
Schriftelijke reactie GTS t.a.v. benchmark issues, naar aanleiding van KBG 16 april 2020. 
(Grotendeels ook mondeling uitgesproken tijdens de KBG) 
 
Per issue heeft GTS haar reactie onderverdeeld in 3 elementen: 

1. Verduidelijking ‘standpunt GTS’, zoals die door ACM op de slides is vermeld. 
2. Reactie op ‘standpunt ACM’, zoals die door ACM op de slides is vermeld. 
3. Reactie op ‘conclusie ACM’, zoals die door ACM op de slides is vermeld. 

 
Onconditionele capaciteit (slide 30 en 31) 

1. De Duitse TSOs (16 van de TSOs in de sample) verschillen wezenlijk van GTS en andere TSOs 
in de sample in TCB18: de Duitse TSOs bieden op grote schaal onconditionele transport 
capaciteit aan waardoor de kostenbasis van deze TSOs relatief kleiner is. Dit staat wat GTS 
betreft niet ter discussie. ACER is daar in een rapport zeer helder over geweest1 (ACER: geeft 
aan dat het creëren van onconditionele capaciteit vanuit een situatie van conditionele 
capaciteit forse investeringen vergt; geeft ook aan dat in Duitsland op grote schaal 
conditionele capaciteit wordt aangeboden).  

2. ACM geeft aan dat er van scheve input/output verhoudingen geen sprake is. GTS heeft 
echter aan ACM laten zien dat over een ruime periode van de afgelopen 10 jaar, o.a. als 
gevolg van investeringen die gedaan zijn om een ontkoppeld entry-exitsysteem te maken, de 
ratio’s voor GTS wel degelijk worden scheefgetrokken. Dit leidt tot een nadeel ten opzichte 
van de Duitse TSOs. Immers, dit effect heeft bij de Duitse TSO’s niet op kunnen treden, 
omdat zij dit soort investeringen niet hebben hoeven doen. 

3. Dit issue legt een fundamenteel probleem van de benchmark d.m.v. DEA methode bloot, 
zoals GTS ook in de presentatie heeft genoemd: outputs van een TSO worden in DEA in 
slechts een aantal variabelen gegoten. Het is echter onmogelijk om de volledige output van 
een TSO in slechts een 4-tal output parameters te vatten.  
Het wel of niet aanbieden van conditionele capaciteit betekent voor een TSO een 
fundamenteel andere functionaliteit van het netwerk. Met andere woorden, GTS levert een 
ander product/functionaliteit dan de Duitse TSOs. De gekozen outputparameters corrigeren 
niet voor dit verschil, waardoor de onvergelijkbaarheid daarmee niet is onderkent. GTS is 
daarom van mening dat een correctie (waarvoor GTS verschillende routes heeft voorgesteld) 
volgens GTS nog steeds noodzakelijk is. 

 
Leveringszekerheid (slide 32) 

1. Voor de Duitse TSOs maar ook andere zoals bijvoorbeeld de Portugese TSOs gelden andere 
leveringszekerheidseisen. De kwaliteit van de dienstverlening is daarmee wezenlijk anders: 
GTS levert een andere en duurdere output. Deze TSOs (in bijv. Duitsland/Portugal) hebben 
daarom een relatief kleinere kostenbasis ten opzichte van GTS. Zoals GTS ook in de 
presentatie heeft aangegeven wordt er in deze benchmark echter niet/niet juist 
gecorrigeerd voor verschillen in kwaliteit. 

2. GTS krijgt in de output slechts beperkt erkenning voor deze extra dienstverlening. Hiermee 
wordt deels, maar nog onvoldoende gecorrigeerd voor het verschil tussen TSOs.  

3. Doordat de ratio op tenminste twee output parameters evident verslechtert, daalt per saldo 
de score van GTS in de benchmark. Met andere woorden: de benchmark duidt deze extra 
dienstverlening als relatief duur. ACM kan dit effect eenvoudig laten zien door de 
input/output van deze dienstverlening te verwijderen uit de benchmark. Concluderend: een 
correctie is noodzakelijk om de vergelijkbaarheid tussen GTS en de andere TSOs ten aanzien 
van dit issue te kunnen garanderen.  

 

                                                           
1 ACER (2019) Report on the conditionalities stipulated in contracts for standard capacity products for firm 
capacity 



Balanceerkosten (slide 33) 
1. Ter aanvulling op de formulering op de slide: de Duitse TSOs hebben dit niet alleen in 

clusterverband georganiseerd, maar de kosten ook buiten hun eigen onderneming geplaatst. 
De kosten van balancering vallen voor de Duitse TSOs dus (grotendeels) buiten de 
benchmark terwijl deze kosten voor GTS binnen de benchmark vallen. Dat leidt tot een 
nadeel voor GTS. GTS heeft voorgesteld om de helft van de balanceerkosten (1,75% van 
totex) buiten de benchmark te plaatsen, een deel van de assets voor balancering wordt ook 
voor transport gebruikt. 

2. ACM stelt dat er geen aanwijsbare assets zijn voor balancering. GTS is van mening dat er wel 
degelijk aanwijsbase assets voor balancering zijn, bijvoorbeeld de investeringen die zijn 
gedaan in het IT-systeem dat het real-time-balanceringregime in Nederland mogelijk maakt. 
Dit soort IT-systemen vallen voor de Duitse TSOs buiten de kostenbasis van de benchmark. 

3. Dit is ook de reden dat alleen een opex-correctie van 3,5% voor balancering onvoldoende 
recht doet aan dit verschil en GTS 1,75% op totex niveau heeft voorgesteld.  

 
Kleine velden (slide 34) 

1. In de kern is ook hier het punt: de TSOs zijn onvoldoende vergelijkbaar t.a.v. deze activiteit. 
Andere TSOs hebben deze taak en dus functionaliteit niet. In het model wordt onvoldoende 
rekenschap gegeven van dit verschil. 

2. Onderdelen 1 en 2 zijn inderdaad terecht buiten scope van de benchmark gehouden. Dat 
maakt dat ten principale ook de andere twee genoemde elementen buiten scope horen te 
zijn.  

3. De vervangingsinvestering in een IT-systeem waar ACM op doelt, is wat GTS betreft 
illustratief waarom de input/output ratio verslechterd (wordt scheefgetrokken) als gevolg 
van dit verschil in taak/functionaliteit tussen GTS en andere TSOs: het IT-systeem heeft EUR 
100 mln gekost (input), terwijl dit maar EUR 2,5 mln aan waarde in slechts een van de output 
parameters oplevert (deze investering leidt niet tot extra output in de output parameters 
leidinglengte, compressorvermogen, connectiepunten). Dit betekent dat EUR 97,5 euro per 
definitie nooit tot vergoeding zal komen en dus voor rekening van GTS komt. Met andere 
woorden: dit voorbeeld illustreert waarom dit ten principale een belangrijk verschil is waar 
voor dient te worden gecorrigeerd (op alle 4 de onderdelen die ACM noemt in haar slide). 

 
Decommissionings (slide 35) 

1. In aanvulling op de verschillen in ‘leeftijd’ en ‘verschillen in wet en regelgeving’ heeft GTS 
aanvullende argumenten gegeven waarom deze activiteit (en de daarmee samenhangende 
OPEX/CAPEX) niet vergelijkbaar zou zijn. Bovendien staat er, in contrast met de aanname in 
deze benchmark, geen extra output tegenover de kosten voor decommissioning (sterker: 
meer kosten leiden tot minder output). 

2. Hoewel GTS de praktische impact van ACM voor een groot deel herkent, heeft GTS nog wel 
inhoudelijke bezwaren t.a.v. de vergelijkbaarheid van deze activiteit. 

3. Zie 2.  
 
Vervangingsinvesteringen (slide 36-37)  

1. ACM constateert net als GTS terecht dat sprake is van een dubbeltelling. Voor de 
volledigheid wil GTS nog wel vermelden dat het niet alleen gaat om een ‘restant’ van de 
oorspronkelijke investering, maar de totale oorspronkelijke investering en de totale nieuwe 
investering: het betreft dus een volledige dubbeltelling, niet deels. Ook de consultant van 
TCB18 stelt dat de vervangingsinvestering leidt tot een volledige dubbeltelling, en 
constateert tevens dat dit ten onterechte een nadeel oplevert in de benchmark voor de TSO 
die de vervangingsinvestering heeft gedaan. Immers, de levensduurverlenging van assets die 
een TSO als gevolg van de vervangingsinvestering heeft gerealiseerd wordt in de output niet 



herkent. Als levensduurverlening op een juiste manier wordt erkent (gecorrigeerd), kan het 
nadeel van de dubbeltelling worden opgelost. 
De consultant heeft de noodzaak voor deze correctie, aangevuld met een oplossing voor dit 
probleem uitgewerkt in een paper aan het begin van TCB18. De consultant heeft deze 
oplossing helaas niet kunnen implementeren vanwege gebrek aan data bij andere TSOs. Dit 
neemt niet weg dat een correctie nog steeds moet plaatsvinden.  
De (tijdelijke) dubbeltelling maakt niet dat nut en noodzaak van de vervanging niet gegeven 
zou zijn. 

2. De consultant heeft in het benchmark onderzoek laten zien dat GTS de oudste / een van de 
oudste TSOs is in de peer group (ca. 15 jaar ouder dan andere TSOs). ACM stelt echter dat er 
geen correctie nodig is voor ‘oudere TSOs’, omdat uit analyses van de consultant zou blijken 
dat er geen verband is tussen leeftijd en kostenefficiëntie. GTS heeft tot op heden deze 
analyses nog niet ontvangen (en kan dit dus niet toetsen), maar begrijpt dat de analyses die 
ACM aanvoert voor het vaststellen van de relatie tussen kostenefficiëntie en leeftijd is 
gebaseerd op regressie analyses. Omdat in deze analyses vooral observaties van TSOs die 
niet/nauwelijks VVI doen vanwege hun relatief lage leeftijd (want het grootste deel van de 
TSOs heeft een veel jonger netwerk t.o.v. GTS), is het begrijpelijk dat er daardoor geen 
verband wordt gevonden tussen leeftijd en kostenefficiëntie. Immers, regressies schatten 
relaties op basis van de meerderheid van de data. Wanneer de meerderheid van de TSO’s 
niet oud (genoeg) is maakt een regressie vergelijking daarin geen onderscheid en kan een 
oude TSO de facto wel degelijke en verband tussen ouderdom en kosten laten zien.  
Bovendien suggereert ACM dat de dubbeltelling uit zou middelen. Daarvan is echter geen 
sprake: als GTS bijvoorbeeld vijf jaar voor het einde van de theoretische technische 
levensduur een deel van een pijpleiding vervangt, dan krijgt GTS vijf jaar korter een 
vergoeding van deze investering dan wanneer GTS die vervanging op of na de theoretische 
levensduur zou hebben gedaan (en er geen sprake is van een dubbeltelling). Daarbij komt 
dat voor het overgrote deel van de assets in de benchmark de theoretisch aangenomen 
technische levensduur in de benchmark van 60 jaar (!) nog helemaal niet is verstreken. 

3. GTS verzoekt ACM voor de dubbeltelling te corrigeren, bijvoorbeeld door toepassing voor 
GTS van de door de consultant voorgestelde methode.  
Het niet corrigeren voor deze dubbeltelling zou een sterke financiële prikkel tot gevolg 
hebben om vervangingsinvestering uit te stellen tot nadat de theoretische technische 
levensduur die in de benchmark wordt gebruikt is verstreken, en niet te doen op het 
moment dat ze nodig zijn (bijvoorbeeld om de levensduur van bepaalde assets tegen 
beperkte additionele kosten te kunnen verlengen). Dit lijkt ons niet het doel dat met de 
benchmark wordt beoogd. 

 
Grondwater (slide 38) 

1. In TCB18 wordt alleen gecorrigeerd voor oppervlakte water. Hoewel dat een relevante 
omgevingsfactor is voor GTS die behouden moet blijven, is ook grondwaterproblematiek (op 
1,5 meter diepte) relevant. Immers, ongeveer 95% van de leidingen van GTS ligt in 
permanent natte grond. Dit leidt onmiskenbaar tot substantieel hogere kosten bij de aanleg 
en in het beheer en onderhoud van deze leidingen, t.o.v. een situatie waarin sprake is van 
relatief droge grond. GTS heeft dit in een vroeg stadium (december 2018) als onderdeel van 
het TCB18 proces desgevraagd als voor GTS relevante omgevingsfactor opgebracht. Andere 
TSOs hebben dit ook kunnen doen.  

2. ACM geeft aan dat andere TSO’s mogelijk ook met dit probleem te maken hebben. Dat zij dit 
in het TCB18 proces niet hebben opgebracht als voor hen relevant punt zou kunnen 
betekenen dat dit voor hen juist geen probleem is. Het is daarnaast opmerkelijk dat ACM 
stelt dat zij geen andere benchmarkonderzoek kent waarin grondwaterproblematiek naar 
voren is gekomen als relevante kostendrijver. In het vorige benchmarkonderzoek E2gas is (in 



tegenstelling tot TCB18) een asset en locatie specifieke uitvraag gegaan naar de natheid van 
de bodem. Elke TSO heeft daarvoor toentertijd data opgeleverd. Daaruit kwam naar voren 
dat voor de pijpleidingen van GTS geldt dat die voor ca. 95% in de grondclassificatie 
“permanently wet” vielen. Daarbij hoorde een kostenverhogende factor van 1,5 (50% meer 
kosten). Een dergelijke correctie is vervolgens ook toegepast. 

3. Graag merkt GTS op dat het Jacobsrapport waar ACM naar verwijst een conservatieve 
inschatting betreft van o.a. het verschil in kosten voor aanleg van leidingen tussen 
Nederland in Duitsland. Verder wordt in dat rapport verwezen naar additionele 
kostenverschillen vanwege complexiteit van omgeving. Daarvoor wordt in de TCB18 
benchmark (nog) niet gecorrigeerd.  

 
 
Landuse (slide 39) 

1. De correctie die nu wordt doorgevoerd ziet op reliëf (heuvels/bergen). Echter, daarmee 
wordt niet voor de complexiteit van de omgeving van het netwerk van GTS gecorrigeerd. In 
plaats daarvan zou de correctie moeten zien op dichtheid van bebouwing en de nauwe 
landschappelijke planning in Nederland. Bovendien merkt GTS graag op dat TSOs in 
bergachtige landen een forse correctie krijgen, volledig los van het feit of de assets van die 
TSO ook daadwerkelijk in bergachtig gebied liggen. Dit zet TSOs in landen met meer reliëf 
dan in Nederland onterecht op voorsprong. Dit leidt tot een nadeel voor GTS. De correctie 
op deze manier voor bergen zou verwijderd moeten worden uit de benchmark. 

2. Er wordt (nog) op geen enkele manier gecorrigeerd voor de complexe omgeving van GTS  als 
gevolg van volheid van het landschap 
(dorpen/steden/wegen/kanalen/spoorlijnen/natuurgebieden) en een volle bodem met 
andere infrastructuur (kabels/leidingen/draadjes etc.), in combinatie met de enorme 
omvang van het netwerk (12.500 km, GTS is een van de grootste TSOs in de sample) op een 
klein oppervlak. Dit terwijl de kosten voor aanleg en beheer en onderhoud van assets wel 
degelijk significant hoger zijn t.o.v. TSOs die niet worden geconfronteerd met deze 
complexiteit van de omgeving.  

3. Een correctie voor deze complexiteit van de omgeving is alsnog noodzakelijk. Op dit moment 
is er geen sprake van een juiste vergelijking tussen TSOs, ten nadele van GTS. Wat GTS 
betreft wordt in feite aangenomen dat Nederland het makkelijkste land in Europa is om 
12.500 km leiding aan te leggen en te onderhouden.  

 
 


