer in gebruik zijn. 

• Met het oog hierop vindt de ACM het redelijk dat netbeheerders kosten die 

samenhangen met het verwijderen van gasnetten, vergoed kunnen krijgen via de 

tarieven.

• De ACM vindt het, zeker met het oog op de beoogde grootschalige verwijdering van 

gasnetten, onwenselijk dat er geen expliciete wettelijke basis voor het verwijderen 

van gasnetten bestaat. De ACM heeft EZK gevraagd om deze basis te maken in de 

Energiewet. 

• Verder vraagt de ACM zich af of het grootschalig verwijderen van gasnetten in de 

toekomst ook via de tarieven betaald zou moeten worden door 

afnemers/netgebruikers of dat de kosten voor het verwijderen van gasnetten op een 

andere manier vergoed moeten worden. 
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Toont dalend netgebruik aan dat kosten inefficiënt zijn?

• Het uitgangspunt van tariefregulering is dat netgebruikers beschermd worden tegen 

de marktmacht van netbeheerders. Tariefregulering draagt daar aan bij door (i) 

monopolyprijzen te voorkomen, (ii) prikkels tot kostenverlagingen en optimaliseren 

van kwantiteit/kwaliteit van dienstverdeling te geven en (iii) netbeheerders te 

verzekeren van voldoende inkomsten voor netbeheerders om taken nu en in de 

toekomst uit te voeren. Deze doelen beoogt tariefregulering te bereiken door de 

efficiënte kosten te vergoeden. 

• De vraag is nu of het afnemend gebruik van gasnetten tot de conclusie leidt dat 

netbeheerders inefficiënte kosten hebben gemaakt die daarom niet via de tarieven 

tot vergoeding mogen komen. De ACM ziet geen aanleiding voor die conclusie. Het 

netwerk is aangelegd om te kunnen voldoen aan de vraag in een koud jaar in een 

periode waarin iedereen nog “aan het gas” zat. Netbeheerders konden niet 

redelijkerwijs weigeren om aan die vraag te voldoen of daarbij alle risico’s bij de 

netgebruikers leggen, door bijvoorbeeld kosten van investeringen in 10 jaar af te 

schrijven of netgebruikers te dwingen voor 50 jaar capaciteit te contracteren. 

Netbeheerders waren daarin dus niet vrij, zoals bedrijven in een vrije markt dat wel 

zijn. De ACM concludeert daarom dat de kosten in principe via de tarieven tot 

vergoeding moeten komen, tenzij het netwerk evident onnodig groot is aangelegd. 

Daarvoor is geen indicatie. 

• Zou de ACM tot een andere conclusie komen – zoals een groep 

netgebruikers/Frontier Economics betogen – dan gaat dat ten koste van ófwel de 

prikkel om aan de vraag naar transportcapaciteit te voldoen ófwel de mogelijkheid 

voor netbeheerders om voldoende inkomsten te verkrijgen om hun taken nu en in de 
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toekomst uit te voeren. De ACM geeft netbeheerders dan namelijk eerst het 

vertrouwen dat zij investeringen kunnen terugverdienen via de tarieven door de 

investeringen op te nemen in de activabasis en via lange afschrijftermijnen te verdelen 

over decennia. Maar zodra de investeringen zijn gedaan, de kosten verzonken en de 

vraag daalt stelt de ACM dat er sprake is van stranded assets en de kosten toch niet via 

de tarieven kunnen worden terugverdiend. Bedenk daarbij ook dat de ACM er juist aan 

in de weg stond dat netbeheerders “in goede tijden” hogere tarieven in rekening 

brachten. Deze benadering is bezien vanuit een dynamisch perspectief niet consistent. 

Het risico daarvan is dat netbeheerders – bijvoorbeeld bij elektriciteit - niet meer 

willen investeren om aan de vraag te voldoen, tenzij ze er 100% zeker van zijn dat er 

de komende 50 jaar vraag blijft. Of: ze zijn wettelijk verplicht om te investeren, maar 

kunnen geen redelijk rendement behalen. Dan willen vermogensverschaffers de 

netbeheerders niet meer financieren, omdat er geen vertrouwen is dat de 

toezichthouder de netbeheerders in staat stelt een redelijk rendement te behalen. De 

ACM vindt dit daarom geen wenselijke route. 

• Het gevolg van deze keuze is dat het risico van afnemend netgebruik hoofdzakelijk bij 

netgebruikers terecht komt. Concreet betekent dat: hogere tarieven nu en/of in de 

toekomst. De ACM begrijpt dat dit voor netgebruikers een onwenselijke uitkomst is, 

zeker aangezien het afnemend netgebruik in belangrijke mate het gevolg is van 

beleidskeuzes. Of er reden is om die onwenselijke uitkomst te voorkomen of 

compenseren is een vraag die aan de beleidsmaker is, niet aan de ACM als 

toezichthouder. De ACM heeft EZK gesproken en meegedeeld hoe zij naar de 

tariefregulering van netbeheerders bij afnemend netgebruik kijkt. 
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Verdeling kapitaalkosten

• Het probleem dat wij zien is dat de huidige verdeling van de kapitaalkosten over de 

tijd goed past bij gelijkblijvend netgebruik, maar niet goed past bij afnemend 

netgebruik. De verdeling van kapitaalkosten sluit daardoor niet goed aan bij het 

kostenveroorzakingsprincipe. Dat brengt het risico met zich mee dat “achterblijvers” 

gaan betalen voor “vertrekkers”. Dit probleem speelt voor zowel RNB’s als GTS. 

Verdeling operationele kosten

• Bij de regionale netbeheerders ontstaat een verdelingsprobleem door de 

operationele kosten voor verwijdering van de gasnetten. RNB’s zullen in de toekomst 

operationele kosten moeten maken om de gasnetten te verwijderen. Netgebruikers 

die van het gas af gaan betalen dus niet mee aan de verwijderingskosten van het 

gasnet. De verwijderingskosten komen daardoor terecht bij de steeds kleinere groep 

achterblijvers, hetgeen niet in lijn is met het kostenveroorzakingsprincipe. Om de 

kosten van netgebruik op een goede manier te verdelen over netgebruikers zou het 

wenselijk zijn dat de huidige netgebruikers gaan betalen voor de (geschatte) kosten 

voor verwijdering van de gasnetten. De ACM ziet binnen het huidige wettelijke kader 

echter geen mogelijkheden voor maatregelen die tot een andere verdeling van 

operationele kosten kunnen leiden. De ACM zal dit ook bespreken met EZK.
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Keuze 1: Lineair afschrijven

• Bij het vaststellen van de jaarlijkse kapitaalkosten wordt op dit moment uitgegaan 

van lineaire afschrijving over de tijd. Dit is de meest eenvoudige afschrijfmethode en 

ook de meest eerlijke in een situatie waarin het aantal aangeslotenen dat ‘nut 

ontleent’ (in de vorm van geleverde diensten) aan de investering min of meer gelijk 

blijft over de levensduur van de investering: een aangeslotene in het laatste jaar van 

de levensduur draagt even veel bij aan de afschrijvingskosten als een aangeslotene in 

het eerste jaar. Bij een dalende benutting is het wenselijker als een groter deel van de 

afschrijvingskosten terecht komt bij netgebruikers op het moment dat de benutting 

nog hoog is.  

Keuze 2: Desinvesteringen in GAW

• Als een onderdeel van het net dat niet nog volledig is afgeschreven buiten gebruik 

wordt gesteld, is sprake van een desinvestering. In de huidige regulering blijven 

desinvesteringen in de GAW zitten en leiden deze tot afschrijvingen en 

vermogenskosten in jaren na de desinvestering. De gedachte daarachter is dat de 

gemiddelde technische levensduur van de activa klopt, maar dat er wel enige 

spreiding is rond die gemiddelde technische levensduur. Een deel van de activa wordt 

dan voor het bereiken van die gemiddelde technische levensduur vervangen en dan is 

er sprake van een desinvestering. Een ander deel gaat langer dan de gemiddelde 

technische levensduur mee. Naar verwachting vallen die tegen elkaar weg. 

• Bij een sterke afname van de benutting van gasnetten zullen met name bij regionale 

netbeheerders meer delen van deze gasnetten buiten gebruik worden gesteld ruim 

voordat de technische levensduur is bereikt. De desinvesteringen zullen daardoor 
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toenemen. Gezien de verwachte omvang van deze toename lijkt het niet wenselijk de 

kosten van de gedesinvesteerde in de GAW ta laten en te blijven afschrijven. Het 

gevolg daarvan zou zijn dat een steeds kleiner wordend aantal afnemers via de 

tarieven tot aan het einde van de afschrijvingstermijn blijft betalen voor de 

afschrijvingskosten van de buiten gebruik gestelde activa. Dit leidt tot een 

onevenredige kostenverdeling van deze desinvesteringen voor de afnemers die 

(langer) op het gasnet aangesloten blijven.

Keuze 3: Inflatievergoeding activeren in GAW

• Netbeheerders hebben vermogen nodig om investeringen te kunnen doen. Om 

vermogen aan te kunnen trekken moeten netbeheerders in staat zijn de 

vermogensverschaffers een redelijk rendement op het geïnvesteerde vermogen te 

bieden. Daarom bevat de methode een vergoeding voor de vermogenskosten via de 

WACC. 

• Vermogensverschaffers eisen onder andere een vergoeding voor de inflatie die zij 

verwachten. Zij geven immers geld vandaag op om in de toekomst geld terug te 

ontvangen, inclusief een bepaald rendement. 

• In de huidige methode hanteert de ACM een reële WACC. Dat wil zeggen: de WACC 

bevat geen vergoeding voor de inflatie. In plaats daarvan biedt de methode een 

vergoeding voor de inflatie aan vermogensverschaffers via indexatie van de GAW en 

afschrijvingen. Dat betekent dat de inflatie in het jaar t wordt geactiveerd en 

afgeschreven. De inflatie in het jaar t leidt dus tot hogere afschrijvingen en 

vermogenskosten (want hogere GAW) in de jaren na het jaar t. Het gevolg van deze 

keuze is de inflatievergoeding wordt uitgesmeerd over de afschrijvingstermijnen van 

de activa. Bij een dalende benuttingsgraad van het gasnet zal een deel van de huidige 

gebruikers dan al van het net af zijn. Daarom is dit waarschijnlijk geen wenselijke 

kostenverdeling. 

Keuze 4: Afschrijvingstermijn is gelijk aan technische levensduur

• In de huidige regulering is de afschrijvingstermijn voor verschillende type activa gelijk 

gesteld aan de gemiddelde technische levensduur. Door de afnemende benutting van 

gasnetten zullen bepaalde activa – voornamelijk van regionale netbeheerders - buiten 

gebruik gesteld worden voordat deze het einde van hun gemiddelde technische 

levensduur bereiken. Tegelijkertijd zullen andere activa nog wél de aangenomen 

gemiddelde technische levensduur bereiken. 

• Aangezien de gemiddelde levensduur van de activa daalt, is een mogelijkheid om de 

afschrijvingstermijnen te verkorten naar de nieuwe verwachte gemiddelde levensduur. 

De spreiding rondom die levensduur zal echter veel groter zijn: een deel van de activa 

wordt ruim voor de technische levensduur verwijderd en een deel blijft de hele 

technische levensduur in gebruik. Op voorhand is bovendien niet duidelijk welke activa 

worden verwijderd en welke in gebruik blijven. Het verkorten van de afschrijftermijnen 

zou daarom voor alle activa gelden. Dat heeft als gevolg dat de “achterblijvers” aan het 

einde vrijwel niets meer hoeven te betalen. 
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• De MORGAN-scenario’s – waarvoor input data zijn vastgesteld medio 2018 – zijn voor 

RNB’s geüpdatet met realisaties uit Reguleringsdata voor het jaar 2018 en met doelen 

zoals gesteld in het Klimaatakkoord. Dit betekent, dat de capaciteitsontwikkeling in 

de periode tussen 2018 en 2050 is aangepast. Hierbij is uitgegaan van gelijke 

‘eindsituaties’ in 2050 en van lineaire interpolatie tussen data voor capaciteit in 2018, 

ingeschatte data voor 2030 en de eindsituatie in 2050. Dit leidt tot een verminderde 

afname in gasnetbenutting tot 2030 en een versnelde afname in gasnetbenutting 

tussen 2030 en 2050. De aanpassing leidt er ook toe dat de scenario’s tot 2030 

volledig convergeren en pas na 2030 divergeren.

• De aangepaste capaciteitsontwikkeling voor RNB’s is vervolgens ook gebruikt om de 

verwijderingskosten voor gasnetten en gasaansluitingen te ‘herschalen’. Investeringen 

zijn ongemoeid gelaten.
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Linker grafiek

• De linker grafiek laat de geïndexeerde ontwikkeling zien van de totale kosten, 

kapitaalkosten, operationele kosten en capaciteit, waarbij 2020 het basisjaar is.

Rechter grafiek

• De rechter grafiek laat de geïndexeerde ontwikkeling van het tarief per eenheid 

capaciteit zien. 

• NB: met ‘tarief’ wordt hier, en in de rest van de presentatie bedoeld: de totale kosten 

gedeeld door de werkelijke capaciteit. In eerdere presentaties in REG2022 (zie 

presentatie van KBG-bijeenkomst van 14 november 2019) en bij bijeenkomsten ten 

tijde van vooronderzoek MORGAN zijn grafieken gepresenteerd van het tariefverloop 

in de tijd met de kenmerkende ‘zaagtand’. Op basis van o.m. die eerdere grafieken 

constateerden wij twee problemen: het zogenaamde schatterprobleem (de huidige 

wijze van schatten voor toekomstige kosten (en bij RNB’s ook volumes) zorgt voor 

een verschil tussen toegestane inkomsten en werkelijk gerealiseerde inkomsten) en 

het probleem van de verdeling van kapitaalkosten in de tijd. In deze presentatie ligt 

de focus op het laatste probleem. In voorgaande grafieken met tarievenverloop 

speelden beide problemen rol. Teneinde de schets van het probleem en voorgestelde 

oplossingen i.k.v. de verdeling van kapitaalkosten zo zuiver mogelijk te houden is 

gekozen voor deze specifieke invulling van ‘tarief’ (totale kosten / totale capaciteit). 

Het schatterprobleem komt bij een andere KBG-bijeenkomst terug.
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Operationele kosten

• De stijging in operationele kosten wordt veroorzaakt door grootschalige 

verwijderingskosten van gasnetten en in mindere mate door verwijderingskosten van 

gasaansluitingen. T.a.v. laatstgenoemde kostenpost is de ACM in de berekeningen uit 

gegaan van een verdeling van 50%/50% over de ‘vertrekker’ van het gasnet en de 

netbeheerder (ergo: andere gebruikers). Op dit moment mogen netbeheerders voor 

het verwijderen van aansluitingen een kostendekkende vergoeding in rekening 

brengen bij de netgebruiker die om verwijdering van de aansluiting verzoekt. De 

Tweede Kamer heeft de minister van EZK echter verzocht om er ervoor te zorgen dat 

deze kosten voor 50% voor rekening komen van de netbeheerder, en de minister 

heeft zich hiertoe bereid verklaard. Implementatie is vooralsnog echter vertraagd, 

onder meer omdat ACM oordeelt dat de maatregel in strijd is met het principe van 

kostenveroorzaking. 

• Naast extra operationele kosten voor het verwijderen van gasnetten en aansluitingen 

is er nog een reden waarom de operationele kosten per eenheid capaciteit 

toenemen. In de analyse is meegenomen dat de huidige operationele kosten (dus 

exclusief verwijderingskosten) in de tijd gelijk blijven bij afnemende gasnetbenutting. 

Regionale netbeheerders zien redenen waarom deze kosten over de tijd toe- of af 

kunnen nemen, en derhalve zijn deze kosten in de analyse constant in de tijd 

verondersteld.

Afschrijvingsklif

• Door keuzes die zijn gemaakt bij het begin van tariefregulering rond 2000 bestaat er 

een “afschrijvingsklif” bij de berekening van de kapitaalkosten voor RNB’s van nu tot 
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2050. Bij de start van tariefregulering voor RNB’s is besloten om voor elke regionale 

netbeheerder de waarde van de activa op dat moment te bepalen (de start GAW) en 

die af te schrijven alsof het één actief is met één afschrijvingstermijn. De 

afschrijvingstermijnen liggen daarbij tussen de 30 en 40 jaar. Het gevolg van deze 

keuze is dat na het verstrijken van de afschrijvingstermijn plotseling een groot “blok” 

aan afschrijvingen wegvalt en de kapitaalkosten daardoor plotseling sterk dalen vanaf 

ca. 2035. 

• De afschrijvingsklif heeft als gevolg dat de verhouding tussen kapitaalkosten en 

capaciteit niet heel sterk verandert bij afnemend netgebruik. Dit is in zekere zin een 

toevallige uitkomst. De ACM ziet daarin geen reden om de verdeling van de 

kapitaalkosten niet te wijzigen. 
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Degressief afschrijven

• Degressief afschrijven (ook wel: versneld afschrijven) houdt in dat in de eerste jaren 

na ingebruikname van activa (of na ingang van de maatregel voor eerder in gebruik 

genomen activa) een groter deel van de activawaarde wordt afgeschreven dan aan 

het einde van de levensduur. Daardoor haalt de methode kapitaalkosten naar voren 

in de tijd. De totale afschrijvingstermijn verandert echter niet. Deze maatregel past 

daarom goed bij een situatie waarin het gebruik van de activa afneemt, maar de 

levensduur van de activa niet verandert. De kapitaalkosten per eenheid capaciteit zijn 

daardoor stabieler ten opzichte van lineair afschrijven. 

• De mate waarin er versneld wordt afgeschreven kan bovendien worden gekozen. Er 

kan dus in meer of mindere mate versneld worden afgeschreven. 

Nominaal stelsel toepassen

• De keuze voor het reële stelsel past niet goed bij een situatie waarin de vraag naar 

capaciteit sterk terug loopt. In het reële stelsel wordt de inflatievergoeding voor 

vermogensverschaffers voor het jaar t immers (via indexatie van activawaarden en 

afschrijvingen) verdeeld over de jaren na het jaar t. De inflatievergoeding wordt dus 

naar de toekomst verschoven. Nu we weten dat er in de toekomst minder vraag naar 

capaciteit is, is dat geen logische keuze. 

• Een mogelijkheid is daarom om over te stappen naar het “nominale stelsel”. De 

overstap naar het nominale stelsel houdt in dat we de activawaarde en afschrijvingen 

vanaf een bepaald jaar niet meer indexeren en vanaf datzelfde jaar een nominale 

WACC hanteren voor het berekenen van de vermogenskosten. Stel dat de wijziging 

per 2022 ingaat. Dat betekent dat we de activawaarde en afschrijvingen niet meer 
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indexeren van 2021 naar 2022. Vervolgens vermenigvuldigen we de activawaarde 

2022 met de nominale WACC om de vermogenskosten te berekenen. Stel dat de 

nominale WACC 2% hoger is dan de reële WACC, dan leidt dat tot een toename van de 

kosten van circa 2% x GAW. Het neerwaartse effect van niet meer indexeren van de 

activawaarde en afschrijvingen is op korte termijn verwaarloosbaar, maar neemt toe 

over een langere termijn. Kortom, de kapitaalkosten stijgen van 2021 naar 2022 en 

gaan naar verwachting vervolgens dalen ten opzichte van de huidige methode. 

• Een complicatie voor deze maatregel is dat deze maatregel op dit moment wellicht 

voor GTS niet mogelijk is, omdat in de MR Tariefstructuren en voorwaarden is 

opgenomen dat de ACM uit moet gaan van een reële WACC. 

Desinvesteringen uit GAW halen

• Nu wij verwachten dat er bij de regionale netbeheerders op grote schaal netten 

moeten worden verwijderd, ligt het niet voor de hand om “te doen alsof” deze netten 

nog in gebruik zijn en af te blijven schrijven. Wij verschuiven de kosten van deze activa 

dan nog steeds naar de toekomst, terwijl we weten dat er in de toekomst minder 

afnemers zijn die betalen voor de afschrijvingskosten. 

Verkorten afschrijftermijn

• De huidige afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de gemiddelde technische 

levensduur van verschillende activacategorieën. De aanname is dat de activa 

gemiddeld genomen gedurende die technische levensduur worden ingezet in het 

productieproces. Nu we verwachten dat bij regionale netbeheerders een groot deel 

van de activa eerder zal worden verwijderd is een mogelijkheid om de 

afschrijvingstermijnen te verkorten. Door de afschrijvingstermijnen te verkorten 

stijgen de afschrijvingen en worden kapitaalkosten naar voren gehaald ten opzichte 

van de huidige methode.

Overwegingen t.a.v. gepastheid maatregelen voor oplossen probleem

• Maatregelen 1 t/m 3 beoordeelt de ACM als gepast omdat deze maatregelen een 

directe correctie betekenen van keuzes in huidige regulering die niet langer stand 

houden.

• Voor maatregel 1 ziet de ACM bovendien het voordeel dat deze maatregel 

“schaalbaar” is, omdat de te hanteren versnellingsfactor in de tijd per 

reguleringsperiode kan worden aangepast.

• Voor maatregel 3 is een voordeel dat deze maatregel pas effect heeft op het moment 

dat zich omvangrijke desinvesteringen voordoen. 

• De ACM beoordeelt maatregel 4 als niet passend. 

• Bij GTS  past deze maatregel niet bij de situatie die zich naar verwachting 

voordoet: minder gas stroomt door dezelfde leidingen, waardoor de 

verwachte gebruiksduur gelijk blijft. Daarom is zowel principieel als 

kwantitatief verkorten van de afschrijvingstermijnen geen goede maatregel 

voor GTS. 

• Bij de RNB’s ligt dit iets genuanceerder, maar vinden wij dit ook geen geschikte 

maatregel. Het verkorten van de afschrijftermijnen kan in theorie voor RNB’s

wel een geschikte maatregel zijn, omdat de gemiddelde gebruiksduur van de 

activa daalt. Het probleem is echter dat het niet mogelijk is om te bepalen van 
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welke activa de gebruiksduur daalt en om op basis daarvan te differentiëren in 

de tariefstelling. Als bekend zou zijn welke netten gedesinvesteerd worden en 

wanneer, dan zouden we de afschrijvingstermijn van die netten kunnen 

verkorten. Vervolgens zouden wij dan moeten differentiëren in de 

tariefstelling voor aangeslotenen op verschillende netten. Aangeslotenen op 

netten die worden verwijderd krijgen dan de kosten van “hun netdeel” 

toegerekend op basis van een kortere afschrijftermijn, waardoor zij een hoger 

tarief gaan betalen. Wij gaan ervan uit dat zo’n wijziging niet mogelijk is. In de 

situatie waarin (i) op voorhand niet duidelijk is welke netten wanneer 

verwijderd worden en (ii) we niet kunnen differentiëren in de tariefstelling 

tussen verschillende aangeslotenen, is het verkorten van de afschrijftermijnen 

niet de meest voor de hand liggende optie. Het effect is namelijk dat voor alle 

netten de afschrijvingstermijn korter wordt dan de technische levensduur. De 

kans is daardoor groot dat de laatste “achterblijvers” richting het einde van de 

technische levensduur van hun net te weinig gaan betalen, omdat het net al 

volledig is afgeschreven. De maatregel schiet daarmee zijn doel voorbij. 

Versneld afschrijven en desinvesteringen verwijderen is voor RNB’s dan een 

betere tussenweg.
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• Het voorstel van de ACM is om voor zowel GTS als voor RNB’s een pakket 

maatregelen te nemen dat de volgende onderdelen bevat:

1. Degressief afschrijven

2. Desinvesteringen uit GAW

3. Nominaal stelsel toepassen

• Bij dit voorstel willen wij echter nadrukkelijk twee voorbehouden maken als het gaat 

om de definitieve invulling en keuze die later in het REG2022 traject zal moeten 

worden gemaakt:

• Het pakket maatregelen mag niet leiden tot onevenredige of 

buitenproportionele effecten voor netgebruikers nu of in de toekomst. Dit 

betekent dat bij het nemen van de definitieve keuze rekening wordt gekeken 

of hieraan wordt voldaan. Hierbij worden andere vast te stellen parameters 

en te maken keuzes binnen REG2022 nadrukkelijk meegenomen (denk 

bijvoorbeeld aan de hoogte van de WACC).

• De maatregelen die onderdeel uitmaken van het definitieve pakket moeten 

praktisch en juridisch uitvoerbaar zijn. De maatregelen kunnen bijvoorbeeld 

leiden tot een schattingsprobleem dat niet goed op te lossen is. Dan zou het 

beter kunnen zijn om bepaalde maatregelen niet te treffen.
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• Het voorgestelde pakket voor GTS bevat de maatregelen (1) degressief afschrijven, 

(2) desinvesteringen uit de GAW halen, en (3) nominaal stelsel toepassen. 

• In deze kwantitatieve uitwerking is de maatregel ‘desinvesteringen uit de GAW halen’ 

echter niet meegenomen. Voor GTS is de verwachting dat desinvesteringen in veel 

beperktere mate optreden dan bij RNB’s.

• In deze kwantitatieve uitwerking is bij het degressief afschrijven gekozen voor een 

versnellingsfactor van 1,5. De hoogte van de versnellingsfactor is bepaald aan de 

hand van de afnemende benutting van het gasnet. Een preciezere invulling van de 

factor zal nog nader worden bekeken bij het uitwerken van het maatregelenpakket.

• Een versnellingsfactor van 1,5 betekent dat de afschrijving in het eerste jaar 50% 

hoger is dan bij lineair afschrijven. In daaropvolgende jaren wordt er afgeschreven 

met een percentage van de (resterende) GAW, waarbij dit percentage gelijk is aan de 

procentuele afschrijving in het eerste jaar. Vanaf het moment dat de afschrijving in 

een jaar gelijk of kleiner is dan de afschrijving zou zijn bij lineair afschrijven wordt in 

resterende jaren van de levensduur lineair afgeschreven. 
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• Het voorgestelde pakket voor RNB’s bevat de maatregelen (1) degressief afschrijven, 

(2) desinvesteringen uit de GAW halen, en (3) nominaal stelsel toepassen.

• In deze kwantitatieve uitwerking is bij het degressief afschrijven gekozen voor een 

versnellingsfactor van 1,2. De hoogte van de versnellingsfactor is bepaald aan de 

hand van de afnemende benutting van het gasnet. Een preciezere invulling van de 

factor zal nog nader worden bekeken bij het uitwerken van het maatregelenpakket.

• Een versnellingsfactor van 1,2 betekent dat de afschrijving in het eerste jaar 20% 

hoger is dan bij lineair afschrijven. In daaropvolgende jaren wordt er afgeschreven 

met een percentage van de (resterende) GAW, waarbij dit percentage gelijk is aan de 

procentuele afschrijving in het eerste jaar. Vanaf het moment dat de afschrijving in 

een jaar gelijk of kleiner is dan de afschrijving zou zijn bij lineair afschrijven wordt in 

resterende jaren van de levensduur lineair afgeschreven. 
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