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Dit hoofdpuntenverslag dient gelezen te worden in combinatie met de bijbehorende presentaties. 
Aanwezigen 

 

 
Agenda 
1. Opening 
2. WACC 
3. TSO benchmark (incl. presentatie GTS en TenneT) 
4. Rondvraag en afsluiting 
 
1. Opening 
De ACM opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De ACM licht toe dat deze 
vergadering is bedoeld als wettelijk vooroverleg voor de nieuwe methodebesluiten. Vervolgens meldt 
de ACM dat, gezien de huidige situatie van het online vergaderen, de input die de KBG-leden na de 
KBG-bijeenkomst hebben ingediend als aanvulling op het verslag, als bijlage wordt toegevoegd aan 
het verslag, zodat iedereen hiervan kennis kan nemen. De ACM benadrukt dat dit een tijdelijke 
maatregel is, zolang de situatie van online vergaderen voortduurt. Het is daarnaast nog steeds in 
eerste instantie de bedoeling dat de KBG-leden hun input tijdens de KBG-bijeenkomst geven. 
 
Vervolgens meldt dat de ACM dat zij het schema van de komende KBG-bijeenkomsten op een aantal 
punten heeft gewijzigd. Op 20 april a.s. staat het onderwerp Kapitaalkosten: doorrollen + bijschatten 
op de agenda. Het onderwerp HOGAN vervalt en wordt op een later moment behandeld. De KBG-
bijeenkomst van 23 april a.s. staat geheel in het teken van RNB-onderwerpen, te weten: 
Vooruitkijkende PV en SO RNB’s invoeding groen gas en HS invoeding.  
 
Het onderwerp Proactief  Verzwaren wordt op een later moment behandeld. De ACM meldt dat er 
wellicht nog twee extra KBG-bijeenkomsten in mei zullen plaatsenvinden. Hierbij wordt gedacht aan 18 
en 25 mei a.s.  
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2. WACC 
De ACM licht slide 7 (agenda) & 8 (conceptrapport Brattle) toe. 
 
GTS geeft aan dat er in NBNL-verband gekeken is naar het rapport. GTS zal namens NBNL de vragen 
die hieruit gekomen zijn voor haar rekening nemen. In de slides staat dat de Coronacrisis, de 
Dimsoncorrectie en Quantitative Easing (QE) punten zijn voor later. Kan de ACM nu al aangeven wat 
de discussies zijn die hier spelen? In hoeverre gaat dit leiden tot aanpassingen in het finale rapport? 

• De ACM antwoordt dat zij hier vandaag procesmatig op in gaat, maar niet inhoudelijk. In het 
tweede blok van de presentatie wordt dit besproken en kunnen hierover ook verdere vragen  
worden gesteld. 

 
De ACM vraagt of de KBG-leden een voorkeur hebben voor de Euro Stoxx TMI of Euro Stoxx 600. 
 
GTS vraagt of de ACM met de Euro Stoxx 600 index eigenlijk de Stoxx Europe 600 index bedoelt? De 
naam is iets anders, Europe in plaats van Euro. Dit is eerste resultaat dat GTS vindt op Google. De 
netbeheerders willen graag checken of dit dezelfde is als Euro Stoxx 600. 

• De ACM geeft aan dit verder uit te zoeken. 
 

Liander mist in de slides de argumentatie waarom de ene index beter is dan de andere. Zij wil graag 
de reden weten voor de voorkeur van de ACM. 

• De ACM licht toe dat de Euro Stoxx 600 een subset is van Euro Stoxx TMI. Beide zijn prima. 
Brattle gebruikt altijd - en nu ook - Euro Stoxx 600 omdat er aandelen in zitten die meer 
liquide zijn. Maar Rebel gebruikte voor de methodebesluiten 2017 de Euro Stoxx TMI. 
Uiteindelijk zal dit geen enorme halszaak zijn, de uitkomsten zullen iets verschillend zijn.  
De ACM heeft een lichte voorkeur voor Euro Stoxx 600, maar als partijen een andere 
voorkeur hebben dan hoort de ACM dit graag. 

 
GTS geeft aan dat zij na deze KBG-bijeenkomst graag de check wil hebben dat dit dezelfde reeks is. 
Vooralsnog ziet GTS geen probleem in het gebruik van Euro Stoxx 600. 
 
De ACM concludeert dat de KBG-leden geen voorkeur uitspreken. De ACM checkt of over dezelfde 
indexen wordt gesproken. De ACM gaat ervan uit dat zij met haar lichte voorkeur voor Euro Stoxx 600 
verder kan. 
 
Stedin vraagt zich af of de beta’s van TC Pipelines en Transgaz niet bepaald moeten worden op basis 
van hun eigen markt. TC Pipelines en Transgaz zitten namelijk niet in de Eurozone. 

• De ACM geeft aan dat de beta van TC Pipelines bepaald wordt op basis van de S&P 500. De 
ACM checkt bij Brattle op basis waarvan de beta van Transgaz bepaald wordt. 

 
RENDO geeft aan dat het haar voorkeur heeft om nu een keuze te maken, en die in de toekomst 
consistent toe te blijven passen. 
 
De ACM licht slide 9 tot en met 16 toe. Deze slides gaan over de uitkomsten van de WACC, de sanity 
check en de energietransitie. 
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RENDO geeft aan dat in slide 13 (energietransitie – volumerisico) een aantal bevindingen van Brattle 
gepresenteerd worden. RENDO wil graag benadrukken dat het aan de reguleringskeuzes van de ACM 
ligt of de bevindingen die op de slide genoemd worden kloppen of niet. 

• De ACM antwoordt dat als de aannames (die deels reguleringskeuzes zijn van de ACM) die 
onder deze analyse liggen veranderen, dit inderdaad ook effect kan hebben op de uitkomst 
van de analyse. 

 
GTS stelt voor haar opmerkingen te structureren op basis van de onderwerpen. 

 
GTS geeft aan dat haar algemene punt is dat zij en NBNL de WACC erg laag vinden, en ook echt 
onaanvaardbaar laag. Als zij dit vergelijken met andere jurisdicties in Europa, dan ziet men dat de 
WACC verhoudingsgewijs erg laag is. Met deze WACC wordt flink ingeteerd op dividend. De WACC 
voor GTS uit de vorige methode is 2,8% in 2021. Hij daalt nu naar 0,85% in 2021. Als deze WACC 
wordt toegepast op de asset base van GTS van ongeveer 7 miljard euro, dan levert dit een daling van 
de inkomsten van 135 miljoen per jaar op. Dit betekent een daling van de tarieven van 20%. Dat is een 
zeer grote daling. Er moet goed worden gekeken naar de impact die dit heeft. Naar aanleiding hiervan 
veranderen de ratio’s van de netbeheerders ook. Dit kan betekenen dat het lastig is om te voldoen aan 
de eisen van een A-rating.  

• De ACM erkent dat de WACC fors daalt. Mede daarom heeft de ACM uitgebreid met Brattle 
besproken of er technisch iets fout gaat. De ACM heeft extra kritisch gekeken, omdat de 
belangen bij een dergelijke grote daling groot zijn. De ACM heeft Brattle overal vragen over 
gesteld. Daarom is de Dimsoncorrectie bijvoorbeeld ook naar voren gekomen. De ACM moet 
goed kijken of de methode klopt en echt correct is toegepast. De ACM denkt wel dat haar 
eerste insteek moet zijn om te kijken of de methode om de WACC te bepalen goed is.  
 
De ACM wil een zo goed mogelijke WACC vaststellen op basis van de cijfers in de financiële 
markten, en daarnaast goed omgaan met de energietransitie. De punten die GTS noemt zijn 
ook herkend door de ACM. De cash flow van netbeheerders wordt een stuk lager. Dit heeft 
een doorwerking in de cijfers waarnaar credit raters kijken. De ACM begrijpt dat goed. Dat is 
een van de redenen waarom eerder door de ACM is toegezegd om alle onderdelen van de 
methode bij elkaar te voegen, zodat de gevolgen in samenhang met alle andere beslissingen 
bekeken kan worden. In eerste instantie wil de ACM dus kijken of de WACC technisch goed is 
vastgesteld. Vermogensverschaffers zullen dan gewoon vermogen willen verschaffen, omdat 
dit de prijs van vermogen is die in de markt geldt. Elders in de markt zijn de condities 
hetzelfde. De kostenvoet vreemd vermogen is bijvoorbeeld flink gedaald, maar eigenlijk zou 
men kunnen zeggen dat de kostenvoet vreemd vermogen in 2016 te hoog is geschat voor 
2021. Discussie moet in eerste instantie gaan over de vraag of iedere parameter in de WACC 
goed bepaald is. Op een later moment bekijkt de ACM dan de gehele methode en wat de 
impact hiervan op het totaal is. De ACM benadrukt nogmaals dat zij begrijpt dat er zorgen zijn 
over deze WACC-uitkomsten. 
 

GTS vindt het goed dat de ACM op een kritische manier kijkt naar wat investeerders vereisen en wat 
zij zouden krijgen als zij niet in een netbeheerder investeren. Dit is belangrijk in de analyse van de 
WACC, want hoe komt het nu dat de WACC zo laag is? GTS heeft hiernaar gekeken en heeft hier wel 
een idee bij. GTS kan dit schriftelijk na deze KBG-bijeenkomst toesturen. Er zijn vier componenten in 
de kostenvoet eigen vermogen: de risicovrije rente, de asset beta, de marktrisicopremie, en er gaat 
een inflatiecorrectie vanaf. GTS heeft gekeken wat er precies gebeurt in die vier parameters. Als men 
bijvoorbeeld kijkt naar andere landen dan ziet men dat Nederland er erg laag uitkomt. De risicovrije 
rente is laag, de asset beta is een stuk lager, de index vreemd vermogen is lager. De markt-
risicopremie blijft hetzelfde in verband met lange termijn gemiddelden.  
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Daarnaast is de inflatie ook vrij hoog. GTS gaat nu apart in op de verschillende parameters. 
 
De asset beta daalt behoorlijk. GTS ziet dat de beta’s van alle peers de laatste 5 á 6 jaar dalen. De 
ACM stelt nu een waarde vast die geldt tot eind 2026. De beta’s zijn nu erg laag, maar hoe gaat zich 
dit ontwikkelen in de toekomstige tijd? Gaat dit wellicht weer stijgen? In 2012 hebben heeft de beta 
zich na een recessie behoorlijk hersteld. GTS ziet nu dat er weer een recessie aankomt. De 
schattingen zijn dat de wereldeconomie met 9000 miljard kan verminderen. Dit kan effect hebben op 
de markt en daarmee impact op de asset beta.  
 
Voor de vergoeding voor eigen vermogen, risicovrije rente en de marktrisicopremie is het van belang 
wat de ACM gaat doen met QE. CAPM heeft namelijk nadelen. Zo is er een negatief verband tussen 
de risicovrije rente en de marktrisicopremie. De risicovrije rente is al lange tijd behoorlijk laag. De rente 
op staatsobligaties gaat onder de nul, de market returns op alle equity markten laten een stijgende 
trend zien. Dit toont een verband tussen de risicovrije rente en markrisicopremie. Daarnaast kan men 
zien dat de risicovrije rente over tijd daalt. Tegelijkertijd wordt de marktrisicopremie geschat op basis 
van een 120-jaars periode. Als de schatting van de marktrisicopremie wordt gebaseerd op een kortere 
termijn (5 of 10 jaar), dan zal men zien dat deze hoger is. Wij hebben nu een lagere risicovrije rente en 
een lage marktrisicopremie. Dit komt doordat de ACM andere tijdsperiodes gebruikt om deze 
parameters te schatten. Er moet een aanpassing gedaan worden in CAPM. Anderen landen 
(UK/Ierland/Italië) gaan uit van een total market return series. Vanuit die reeksen maken zij een 
correctie voor de risicovrije rente, waardoor een correctie wordt gekregen voor de marktrisicopremie 
die op een zelfde tijdsperiode is gebaseerd. Men ziet ook dat er een premie wordt gegeven op de 
risicovrije rente, bijvoorbeeld in Zweden, Spanje en Zwitserland. Dit werkt op dezelfde manier, maar 
wordt ‘geplakt’ op een andere parameter. Zolang de ACM in Nederland de huidige methode blijft 
hanteren, dan zal de uitkomst erg laag blijven. Het verzoek is om dit te vergelijken met andere landen.  

• De ACM vraagt aan GTS of het klopt dat er geen issues zitten in de kostenvoet vreemd 
vermogen? 
 

GTS antwoordt dat dit in lijn is met hoe de ontwikkelingen op de kapitaalmarkten zijn. Het wordt 
natuurlijk wel krapper, maar het is nog wel te doen. GTS checkt bij treasury of de verwachting is dat zij 
tegen deze kostenvoet vreemd vermogen kan lenen.  

• De ACM zegt dat GTS benoemde dat er een golvend patroon over de tijd in de waarde van de 
beta’s zichtbaar is. De ACM heeft een grafiek van Brattle ontvangen die niet in het rapport 
staat. Hierin is te zien dat de beta van alle peers over een vrije lange periode daalt. De 
hoofdvraag is hoe het beste wordt geschat voor de komende 5/6 jaar. Op welke data zou men 
zich moeten baseren als men er vanuit wil gaat dat er waarschijnlijk een upswing komt. Als dit 
een richting is die GTS wil onderzoeken dan zou het goed zijn als zij aan kan geven op welke 
informatie de schatting dan moet worden gebaseerd.  
 

TenneT gaat de kostenvoet vreemd vermogen ook nog cross checken met haar treasury. Liander gaat 
dit ook doen. 

• De ACM ziet die informatie graag tegemoet. 
De ACM geeft aan dat GTS vooral is ingegaan op het verband tussen de risicovrije rente en 
de marktrisicopremie. De risicovrije rente is al sinds 1980 aan het dalen. Als het zo is dat de 
totale market return constant is, dan moet de marktrisicopremie dus stijgen. De ACM baseert 
de marktrisicopremie op lange tijdreeksen, en de risicovrije rente op de laatste 3 jaar. Voor de 
methodebesluiten van de periode 2014-2016 hebben wij hierover eerder ook discussie gehad. 
Brattle heeft toen twee rapporten opgeleverd. 
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Naast het normale WACC-rapport ook een rapport over de risicovrije rente en de marktrisicopremie. 
Brattle geeft in dat rapport aan dat er empirisch wel een aanwijzing is dat er een verband is tussen de 
risicovrije rente en de marktrisicopremie, maar dit is niet 100% is.  
 
Er is geen theoretische onderbouwing voor, er zijn geen modellen die dit verklaren. CAPM is 
daarnaast een redelijk eenvoudig model. Het geeft geen perfecte modellering van de kostenvoet eigen 
vermogen maar andere modelleringen die er zijn, zijn niet beter. Het is de beste keuze die kan worden 
gemaakt. Iedere toezichthouder in Europa gebuikt CAPM. Een aantal landen houdt wel rekening met 
de total market return. Voor zover de ACM hierin inzicht heeft, is er echter maar een klein aantal 
toezichthouders, dat die benadering gebruikt. Men kan ook via de risicovrije rente iets doen. Het is een 
enorme discussie om de marktrisicopremie op een andere manier te schatten. Deze discussie hebben 
wij voor een eerder methodebesluit al gevoerd, en toen heeft de ACM besloten om de 
marktrisicopremie te baseren op een lange periode. Er zijn weinig landen die hier iets mee doen, in 
ieder geval voor QE. Terwijl wij in Europa al sinds 2015 QE hebben. 
 
GTS geeft aan niet van CAPM af te willen stappen. Het gaat er puur om hoe de parameters 
vastgesteld worden. GTS heeft al op papier hoe de andere landen het doen, en kan dat wel schriftelijk 
meegeven. 
 
GTS zegt dat de inflatie een stuk hoger is. GTS vraagt zich af waarom Brattle nu de inflatieverwachting 
van het IMF gebruikt. De schatting van de ECB (die de ACM normaal gebruikt) is bijvoorbeeld een stuk 
lager. Hetzelfde geldt voor de lange-termijn schatting van het CPB. Waarom wijkt de ACM af van de 
normale methodiek en gebruiken zij nu de schatting van het IMF? 

• De ACM geeft aan dat de ECB een inflatieschatting voor de hele Eurozone heeft. Het IMF 
heeft als enige een schatting alleen voor Nederland. De ACM vraagt aan GTS of het haar 
voorkeur heeft om de ECB-schatting te gebruiken die over de hele Eurozone gaat terwijl er 
ook een schatting is voor alleen Nederland. 

 
GTS antwoordt dat zij consistentie belangrijk vindt. De vorige keer werd de schatting van het ECB 
gebruikt, dus lijkt dat nu ook een goede lijn. GTS ziet geen redenen om af te wijken van de methodiek 
die eerst ook gebruikt werd. 
 
VGN is blij dat de Brattle het punt van VGN over impairments en de beta zo goed heeft uitgezocht, en 
is het eens met de analyse daarvan. VGN merkt ten aanzien van de risicovrije rente het volgende op. 
In figuur 1 in het rapport van Brattle over de risicovrije rente is te zien dat vooral het laatste jaar (2019) 
de risicovrije rente een stuk gedaald is. Als het gemiddelde wordt genomen over alleen het laatste jaar 
komt de risicovrije rente dus een stuk lager uit. Het kan best zijn dat cijfers uit het laatste jaar 
representatiever zijn voor de toekomst. 

• De ACM licht toe dat de risicovrije rente al heel erg lang daalt, namelijk al sinds 1980. Dit 
komt onder andere doordat mensen ouder worden en meer sparen. Het QE-beleid maakt de 
rente daarnaast ook lager. Als wordt overgestapt op een referentieperiode van één jaar in 
plaats van drie jaar dan kan de risicovrije rente ook negatief zijn. De vraag is uiteindelijk wat 
de beste schatting is. In het verleden is hier econometrisch onderzoek naar gedaan. Eén 
onderzoek concludeerde dat de laatste drie jaar het beste was, het andere onderzoek gaf 
geen uitsluitsel tussen drie jaar en andere referentietermijnen. Toen heeft de ACM besloten 
om vast te houden aan drie jaar. Alle informatie die de ACM nu heeft geeft drie jaar als beste 
schatting. 

 
GTS heeft een vraag over de peers in het rapport en de liquiditeitscriteria. Transgaz is nu toegevoegd 
als nieuwe peer. Zij zijn nu volgens Brattle dus geschikt om mee te nemen.  
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In 2019 heeft Transgaz een rating gekregen van BB-. Hoe verdedigt Brattle de keuze voor de nieuwe 
peer die pas heel recent een investment grade rating heeft? Een tweede punt is dat Transgaz niet in 
de Eurozone opereert. Als hiervoor wordt gecorrigeerd, dan krijgt men een hogere beta. Dat is een 
behoorlijk verschil (0,4 vs. 0,84). De vraag is dus hoe bruikbaar Transgaz als een peer is in deze 
studie. 

• De ACM gaat dit met Brattle met bespreken. 
 
GTS concludeert dat nu de bid-ask spread als enig liquiditeitscriterium wordt gebruikt. In hoeverre is er 
nu een cross check gedaan met andere criteria? 

• De ACM antwoordt dat in het rapport van Frontier Economics alle criteria tegen het licht zijn 
gehouden. Conclusie van het rapport is dat de bid-ask spread gebruikt moet worden. Er is nu 
niet aan Brattle gevraagd om naar de andere criteria te kijken, de ACM weet ook niet of Brattle 
dit wel of niet gedaan heeft. De ACM geeft aan dat het rapport van Frontier Economics apart 
besproken is tijdens een vorige KBG-bijeenkomst, en dit omwille van de tijd niet nu nog een 
keer wil bespreken. 

 
Stedin geeft aan zich aan te sluiten bij de punten van GTS. Zij moet wel toevoegen dat haar het gevoel 
bekruipt “operatie geslaagd en patiënt overleden”. Volgens Stedin gaat er wel iets fout. Als men kijkt 
naar total market return, dan is dat geen afwijking van het CAPM model. Het is een logischere manier 
om tegen het CAPM model aan te kijken. Met de cijfers uit het rapport van Brattle is sprake van een 
total market return van 3,3% procent. De consultant van Stedin geeft aan dat in het VK al 20 jaar 
gebruik wordt gemaakt van de total market return benadering. Op Transgaz komt Stedin ook nog 
terug. Men kan daarnaast vanuit de ACM niet verwachten dat Stedin met een dergelijk lage WACC in 
staat is om de energietransitie te bekostigen. 

• De ACM geeft aan haar uiterste best te doen om de WACC en andere componenten van de 
methode zo goed mogelijk vast te stellen, en dan uiteindelijk een discussie te voeren over het 
hele plaatje. Bij HOGAN hadden wij namelijk dezelfde discussie, maar dan ging het over 
tarieven die 20% gaan stijgen. Uiteindelijk zal de ACM dus de totale de som bekijken en dan 
zien wij pas het daadwerkelijke effect.  

 
Energietransitie 
NOGEPA zegt dat Brattle ook investeringen in waterstof noemt. Dit zijn echter investeringen die horen 
bij Gasunie, maar niet bij GTS. Hiermee kan niet worden geconcludeerd dat dit investeringen zijn die 
effect hebben. 

• De ACM geeft aan dat op dit moment waterstof inderdaad geen taak van de netbeheerders is, 
hoe dit op termijn zal gaan weet de ACM natuurlijk niet. Het kan worden bekeken zonder de 
waterstofinvesteringen, maar die gaan in ieder geval pas lopen vanaf een langere termijn. Als 
er netwerken leeg komen te staan en bruikbaar zijn voor waterstof, dan veronderstelt de ACM 
dat die uiteindelijk voor waterstof gebruikt zullen worden, omdat dit goedkoper is dan het 
aanleggen van een nieuw netwerk. Dan zullen zij overgedragen worden tegen een redelijke 
prijs, dus wat er nu in de GAW staat. Maar dat adresseert niet precies het punt van NOGEPA. 
De ACM zal dit met Brattle bespreken. 
 

NOGEPA zegt dat het rapport het heeft over een impairment bij GTS in 2016 van 450 miljoen. Dit 
heeft NOGEPA niet teruggezien in een verlaagde regulatorische GAW, hoe werkt dit? 

• De ACM antwoordt dat GTS via de benchmark een korting heeft gekregen in het gereguleerde 
domein. De GAW in de regulering blijft hetzelfde, daar heeft geen afwaardering 
plaatsgevonden. Daarnaast is er de jaarrekening, en dat werkt anders dan de regulering.  
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De boekwaarde van de activa in de jaarrekening mag niet hoger zijn dan het bedrag dat in de 
toekomst verdiend kan worden en waarmee de afschrijvingen gedekt moeten worden. Als dat 
wel het geval is, moet een impairment toegepast worden. 

 
GTS vraagt vanuit de netbeheerders welke analyse nu wordt gedaan voor de andere partijen (RNB’s)? 
Wordt dit dezelfde analyse als voor GTS, of houdt de ACM daar rekening met het andere 
reguleringsmodel van de netbeheerders? 

• De ACM zegt dit te parkeren tot de KBG-bijeenkomst over de WACC van TenneT en de 
regionale netbeheerders. Deze KBG-bijeenkomst gaat specifiek over GTS. De ACM verwacht 
dat Brattle bij andere netbeheerders in principe dezelfde analyse zal doen, tenzij in de 
tussentijd een ander inzicht is ontstaan. 

 
Naar aanleiding van de analyse van Brattle over de energietransitie geeft Liander aan dat bij de 
regionale netbeheerders wel sprake is van volumerisico, en dat de regionale netbeheerders met 
andere investeringsniveaus te maken hebben dan bijvoorbeeld GTS. Liander vraagt of dit later dan 
ook bekeken gaat worden met het oog op de invloed van de energietransitie op de WACC.  

• De ACM geeft aan dat dit inderdaad het geval is. 
 
E-NL vraagt of de opmerking van Stedin betekent dat de netbeheerders met deze lage WACC hun 
wettelijke taken niet meer kunnen uitvoeren? 
 
Stedin antwoordt dat zij meer investeringen moet doen dan het ideaalcomplex, en dat zij zich afvraagt 
of zij deze investeringen kan betalen. 
 
De ACM vraagt waarom Stedin het bij de WACC heeft over het ideaalcomplex. 
 
Stedin antwoordt dat dit de reguleringssystematiek is. 
 
De ACM geeft aan dat het voor de WACC niet uit maakt.  
 
Stedin antwoordt dat zij de investeringen boven het ideaalcomplex niet vergoed krijgt, dus dit moet zij 
financieren met het redelijk rendement. Aangezien het redelijk rendement heel laag is kan zij hiermee 
haar investeringen niet financieren. 
 
NOGEPA heeft een vraag over pagina 5 van het rapport van Brattle. Eén van de ideeën van de ACM 
is om over te gaan naar een nominaal systeem. Als dit zou worden gedaan, is dan de twee-na-laatste 
regel - waar nominale WACC voor belasting staat - dan de WACC die wordt gehanteerd? 

• De ACM beaamt dit. 
 
De ACM geeft aan de schriftelijke reacties graag uiterlijk 30 april a.s. te willen ontvangen.  
 
De ACM licht slide 17 (vervolg) toe. 
 
NOGEPA vraagt of de ACM uit kan leggen wat QE is. 

• De ACM antwoordt dat de Europese Centrale Bank (ECB) als taak heeft om de inflatie op een 
bepaald niveau te houden. De ECB heeft vanaf de kredietcrisis de korte interbancaire rente 
verlaagd zodat kredietverlening naar bedrijven op gang blijft, zodat de motor van de economie 
op gang blijft.  
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Toen dit niet genoeg effect meer had, zijn zij obligaties en andere beleggings-objecten gaan 
opkopen, zij kopen veel obligaties, die vervolgens op de balans van de ECB staan. Hierdoor 
gaat de rendementen op de obligaties omlaag. Dit beïnvloedt de risicovrije rente. 

 
GTS dankt de ACM voor de heldere presentatie en de discussies. GTS concludeert dat de ACM nog 
een aantal KBG-bijeenkomsten gaat moeten wijden aan afronding van de WACC. Verder komt GTS 
nog terug op een eerdere opmerking van de ACM. In het begin van de KBG-bijeenkomst merkte de 
ACM op dat de netbeheerders in het jaar 2021 ‘te veel’ hebben gekregen. GTS zou dit echter los 
willen koppelen van de komende periode - dit moet niet worden meegenomen naar de volgende 
periode. GTS vindt dat de focus moet liggen op de beste schatting voor de komende periode. 

• De ACM bevestigt dat zij de WACC (en andere reguleringsparameters) inderdaad zo goed 
mogelijk wil schatten. 
 

RENDO reageert op de toelichting van de ACM op de invloed van de Corona-crisis en dat dit vooral 
zal spelen ten aanzien van de marktrisicopremie. RENDO geeft aan dat de inflatieverwachtingen 
mogelijk door de Corona-crisis geraakt kunnen worden. 

• De ACM beaamt dit. 
 

Liander geeft aan dat zij in algemene zin geschrokken is van de voorlopige uitkomst voor GTS. 
RENDO is blij met een aantal specifieke deelonderwerpen, dat nog uitstaat. Dit betekent wel dat er 
nog wat open eindjes zijn. Een vraag is bijvoorbeeld ook hoe lang het opkoopprogramma van de ECB 
nog blijft bestaan. Daarnaast zullen er mogelijk ‘Corona-effecten’ zijn. Als laatste is het lastig om te 
bepalen wat de effecten zullen zijn naar 2026. 

• De ACM geeft aan inderdaad naar deze onderwerpen te kijken en dit in latere KBG-
bijeenkomsten te bespreken.  
 

3. TSO benchmark  
De ACM licht kort het proces voor dit onderwerp toe en geeft daarna het woord aan GTS. 
 
GTS geeft in haar presentatie aan een aantal onderwerpen te willen bespreken: proces, methode, 
vergelijkbaarheid en toepassing score. Hierover worden de volgende vragen gesteld en opmerkingen 
gemaakt. 
 
Methode 
GTS merkt op dat zij ook veel kwaliteit levert, maar dat dit niet in benchmark gemeten wordt. GTS 
vindt dit onterecht. 
 
GTS merkt vervolgens op dat DEA ervan uitgaat dat de frontier continu is. Maar waarom zou TSO D 
(slide 5) inefficiënt zijn? Zij produceert immers een outputmix die geen enkele andere TSO precies zo 
produceert. Ook merkt GTS op dat DEA ervan uitgaat dat TSO's vrijelijk hun outputs kunnen kiezen, 
hetgeen in de praktijk niet zo is. 
 
VGN merkt op dat in het TCB18-rapport staat dat gekeken zou moeten worden naar exogene 
outputfactoren. Dit zou voor GTS ook overwogen moeten worden. NOGEPA, E-NL en EFET sluiten 
zich bij dit standpunt aan. 
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Vergelijkbaarheid 
Met betrekking tot slide 7 vraagt NOGEPA aan de ACM welke van de getoonde TSO's outliers zijn in 
TCB18. De ACM geeft aan dat niet te weten, maar wel dat de consultant tijdens de workshop eind 
september 2019 in een discussie met GTS over vergelijkbaarheid heeft opgemerkt dat GTS niet wordt 
vergeleken met TSO’s met heel andere karakteristieken. De ACM merkt verder op dat een sterk punt 
van DEA juist is dat het vergelijkbare TSO’s groepeert. 
 
Toepassing 
GTS licht haar kostenbesparingsprogramma toe dat zij uitvoert om efficiënter te worden en om 
rekening te houden met de afbouw van gas. 
 
NOGEPA merkt op dat de ACM in de toepassing van de vorige benchmarkscore in het lopende 
methodebesluit een opwaartse marge van 5% heeft gezet op het benchmarkresultaat van GTS en dat 
NOGEPA dat niet terug ziet komen in de conclusies van GTS. Hoe kan NOGEPA weten of de score 
van GTS dan nu echt hoger is dan de vorige keer? GTS antwoordt dat zij hiermee een vergelijking 
maakt tussen E2gas en TCB18, zonder nationale aanpassingen. 
  
VEMW merkt op dat GTS zegt dat de benchmark frontier based is, terwijl RNB’s worden afgerekend 
op het gemiddelde. Dat laatste is echter de keuze van wetgever. VEMW vindt dat RNB’s ook zouden 
moeten streven naar de hoogste efficiëntie en steunt de keuze voor een frontier based methode van 
de benchmark. 
 
Presentatie TenneT 
TenneT geeft aan dat de vorige Europese benchmark heeft geleid tot een score van 100% vóór land 
specifieke correctie. De huidige benchmark geeft aan dat TenneT de op twee na slechtste is qua 
efficiëntie. TenneT vraagt zich af of dat niet aan de methode ligt. Wat betreft de dynamische efficiëntie 
merkt TenneT nog op dat zij er niet voor pleit om de -4% score uit de Sumicsid studie toe te passen. 
 
Over het rapport van Oxera vraagt de ACM aan TenneT waarom TenneT afgelopen september nog 
aangaf dat dat rapport een schaduwbenchmark zou bevatten in de vorm van een alternatief model 
voor TCB18. De ACM vraagt zich af waarom er nu geen alternatief model is, maar alleen nog maar 
een review van TCB18. Aangezien TenneT heeft aangegeven data van alle 17 TSO’s te hebben, moet 
dat volgens de ACM mogelijk zijn. TenneT reageert dat haar focus het valideren van het benchmark-
model was. TenneT vindt dat er een aantal significante tekortkomingen in het TCB18- proces zitten en 
dat er een gebrek aan transparantie is, waardoor Oxera niet meer kan doen dan het geven van 
aanbevelingen om tot een deugdelijk proces te komen. TenneT vindt het primair de ver-
antwoordelijkheid van de ACM om met een robuust model te komen en het proces zodanig 
transparant in te richten dat TenneT met een alternatief kan komen. 
 
GTS sluit zich bij TenneT aan omdat het Oxera- rapport ook voor GTS relevant is qua interpretatie en 
toepassing van de benchmark. GTS merkt op dat zij dat rapport ook graag ontvangt. 
 
TenneT geeft aan dat het definitieve rapport van Oxera uiterlijk 30 april a.s. verschijnt, TenneT zou 
haar presentatie dan op 4 mei a.s. kunnen toesturen voor de KBG-bijeenkomst van 11 mei a.s. De 
ACM geeft aan het rapport uiterlijk 1 mei a.s. te willen ontvangen in verband met haar proces om tijdig 
en zorgvuldig methodebesluiten te kunnen nemen. Verder wijst de ACM erop dat zij zich na ontvangst 
van het rapport zal beraden op hoe om te gaan met het rapport. De presentatie door TenneT van het 
rapport in de KBG-bijeenkomst op 11 mei a.s., zoals TenneT voorstelt, lijkt voor de ACM te vroeg als 
het rapport pas eind april verschijnt. 
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De ACM licht vervolgens de issues toe die zij onderzoekt in het kader van haar beoordeling van 
TCB18.  
 
Elektriciteit – Transformer power 
TenneT begrijpt dat de ACM extra informatie van Oxera wil en heeft andersom en ten aanzien van de 
derde bullet (Empirisch/materieel:TenneT heeft relatief de derde grootste TP waarde in TCB18, groter 
dan haar peers, doch niet extreem veel groter. De TP parameter ophogen tot 83GW maakt dat laatste 
wél (zeer) extreem’.) op slide 29 de vraag aan de ACM om inzicht in de statistieken waaraan zij in die 
slide aan refereert. 

• De ACM zal dit delen. 
 
Gas – Onconditionele capaciteit 
GTS merkt op dat er 16 Duitse TSO’s zijn in de groep van de 29. Dat betreft dus het grootste deel van 
de groep, waarvan de kostenbasis kleiner is. GTS merkt verder op dat zij aan de ACM heeft laten zien 
dat er sprake is van scheve outputverhoudingen. GTS benadrukt dat zij een andere output levert dan 
de Duitse TSO’s.  Het is onmogelijk om in vier outputs de volledige output van een netbeheerder te 
vangen en een correctie is zodoende noodzakelijk, aldus GTS. 
 
Gas – Leveringszekerheid 
GTS merkt op dat ook voor bijvoorbeeld de Portugese TSO een andere leveringszekerheid geldt. GTS 
levert dus een andere, duurdere kwaliteit output en daarvoor wordt nu onvoldoende gecorrigeerd. GTS 
merkt verder op dat in de Duitse benchmark destijds wel is gecorrigeerd voor leveringszekerheid. 
 
Gas – Balanceerkosten 
GTS merkt op dat balanceren in Duitsland zelfs buiten de eigen onderneming wordt gedaan. Duitse 
TSO’s hebben daardoor niet deze kosten, hetgeen nadelig is voor GTS in de benchmark. GTS merkt 
op dat zij geïnvesteerd heeft in IT -systemen met real time balancering. GTS concludeert dat 3,5% 
OPEX- correctie onvoldoende is.  
 
NOGEPA vraagt of dit percentage ook zo is gebruikt in de vorige benchmark. 

• De ACM komt hierop terug. 
 
Gas – Kleine velden 
GTS merkt op dat het gaat om vergelijkbaarheid, GTS heeft de taak wel, andere TSO’s niet. Ten 
principale moeten de bijbehorende elementen dan ook buiten scope zijn. Het IT-systeem heeft 100 
miljoen Euro gekost, maar leidde maar tot 2,5 miljoen aan output in de benchmark. GTS refereert 
daarbij aan de gewichten van control centers in de Normgrid output parameter. GTS stelt dat een groot 
deel van de investering nu dus niet tot vergoeding komt. 
 
Gas – Decommissionings 
GTS merkt op dat zij een oud netwerk heeft en dat dit onvergelijkbaarheid geeft. GTS is het niet eens 
met de ACM op het punt van leeftijd. Daarnaast merkt GTS op dat zij gebonden is aan wet- en 
regelgeving in dezen. 
 
TenneT vraagt aan de ACM waarom de kosten voor decommissionings in 2017 niet relevant zijn, dat 
is toch het peiljaar? 

• De ACM antwoordt dat zij vanwege het kostenbesparingsprogramma van GTS rekening zal 
houden met de kosten in 2019. 
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TenneT vraagt of dit een toepassingsissue is. 
• De ACM beaamt dit. 

 
Volgens TenneT gaat het dan wel wat door elkaar lopen. 
 
EFET merkt op dat de KBG-leden hier kijken naar een lijst met ex-post aanpassingen en vraagt GTS 
en TenneT naar de reden om voor leeftijd een correctie te gaan maken. Is dit grondig onderzocht? 
Ook vraagt EFET of andere TSO’s dan ook niet dezelfde aanpassing krijgen als deze factoren ook 
relevant zijn voor hen? 

• GTS antwoordt dat de benchmarkdata laat zien dat het netwerk van GTS gemiddeld 15 jaar 
ouder is dan dat van andere TSO’s. 
 

EFET merkt op dat haar vraag niet zozeer ziet op hoge leeftijd van het netwerk, maar wil vooral weten 
of alle relevante factoren in beeld zijn gebracht. 

• GTS antwoordt dat dit is gebeurd in het zogenaamde Z-factor proces, maar dat toen het 
model nog niet bekend was. De consultant heeft ook van aantal zaken gezegd om het op 
nationaal niveau te overleggen.  

• De ACM geeft aan dat alle TSO’s zichzelf bijzonder vinden en dat de lat voor Z-factoren 
bewust erg hoog ligt. Om een dergelijke factor in een benchmark te betrekken, moet 
vaststaan dat deze structureel, objectiveerbaar, materieel en uniek is. Dat zijn zware eisen. 
Die eisen zijn zo zwaar om te borgen dat het een Europese vergelijking blijft.  

 
EFET merkt op dat als het benchmarkproces is doorlopen met eerdere kansen om punten in te 
brengen, het ook ex-post afgelopen moet zijn als niet aan de Z-factor criteria is voldaan. EFET stelt dat 
zorgvuldigheid geboden is bij het al dan niet toelaten van ex-post aanpassingen. 

• De ACM merkt op dat in de benchmark onderzocht is of er een verband is tussen leeftijd en 
kostenefficiëntie en dat dit verband niet is gebleken. 

 
Gas – Vervangingsinvesteringen 
GTS merkt op dat de consultant aanvankelijk van plan was om te corrigeren voor vervangings-
investeringen en daarover een paper heeft geschreven. Uiteindelijk is dat vanwege praktische 
problemen niet gebeurd. Dat neemt niet weg dat er nog steeds noodzaak is om te corrigeren voor 
vervangingsinvesteringen in de benchmark, aldus GTS.  
 
GTS merkt verder op dat de regressie waarop de consultant baseert dat leeftijd geen verband houdt 
met efficiëntie, niet zuiver is, want de andere TSO’s zijn veel jonger dan GTS. GTS vindt het logisch 
dat het verband dan niet wordt gevonden en verzoekt de ACM om wel voor de dubbeltelling in kosten 
te corrigeren.  
 
NOGEPA merkt op dat GTS veel compressoren heeft ouder dan 30 jaar. Daar staat volgens NOGEPA 
wel output tegenover maar geen kosten. 
 
Gas – Grondwater 
GTS merkt op dat haar leidingen voor 95% in permanent natte grond liggen. Dat leidt tot extra kosten 
in aanleg, beheer en onderhoud. Dit punt is al vroeg in het benchmarkproces door GTS opgebracht. 
GTS vindt het opmerkelijk dat de ACM stelt dat er geen andere benchmarkonderzoeken zijn, waarin 
grondwaterproblematiek naar voren komt. In E2-gas werden de locaties van assets namelijk specifiek 
uitgevraagd. Toen is wel voor grondwater gecorrigeerd en is die 95% natte grond wel overgenomen. 
Dat betreft een correctie van 50% kostenverhoging. Het percentage genoemd door Jacobs is 
conservatief, aldus GTS. 
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Gas – Landuse 
GTS merkt op dat ook voor de dichtheid van bebouwing in Nederland gecorrigeerd zou moeten 
worden. Een groot netwerk op een relatief klein oppervlak geeft extra complexiteit en kosten. 
 
GTS geeft tot slot aan om op alle besproken punten nog een schriftelijke reactie te delen met de ACM. 
 
4. Rondvraag en afsluiting 
Van dit agendapunt wordt geen gebruikt gemaakt. De ACM meldt dat volgende week twee KBG-
bijenkomsten gepland staan. Op 20 april a.s. staat het onderwerp Kapitaalkosten: doorrollen + 
bijschatten op de agenda. Op 23 april a.s. staan de onderwerpen Vooruitkijkende PV en SO RNB’s 
invoeding groen gas en HS invoeding op de agenda. 
 
De ACM sluit vervolgens om 16.45 uur de vergadering. 
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Reacties op Hoofdpuntenverslag Klankbordgroepbijeenkom st methodebesluiten 2022 
d.d. 16 april 2020 via Webex 

Omdat vanwege de Corona-crisis alle KBG-bijeenkomsten voorlopig via Webex zullen plaatsvinden,   
neemt de ACM eventuele toevoegingen aan het verslag tijdelijk op bij de reacties. Zodra het weer 
mogelijk is de KBG-bijeenkomsten bij de ACM te houden, vervalt deze mogelijkheid en zal de ACM 
zoals voorheen gebruikelijk eventuele toevoegingen die niet zien op de correcte weergave van de 
bijeenkomst apart toevoegen aan het dossier. Als bijlagen bij dit verslag wordt de reactie van Gasunie 
Transport Services BV op de TSO-benchmark en de reactie van Netbeheer Nederland op het Brattle-
rapport gevoegd. 
 
Enexis 
Pagina 2, boven, de passage: GTS geeft aan dat er in NBNL-verband gekeken is naar het rapport. 
GTS zal namens NBNL de vragen die hieruit gekomen zijn voor haar rekening nemen. In de slides 
staat dat de Coronacrisis, de Dimsoncorrectie en Quantitative Easing (QE) punten zijn voor later. 
Aanpassen 
‘GTS geeft aan dat er in NBNL-verband gekeken is naar het rapport. GTS zal namens NBNL de 
vragen die hieruit gekomen zijn voor haar rekening nemen. In de slides staat dat de Coronacrisis, de 
Dimsoncorrectie en Quantitative Easing (QE) punten zijn voor later zijn’.  
 
Pagina 2, midden, de passage: GTS vraagt of de ACM met de Euro Stoxx 600 index eigenlijk de Stoxx 
Europe 600 index bedoelt? De naam is iets anders, Europe in plaats van Euro. Dit is eerste resultaat 
dat GTS vindt op Google. De netbeheerders willen graag checken of dit dezelfde is als Euro Stoxx 
600. 
Aanpassen 
‘GTS vraagt of de ACM met de Euro Stoxx 600 index eigenlijk de Stoxx Europe 600 index bedoelt? De 
naam is iets anders, Europe in plaats van Euro. Dit is het eerste resultaat dat GTS vindt op Google. 
De netbeheerders willen graag checken of dit dezelfde is als Euro Stoxx 600’.  
 
Pagina 3, midden, de zin: Dat is een van de redenen waarom eerder door de ACM is toegezegd om 
alle onderdelen van de methode bij elkaar te voegen, zodat de gevolgen in samenhang met alle 
andere beslissingen bekeken kan worden. 
Aanpassen 
‘Dat is een van de redenen waarom eerder door de ACM is toegezegd om alle onderdelen van de 
methode bij elkaar te voegen, zodat de gevolgen in samenhang met alle andere beslissingen bekeken 
kan kunnen worden’.  

Pagina 5, boven, de zin: Naast het normale WACC-rapport ook een rapport over de risicovrije rente en 
de marktrisicopremie. Brattle geeft in dat rapport aan dat er empirisch wel een aanwijzing is dat er een 
verband is tussen de risicovrije rente en de marktrisicopremie, maar dit is niet 100% is.  
Aanpassen 
‘Naast het normale WACC-rapport ook een rapport over de risicovrije rente en de marktrisicopremie. 
Brattle geeft in dat rapport aan dat er empirisch wel een aanwijzing is dat er een verband is tussen de 
risicovrije rente en de marktrisicopremie, maar dit is niet 100% is’.  
 
Pagina 6, midden, de passage: Stedin geeft aan zich aan te sluiten bij de punten van GTS. Zij moet 
wel toevoegen dat haar het gevoel bekruipt “operatie geslaagd en patiënt overleden”. Volgens Stedin 
gaat er wel iets fout. Als men kijkt naar total market return, dan is dat geen afwijking van het CAPM 
model. Het is een logischere manier om tegen het CAPM model aan te kijken. Met de cijfers uit het 
rapport van Brattle is sprake van een total market return van 3,3% procent. De consultant van Stedin 
geeft aan dat in het VK al 20 jaar gebruik wordt gemaakt van de total market return benadering. Op 
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Transgaz komt Stedin ook nog terug. Men kan daarnaast vanuit de ACM niet verwachten dat Stedin 
met een dergelijk lage WACC in staat is om de energietransitie te bekostigen. 
De ACM geeft aan haar uiterste best te doen om de WACC en andere componenten van de methode 
zo goed mogelijk vast te stellen, en dan uiteindelijk een discussie te voeren over het hele plaatje. Bij 
HOGAN hadden wij namelijk dezelfde discussie, maar dan ging het over tarieven die 20% gaan 
stijgen. Uiteindelijk zal de ACM dus de totale de som bekijken en dan zien wij pas het daadwerkelijke 
effect.  
Toevoegen 
‘Het is bij een dergelijke analyse van het totale plaatje van groot belang dat, naast de gevolgen voor 
de tarieven, ook wordt gekeken of de regionale netbeheerders in staat zullen zijn om het voor de 
energietransitie benodigde extra vermogen aan te trekken. Om aan de ratio’s te kunnen blijven 
voldoen en de credit rating te behouden, moet namelijk een deel van dit extra vermogen uit eigen 
vermogen bestaan. Het aantrekken van dit extra eigen vermogen zal voor de regionale netbeheerders 
echter moeilijk worden. De regionale netbeheerders kunnen niet op de markt eigen vermogen ophalen 
zoals een commercieel bedrijf. De lage toegestane rendementen zullen voor de aandeelhouders 
(Gemeenten en Provincies) geen reden zijn om hun schaarse middelen aan de regionale 
netbeheerders elektriciteit en gas te geven. Bij warmteprojecten kunnen zij bijvoorbeeld een veel 
hoger return on equity behalen’.  
 
Pagina 7, boven, de zin: GTS vraagt vanuit de netbeheerders welke analyse nu wordt gedaan voor de 
andere partijen (RNB’s)? Wordt dit dezelfde analyse als voor GTS, of houdt de ACM daar rekening 
met het andere reguleringsmodel van de netbeheerders? 
Aanvullen 
‘GTS vraagt vanuit de netbeheerders welke analyse nu wordt gedaan voor de andere partijen (RNB’s 
en Tenne T)? Wordt dit dezelfde analyse als voor GTS, of houdt de ACM daar rekening met het 
andere reguleringsmodel van de netbeheerders?’ 
 
Pagina 7, midden, de zin: Naar aanleiding van de analyse van Brattle over de energietransitie geeft 
Liander aan dat bij de regionale netbeheerders wel sprake is van volumerisico, en dat de regionale 
netbeheerders met andere investeringsniveaus te maken hebben dan bijvoorbeeld GTS. 
Aanvullen 
‘Naar aanleiding van de analyse van Brattle over de energietransitie geeft Liander aan dat bij de 
regionale netbeheerders wel sprake is van volumerisico omdat zij geen omzetregulering hebben , en 
dat de regionale netbeheerders met andere investeringsniveaus te maken hebben dan bijvoorbeeld 
GTS’.  
 
Gasunie Transport Services BV 
‘Algemene opmerking: Het verslag van de presentatie van GTS heeft ACM behoorlijk beknopt 
weergegeven. Verschillende vragen en opmerkingen zijn niet opgenomen in het verslag’.  
 
Pagina 8, midden bij kopje ‘Methode’, de passage: GTS merkt op dat zij ook veel kwaliteit levert, maar 
dat dit niet in benchmark gemeten wordt. GTS vindt dit onterecht. 
Aanvullen 
‘GTS merkt op dat zij ook veel kwaliteit levert, maar dat dit niet in benchmark gemeten wordt. GTS 
vindt dit onterecht. Bovendien zijn de kostenbases van TSO’s hierdoor onv ergelijkbaar. Daarom 
moet voorzichtig worden omgegaan met de uitkomsten. ’  
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Pagina 9, bovenaan, de zin: De ACM geeft aan dat niet te weten, maar wel dat de consultant tijdens 
de workshop eind september 2019 in een discussie met GTS over vergelijkbaarheid heeft opgemerkt 
dat GTS niet wordt vergeleken met TSO’s met heel andere karakteristieken. De ACM merkt verder op 
dat een sterk punt van DEA juist is dat het vergelijkbare TSO’s groepeert. 
Aanvullen en aanpassen 
“De ACM geeft aan dat niet te weten, maar wel dat de consultant tijdens de workshop eind september 
2019 in een discussie met GTS over vergelijkbaarheid heeft opgemerkt dat GTS niet wordt vergeleken 
met transit TSO’s met heel andere karakteristieken. De ACM merkt verder op dat een sterk punt van 
DEA juist is dat het vergelijkbare TSO’s groepeert.” 
Toelichting van GTS: Allereerst wil GTS graag vermelden dat zij de opmerking van de 

consultant tijdens de workshop in Wenen (waar ACM naar refereert) niet herkent. Dit heeft 

GTS ook tijdens de KBG benoemd. Ten aanzien van de inhoud van de opmerking dat GTS niet 

zou worden vergeleken met ‘TSO’s met heel andere karakteristieken’, meent GTS dat ACM 

tijdens de KBG heeft toegelicht dat GTS “niet zou worden vergeleken met Transit-TSO’s”. 

Inhoudelijk verschillen deze twee toelichtingen sterk van elkaar. 

 
Pagina 9, onder het kopje ‘Toepassing’, de passage: NOGEPA merkt op dat de ACM in de toepassing 
van de vorige benchmarkscore in het lopende methodebesluit een opwaartse marge van 5% heeft 
gezet op het benchmarkresultaat van GTS en dat NOGEPA dat niet terug ziet komen in de conclusies 
van GTS. Hoe kan NOGEPA weten of de score van GTS dan nu echt hoger is dan de vorige keer? 
GTS antwoordt dat zij hiermee een vergelijking maakt tussen E2gas en TCB18, zonder nationale 
aanpassingen. 
Aanvullen  
‘NOGEPA merkt op dat de ACM in de toepassing van de vorige benchmarkscore in het lopende 
methodebesluit een opwaartse marge van 5% heeft gezet op het benchmarkresultaat van GTS en dat 
NOGEPA dat niet terug ziet komen in de conclusies van GTS. Hoe kan NOGEPA weten of de score 
van GTS dan nu echt hoger is dan de vorige keer? GTS antwoordt dat de werkelijke onzekerheid in 
het Europese benchmarkonderzoek vele malen groter i s dan de 5% die NOGEPA noemt. Ten 
aanzien van de vergelijking van de benchmarkscores antwoordt GTS  dat zij hiermee een 
vergelijking maakt tussen E2gas en TCB18, zonder nationale aanpassingen.’ 
 
Liander 
Pagina 5, 4e alinea, de passage: GTS zegt dat de inflatie een stuk hoger is. GTS vraagt zich af 
waarom Brattle nu de inflatieverwachting van het IMF gebruikt. De schatting van de ECB (die de ACM 
normaal gebruikt) is bijvoorbeeld een stuk lager. Hetzelfde geldt voor de lange-termijn schatting van 
het CPB. Waarom wijkt de ACM af van de normale methodiek en gebruiken zij nu de schatting van het 
IMF? De ACM geeft aan dat de ECB een inflatieschatting voor de hele Eurozone heeft. Het IMF heeft 
als enige een schatting alleen voor Nederland. De ACM vraagt aan GTS of het haar voorkeur heeft om 
de ECB-schatting te gebruiken die over de hele Eurozone gaat terwijl er ook een schatting is voor 
alleen Nederland. 
Aanvullen 
‘Naar aanleiding van de opmerking van GTS over de beschikbare middellange termijn schatting van 
het CPB geeft ACM aan dat deze nog niet bij haar bekend was en (mede) daarom nog niet gebruikt 
was. ACM zegt toe dat zij deze gaat meenemen richting de consultant.’ 
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NOGEPA 
Pagina 9, bovenaan, de zin: De ACM geeft aan dat niet te weten, maar wel dat de consultant tijdens 
de workshop eind september 2019 in een discussie met GTS over vergelijkbaarheid heeft opgemerkt 
dat GTS niet wordt vergeleken met TSO’s met heel andere karakteristieken. 
Aanvullen 
‘De ACM geeft aan dat niet te weten, maar wel dat de consultant tijdens de workshop eind september 
2019 in een discussie met GTS over vergelijkbaarheid heeft opgemerkt dat GTS niet wordt vergeleken 
met TSO’s met heel andere karakteristieken; GTS hoeft zich geen zorgen te maken dat ze 
vergeleken zou worden met single-pipe-TSOs .’ 


