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1. Opening 
De ACM opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De ACM licht toe dat deze 
vergadering is bedoeld als wettelijk vooroverleg. 
 
De ACM licht vervolgens toe dat deze eerste online KBG-bijeenkomst als een experiment moet 
worden beschouwd. Aan het einde van de bijeenkomst volgt een korte evaluatie. De ACM merkt 
vervolgens op dat het schema met onderwerpen op slide 5 voor de KBG-bijeenkomst van  
9 april a.s. gaat wijzigen. Het onderwerp SO RNB’s (proactief verzwaren) wordt op verzoek van NBNL 
verplaatst naar een ander moment dit jaar. 
 
Enexis wil weten hoe erg het is, gezien de huidige omstandigheden, als de planning niet wordt 
gehaald.  

• De ACM antwoordt dat deze eerste online KBG-bijeenkomst als een experiment wordt 
beschouwd. Aan het einde van de bijeenkomst wordt hierop verder doorgegaan en kan er 
daarna worden bekeken hoe er verder met de reeds geplande KBG-bijeenkomsten wordt 
omgegaan. 

 
Liander stelt voor om bijvoorbeeld alle RNB-gerelateerde onderwerpen te verschuiven naar een ander 
moment dit jaar. Daarnaast is het wellicht handig om in het schema met onderwerpen expliciet te 
maken of het gaat om een TSO- of een RNB-gerelateerd onderwerp. 

• De ACM antwoordt dat zij deze suggesties meeneemt. 
 
Liander vraagt of het onderwerp Kapitaalkosten – doorrollen + bijschatten op de KBG-bijeenkomst van 
9 april a.s. over de landelijke netbeheerders gaat. 

• De ACM bevestigt dit. Daarnaast meldt zij dat het onderwerp HOGAN op de KBG-bijeenkomst 
van 20 april a.s. GTS betreft. 

 
Enexis merkt op dat er wellicht een uitzondering kan worden gemaakt met betrekking tot het laten 
aanpassen van het verslag naar aanleiding van opmerkingen door de KBG-leden. 

• De ACM antwoordt dat zoals altijd de opmerkingen van de KBG-leden worden opgenomen in 
het verslag, voor zover ze over het verslag gaan. Dit wordt ook gedocumenteerd. Daarnaast is 
het altijd mogelijk om een persoonlijke inbreng te hebben buiten de KBG-bijeenkomsten om. 

 
De ACM vermeldt vervolgens dat er tijdens de KBG-bijeenkomst van 2 maart jl. gesproken is over 
maar 1 X-factor voor GTS. De ACM meldt dat bij nader inzien de huidige situatie, dus meerdere X-
factoren, wordt gehandhaafd, omdat het invoeren van de x-factor niet volledig financieel neutraal is. 
 
GTS merkt op dat zij komt op verwaarloosbare verschillen van paar ton in plaats van miljoenen.  

• De ACM bevestigt dat het verschil inderdaad enkele tonnen is en geen miljoenen, zoals de 
ACM eerder suggereerde. Niettemin trekt de ACM haar voorstel om naar 1 X-factor te gaan 
in. 
 

GTS vind dat te snel en stelt voor om daar op een ander moment op terug te komen. 
• ACM vraagt GTS haar gedachten op papier te zetten. 
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2. Frontier shift – aanpak 
De ACM licht de aanpak in het huidige methodebesluit kort toe. Daarbij noemt de ACM dat er voor 
deze periode twee aandachtspunten zijn. Ten eerste geeft uitgaan van het sectorgemiddelde (TFP) 
mogelijk een vertekend beeld van de frontier shift. Uit onderzoek van internationale 
onderzoeksinstellingen bleek dat er achterblijvers waren in de TFP die het sectorgemiddelde onderuit 
zouden halen. Daarom heeft de ACM de consultant (onderzoeksbureau Economic Insights) gevraagd 
om dit issue te bestuderen, ook uit het oogpunt van haalbaarheid. Het offerteverzoek hiervan is in een 
eerder stadium  met de KBG-leden gedeeld. Ten tweede vraagt de reguleringsmethode mogelijk om 
een opdeling van de TOTEX frontier shift in een OPEX en CAPEX frontier shift.  
 
GTS vraagt wat de achtergrond is van het initiatief om de methode te verfijnen. Waaruit maakt de ACM 
op dat er mogelijk sprake is van een onderschatting van de frontier shift. 

• De ACM licht toe dat dit ook aan bod kwam in de vorige KBG-bijeenkomst over frontier shift. 
Onderzoeken van bijvoorbeeld de OECD laten een negatieve catch-up zien. De verwachting 
was dat in concurrerende markten bedrijven snel aanhaken bij de best practice, maar uit 
onderzoek bleek juist een tegengestelde beweging. Het idee nu is om dat te laten 
onderzoeken bij de 8 sectoren die relevant zijn voor netbeheerders. 

 
GTS vraagt of het onderscheid tussen catch-up en frontier shift alleen gemeten kan worden met een 
database op bedrijfsniveau. 

• De ACM reageert dat het aanvankelijk wel de gedachte was, ook afgaande op de literatuur 
waar gewerkt wordt met zulke databases. 

 
De ACM legt uit dat naar het oordeel van de consultant het niet mogelijk is om databases op 
bedrijfsniveau te gebruiken. Daarom zal weer een database op sectorniveau gebruikt worden. De 
voorkeur gaat hierbij uit naar de EU KLEMS database. Ter vergelijking, in het frontier shift onderzoek 
van het huidige methodebesluit is gerekend met een samengestelde database van EU KLEMS en 
OECD STAN. De verklaring hiervoor is dat de meetperiode toen verder terug lag in de tijd (start 1988) 
om een tijdreeks te krijgen die lang genoeg is. Omdat wij nu zijn opgeschoven in de tijd, kunnen wij 
werken met één dataset. 
 
De ACM licht toe dat de consultant ook met de database o.b.v. van sectordata mogelijkheden ziet om 
catch-up van frontier shift te scheiden. Daarvoor is wel een bredere dataset nodig, met daarin dezelfde 
sectoren voor andere EU-landen. Mocht nu blijken dat catch-up effecten spelen, dan volgt er mogelijk 
hiervoor een correctie.  
 
GTS vraagt of de ACM een catch-up wil uitrekenen door een vergelijking te maken tussen 
Nederlandse sectoren en dezelfde sectoren voor andere EU-landen.  

• De ACM antwoordt dat het iets anders werkt. De waarnemingen voor de Nederlandse 
sectoren worden aangevuld met waarnemingen voor andere landen. Dan is er per jaar voor 
een sector een frontier te maken van de meest efficiënte landen. De landen op de frontier 
kunnen overigens per jaar verschillen. Hiermee wordt door de tijd inzichtelijk in hoeverre de 
frontier verschuift en kan catch-up inzichtelijk worden gemaakt. Dat is een andere benadering 
dan binnen een land naar individuele bedrijven kijken. Met die aanpak zou preciezer een 
catch-up effect bekeken kunnen worden. Dat kan alleen niet. Met waarnemingen op 
sectorniveau in meerdere landen kan de ACM toch inzicht krijgen, maar meer bij benadering. 

 
TenneT vraagt hoe met een analyse o.b.v. landen onderscheid gemaakt kan worden naar koplopers 
en achterblijvers. 
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• De ACM antwoordt dat er in een dergelijke analyse inderdaad gewerkt wordt met landen. 

Daarin zijn bedrijven actief die gebruik maken van de mogelijkheden die technologische 
vernieuwing biedt. Soms zal dat in het ene land meer het geval zijn dan in het andere land. 
Dan wordt door de tijd heen gezien dat verschillende landen op verschillende momenten in de 
tijd verschillende productiviteitsverbetering realiseren. Vervolgens kun je beargumenteren dat 
mogelijkheden voor technologische vernieuwing openstaan voor alle landen. Er is geen reden 
dat het ene land het niet kan en het andere land wel. Deze analyse is dus meer een 
benadering van het effect dat speelt op bedrijfsniveau, maar het is wel een interessante 
manier om te zien of het catch-up issue speelt. Stel nu dat het er niet is, dan behoeft de 
frontier shift methode op dit punt geen aanpassing. En stel nu dat het wel speelt, dan moet het 
een goede plek krijgen in de analyse. Hierbij zal de ACM het advies van de consultant 
gebruiken. Ook om het te implementeren in de Nederlandse context. 

 
TenneT vraagt of bovenstaande analyse ook modelmatig zou kunnen worden toegelicht, omdat dat bij 
zal dragen aan het begrip.  

• De ACM antwoordt dat het onderdeel zal zijn van het rapport van de consultant. Tijdens de 
KBG-bijeenkomst van 11 mei a.s. wil de ACM hierop dieper ingaan.  

 
De ACM vraagt aan de KBG-leden hoe zij het continueren van de huidige methode zien met een 
eventuele correctie voor catch-up effecten op basis van de additionele analyse. 

• TenneT reageert dat zij in algemene zin van mening is dat de huidige aanpak gecontinueerd 
zou kunnen worden. TenneT is nog niet overtuigd dat er een aanleiding is om inzicht te krijgen 
in een split tussen frontier shift en catch-up. TenneT verzoekt meer aandacht voor de precieze 
aanleiding. Tenslotte noemt TenneT dat er vraagtekens te plaatsen zijn bij de analyse met 
sectoren voor verschillende EU-landen en of daar echt een verschil uit kan blijken tussen 
koplopers en achterblijvers. 
 

• GTS sluit zich grotendeels aan bij TenneT. De huidige methodiek is intuïtief goed te volgen. 
GTS had al vragen bij een analyse op bedrijfsniveau en verbaast zich over de wijziging naar 
een analyse met EU-landen, omdat het een hele andere benadering betreft. Volgens GTS 
mist de economisch-theoretische rationale. GTS stelt voor hiermee niet verder te gaan, omdat 
andere zaken binnen REG2022 meer de aandacht verdienen. 
 

• NOGEPA ondersteunt de richting van de ACM. Het catch-up effect moet worden onderzocht. 
 
• VEMW sluit zich aan bij het standpunt van NOGEPA. 

 
De ACM geeft aan bij de volgende KBG-bijeenkomst over de frontier shift meer inzicht te geven in de 
precieze aanpak van de additionele analyse van het catch-up effect. 
 
De ACM geeft aan dat de mogelijke nieuwe manier van kapitaalkosten berekenen (doorrollen en 
bijschatten) gevolgen heeft voor de frontier shift. Waar nu een TOTEX frontier shift gebruikt wordt, zal 
een aparte OPEX en CAPEX frontier shift nodig zijn. Hierbij verwijst de ACM ook naar een eerdere 
KBG-bijeenkomst, waarin doorrollen en bijschatten werd toegelicht. De ACM licht verder toe dat het 
relatief eenvoudig is om gesplitste frontier shifts te berekenen. Daarbij geldt wel dat een CAPEX 
frontier shift minder geschikt is, omdat deze is berekend over de gehele kapitaalgoederenvoorraad, 
terwijl voor het bijschatten de productiviteitsstijging van de nieuwe machines telt. Afhankelijk van de 
precieze manier van bijschatten, zou een CAPEX frontier shift over de hele kapitaalgoederenvoorraad 
een dubbeltelling met zich meenemen, omdat in de bijgeschatte investeringen ook een impliciet 
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CAPEX frontier shift verwerkt kan zitten. De consultant onderzoekt momenteel nog de haalbaarheid 
van een alternatieve methode, die tot een meer geschikte CAPEX frontier shift kan leiden.  
 
GTS geeft aan dat de alternatieve methode nog wat ingewikkeld klinkt en voor het gevoel behoorlijk 
experimenteel is. GTS vraagt zich daarbij af in hoeverre een dergelijke methode een basis heeft in de 
economische literatuur. Ook heeft GTS de zorg dat een dergelijke methode een stabiele en 
voorspelbare methode in de weg staat. GTS vraagt waarom de huidige methodiek niet voldoet.  

• De ACM geeft aan dat de aanleiding hiervoor gelegen is in de nieuwe methode voor het 
schatten van kapitaalkosten. Een TOTEX frontier shift is daarbij niet geschikt.  

 
NOGEPA vraagt of de split tussen CAPEX en OPEX ook betekent dat er dan mogelijk verschillende 
uitkomsten komen voor TenneT en GTS. 

• De ACM antwoordt dat het inderdaad mogelijk is een verschil van uitkomst te krijgen voor 
TenneT en GTS. Dat is erin gelegen dat de sectoren andere gewichten krijgen, afhankelijk 
van de relevantie voor GTS of TenneT. Dat is in de huidige methode ook al het geval. 

 
TenneT vraagt zich af of hier een trendbreuk voor de ACM ontstaat, omdat de ACM zo af lijkt te 
stappen van een frontier shift op TOTEX  niveau. Ook vraagt TenneT zich af hoe dit zich verhoudt tot 
de vaststelling van de statische efficiëntie, waar een TOTEX benadering wordt gehanteerd. Is dat 
methodologisch strokend? TenneT vraagt hiervoor aandacht. Ook vraagt TenneT of de haalbaarheid 
van een geschikte CAPEX frontier shift effect heeft op de haalbaarheid van het doorrollen en 
bijschatten.  

• De ACM geeft aan dat de frontier shift in dienst staat van de regulering. Afhankelijk van de 
stappen die daarin gezet worden, zoekt de ACM geschikte parameters. Daarbij heeft de ACM 
op het eerste gezicht niet de indruk dat het vaststellen van de statische efficiëntie op TOTEX 
niveau gevolgen heeft voor de bruikbaarheid van een gesplitste frontier shift. Tenslotte geeft 
de ACM aan dat zij in de volgende KBG-bijeenkomst over doorrollen en terugkomt op de 
vraag of een geschikte CAPEX frontier shift effect heeft op de haalbaarheid. 

 
GTS uit de zorg dat er nu nog allerlei onderwerpen tijdens de KBG-bijeenkomst in mei besproken 
moeten worden, terwijl daarop al snel een ontwerpmethodebesluit moet volgen.  Wat doet dit met de 
planning. De ACM beaamt dat het tijdspad kort is. De ACM neemt de zorgvuldigheid altijd mee in de 
afweging. Ook moeten alle belanghebbenden goed zijn geïnformeerd. Er zijn op dit moment veel 
voorgenomen wijzigingen in de methode. Die acht de ACM ook nodig in verband met de 
ontwikkelingen rondom de energietransitie. De ACM ziet ook het spanningsveld.  
 
GTS vraagt of er een rapport komt dat gedeeld kan worden. 

• De ACM geeft aan dat zodra het rapport finaal is, dit met de KBG-leden wordt gedeeld. De 
ACM streeft ernaar om dit voorafgaand aan de volgende KBG-bijeenkomst voor de frontier 
shift op 11 mei a.s. te delen. 

 
3. Peiljaren 
De ACM licht toe welke onderwerpen in scope zijn en welke out of scope zijn voor peiljaren.  
 
TenneT merkt op dat zij ook operationele kosten voor de systeemtaken en inkoopkosten energie en 
vermogen hebben. Worden deze meegenomen? 

• De ACM antwoordt dat deze inderdaad in scope zijn. Mogelijk worden die onderwerpen 
anders behandeld als daar aanleiding voor is. 
 

NOGEPA vraagt wat de Q-factor is.  
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• De ACM antwoordt dat de Q-factor een kwaliteitsterm is voor RNB’s Elektriciteit. 

 
Daarna licht de ACM toe wat de uitgangspunten zijn bij totstandkoming van de peiljaren. Dit zijn 
robuustheid, representativiteit, geen bias, en geen gaming mogelijkheden. 
 
Enexis vraagt ten aanzien van gaming mogelijkheden of deze nog van toepassing zijn op 2022. De 
periode 2016-2019 ligt al vast. Kortom: er valt dus niets meer te schuiven. 

• De ACM antwoordt dat het meer over het verleden gaat. Als er gaming heeft plaatsgevonden, 
willen wij dit niet belonen. Als wij consequent iets doen, kan daarmee rekening worden 
gehouden. 

 
Enexis merkt op dat gaming geen relevante overweging is. 
 
Liander meldt dat het niet zo is dat zij zegt dat onderhoud in een bepaalde periode plaatsvindt. 
Gaming krijgt een te grote rol. 
 
Stedin vraagt hoe de ontwikkeling van inkoopkosten transport wordt meegenomen. Er is immers een 
grote stijging waarneembaar. 

• De ACM antwoordt dat zij dit punt meeneemt. Representativiteit gaat in dit specifieke geval 
mogelijk zwaarder wegen dan robuustheid. 

 
GTS meldt dat zij deze standpunten, behalve gaming, deelt. Als de ACM in de regulering consistent 
voor de peiljaren, kan men gaming krijgen, maar nu is dit niet aan de orde. 
  
Enexis vraagt zich af wat de ACM met de peiljaren gaat doen. Het gemiddelde ervan en dat als 
schatting gebruiken? Dat gaat aan de bedoeling voorbij. Het is goed mogelijk te schatten voor een 
nieuwe reguleringsperiode. Als er alleen naar de historie wordt gekeken, en vervolgens het 
gemiddelde wordt genomen, dan worden de ontwikkelingen van de laatste jaren, zoals de 
energietransitie genegeerd. 

• De ACM antwoordt dat het idee achter peiljaren  inderdaad is dat wij het gemiddelde nemen. 
Er zijn nu veel ontwikkelingen. Daarom zijn veel onderwerpen al out of scope verklaard.  
Dat zijn de onderwerpen waarop de energietransitie impact heeft. Wij weten niet wat toekomst 
gaat brengen, dus daarom wordt uitgegaan van het verleden. 
 

Liander meldt dat zij de uitgangspunten kan volgen. Alleen is er volgens Liander geen sprake van 
gaming. Maar hoe schat de ACM de volgende punten: nieuwe kosten gerelateerd aan 
congestiemanagement, verwijderingskosten, en nieuwe taken. Daarvan zijn peilaren niet bekend. 

• De ACM antwoordt dat als er onderwerpen zijn waarbij de schatting baseren op het verleden 
niet kan, zij dit graag hoort. 
 

 Liander vraagt welke zaken de ACM in het vizier heeft en benoemt hierbij specifiek enkele zaken 
zoals de introductie van nieuwe taken, congestiemanagement en verwijderingskosten 

• De ACM antwoordt dat die onderwerpen elders zijn belegd. Bijvoorbeeld nieuwe taken. Over 
congestiemanagement vindt binnenkort een overleg plaats. De verwijderingskosten komen 
terug bij HOGAN. 
 

TenneT merkt op dat het doel is een goede schatting te maken van efficiënte kosten. Daarbij vraagt zij 
zich af of de ACM andere methodieken heeft overwogen. Bijvoorbeeld een forward looking aanpak. 
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Zie bijvoorbeeld de rolling forward methodiek van OPEX systeemtaken. Gaming vervult wat TenneT 
betreft een ondergeschikte rol. Representativiteit moet echter wel gewicht krijgen.  

 
• De ACM antwoordt dat zij de punten snapt. Wij hebben gekeken naar andere methodes. Voor 

sommige onderwerpen is dat ook expliciet gemaakt. Daarom zijn er ook onderwerpen out of 
scope verklaard. De ACM vult aan dat rolling forward voor transporttaken geen optie is omdat 
wij X-factor vast moeten stellen. Jaarlijks bijstellen kan dan niet. Dat kan alleen met 
nacalculeren. Dat gebeurt al bij inkoopkosten energie en vermogen. Peiljaren zijn het 
startpunt van een schatting. Nu is de vraag naar welke jaren wordt gekeken. Daarnaast merkt 
de ACM op dat zij in de KBG-bijeenkomst van 8 juni a.s. de hele methode integraal tegen het 
licht houden.  

• De ACM antwoordt vervolgens dat er bilateraal overleg is geweest met netbeheerders. Dat 
gaat over een codewijzigingstraject over congestiemanagement. Netbeheerders zeggen dat 
de kosten op gaan lopen. Wij willen dan weten hoeveel dat oploopt. Dat hangt mede samen 
met de codewijziging. 

GTS vraagt of het jaar 2020 niet kan worden meegenomen. 
• De ACM antwoordt dat het tariefbesluit 2022 in mei moet worden genomen, daarvoor hebben 

wij een methodebesluit nodig, daarom kunnen wij complete data niet meenemen. De ACM 
antwoordt vervolgens dat qua timing van het tarievenbesluit het misschien net kan, maar dan 
hebben wij de data niet beoordeeld. Daar is dan niet voldoende tijd voor. 

 GTS zegt dat zij dit herkent. 

De ACM licht toe dat 1 peiljaar voor haar geen optie is. De ACM vraagt de KBG-leden welke optie hun 
voorkeur heeft:1 jaar, alle tussenliggende jaren of een driejarige peilperiode? 
Liander antwoordt dat de vraag is hoe de ACM omgaat met gegevens van peiljaren als het gaat om 
inkomsten aan het begin en eind van de periode. Wat zij wil zien is de afweging welke mogelijkheden 
en beperkingen de ACM ziet met betrekking tot schatten, volumes, SO. Dat in verband met 
ontwikkelingen op deze punten. Er zijn verschillende gradaties van mogelijkheden. Kan de ACM 
inzicht geven? 

• De ACM antwoordt dat zij in principe gemiddelden van waardes in de peilperiodes neemt. 
Eventueel gecorrigeerd met inflatie, of frontier shift. Dat hangt ervan af wat het onderwerp is. 
Meer vooruitkijkend schatten kan bij een aantal onderwerpen, die eerder door Liander zijn 
benoemd, en daar zijn wij mee bezig. 
 

Liander herhaalt de vraag welke mogelijkheden de ACM ziet met betrekking tot volumes en SO. 
• De ACM antwoordt dat in het kader van HOGAN wordt gekeken naar een  andere 

kostenverdeling. Hoe werkt dat door? Dat is bij peiljaren buiten scope gezet. En dat geldt net 
zo voor een aantal andere onderwerpen zoals benoemd in de presentatie. 
 

Liander meldt dat de ACM tijdens de KBG-bijeenkomst van 14 november jl. heeft aangegeven dat de 
rekenvolumes puur op historische cijfers moeten worden gebaseerd. Buiten deze KBG-bijeenkomst 
om, neemt Liander hiervoor contact op met de ACM. 

• De ACM antwoordt dat in de wet staat dat rekenvolumes op historische data moeten worden 
gebaseerd. Volgens de ACM heeft zij dit gezegd. 

Liander antwoordt dat als dit de mogelijkheden zijn, zij kiest voor de laatste 3 jaren. Liander spreekt 
namens de RNBs. 
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TenneT heeft geen voorkeur voor 5 jaar. Zij vindt dat de ACM moet kiezen tussen 3 jaar en 1 jaar. 
Welke dit moet worden, dat kan TenneT niet zo goed overzien. 
 
Daarnaast heeft TenneT nog een vraag over de OPEX uit 2016, bij stijgende activabasis, hoe zou die 
representatief zijn? Volgens TenneT moet er meer gewicht worden toegekend aan de activabasis. 
Worden operationele kosten voor nieuwe investeringen worden bijgeschat? 

• De ACM antwoordt dat dit is onderdeel van doorrollen en bijschatten. Dit onderwerp komt 
terug op de KBG-bijeenkomst van 9 april a.s.  
 

Enexis vraagt zich af in hoeverre 2020 representatief gaat zijn. Als wij ervan uitgaan dat de 
economische activiteiten een paar maanden stilliggen in verband met de Coronacrisis. Kunnen wij dat 
dan nog wel middelen met andere jaren? Over een half jaar zou de ACM nog eens moeten kijken wat 
er is gebeurd. 

• De ACM antwoordt dat zij hiernaar gaat kijken. 

Enexis merkt op dat zij momenteel alleen het hoogst noodzakelijke doet. Zaken als het plaatsen van 
slimme meters liggen dus stil.  

Stedin antwoordt dat voor haar hetzelfde geldt. 

GTS geeft aan dat zij nog geen voorkeur kan geven. De ACM zegt al dat het afhangt van de peiljaren 
voor de benchmark. Dit moet GTS eerst weten, pas dan kan zij een voorkeur aangeven. 

EFET merkt over het aanpassen van de resultaten achteraf het volgende op. Als 2020 een afwijkend 
jaar is, is enige redelijkheid geboden. Maar het is misschien wel goed om vooraf criteria op te stellen 
over hoe wordt gekeken of het jaar afwijkend is. En als het afwijkend is, hoe wordt het dan 
meegenomen. Dit om te voorkomen dat het achteraf subjectief wordt bepaald. 

NOGEPA meldt dat zij zich aansluit bij de opmerking van GTS. Ook NOGEPA kan momenteel geen 
voorkeur uitspreken. 
 
4. HOGAN 
Er heeft op 2 april jl. een extra vervolgoverleg plaatsgevonden over het agendapunt HOGAN, dit 
agendapunt is dus deels op 30 maart en deels op 2 april besproken. 
 
De ACM introduceert het onderwerp HOGAN. Bij de bespreking van dit onderwerp op de KBG van  
14 november jl. werd een onderscheid gemaakt tussen twee problemen die de ACM ziet met 
betrekking tot afnemende volumes bij gas: 

1. De verdeling van kapitaalkosten in de tijd is niet (meer) in lijn met principe van 
kostenveroorzaking 

2. De huidige wijze van schatten levert problemen. 
 
Er is een relatie tussen de twee: maatregelen genomen voor probleem 1 hebben ook invloed op de 
omvang van probleem 2. De focus vandaag ligt op probleem 1 (kapitaalkosten). Probleem 2 
(schatters) komt tijdens een volgende KBG-bijeenkomst aan bod. Voor GTS is het deel over schatters 
al meer uitgewerkt1, voor RNB’s is nog meer tijd beschikbaar. 

                                                        
1 Schatters GTS komen aan bod onder ‘Doorrollen en bijschatten’, schatters RNB’s onder ‘Vooruitkijkend schatten RNB’s’. 



 

9/24 

 
De ACM geeft een toelichting op ‘Verwijderingskosten gasnetten’ en stelt de KBG-leden de vraag wat 
zij van het standpunt van de ACM vinden. 
 
NOGEPA en E-NL vragen zich af wat de term ‘grootschalig’ inhoudt (1 mln., 10 mln., 100 mln. m3/h): 
kan de ACM dat aangeven? De NVDE vraagt wat met grootschalige de planmatige verwijdering van 
netten bij de wijkgerichte aanpak wordt bedoeld. 

• De ACM antwoordt dat zij voor deze term geen definitie kan geven, maar bevestigt dat het 
gaat om verwijderingen als gevolg van de wijkgerichte aanpak. Op dit moment vindt nog geen 
grootschalige verwijdering van gasnetten plaats, maar het gaat straks groot worden. Daarom 
vindt de ACM het nodig dat er een expliciete wettelijke taak wordt geregeld en duidelijk beleid 
wordt neergezet over hoe met de kosten moet worden omgegaan. 

 
EFET vraagt zich af hoe de ACM het veiligheidsvraagstuk moet beoordelen en waarom de 
verwijderingskosten als een los element worden gezien: zijn deze kosten al niet betrokken bij de 
initiële investering? 

• De ACM geeft aan dat het laatste niet is gebeurd en vraagt zich af of dat nu nog nuttig is.  
 

EFET benadrukt dat zij wil weten of er al ooit eerder voor betaald is. 
• Westland Infra reageert hierop: als kosten niet in tarieven worden verwerkt, moeten wij dan 

verlies maken? In dat geval kunnen de netbeheerders risico gaan lopen binnen wettelijke 
activiteiten. 

• Stedin reageert dat er geen kosten bij activeren zijn geboekt voor het verwijderen: daar zitten 
geen opslagen voor verwijdering in. Liander bevestigt dat enkel de investering is geactiveerd. 

 
De ACM herhaalt dat er duidelijk beleid moet komen over hoe om te gaan met de verwijderings-
kosten. De ACM zegt nu niet of die verwijdering wel of niet plaats moet gaan vinden, maar als het 
wenselijk is dan moet de ACM daar ook in tariefregulering op kunnen anticiperen. 
 
VEMW merkt op dat er bij het verwijderen twee aspecten een rol spelen, namelijk: veiligheid en 
gemeentelijke verordeningen. Er staat op de slide alleen veiligheid, maar zelfs buiten veiligheid 
(afkoppelen) komt het andere punt in werking, de gemeente die dan zegt ‘het gasnet moet uit de grond 
worden verwijderd’.  

• De ACM bevestigt dit en dankt VEMW voor deze toevoeging. 
 
RENDO wijst erop dat de ondergrond vol is: zelfs zonder het veiligheidsaspect, moet het gasnet 
gewoon uit de grond worden gehaald. RENDO merkt op het bijzonder te vinden dat wel of niet mogen 
verwijderen een discussie blijft. Dit doen netbeheerders al tientallen jaren. 
 
Stedin en Liander zijn het eens met VEMW en RENDO. 
 
E-NL vraagt wat de meerkosten van verwijderen ten opzichte van vervanging zijn. 

• De ACM antwoordt dat het twee verschillende situaties zijn, te weten: bij vervanging gaat het 
net nog gebruikt worden en zijn er gebruikers, bij verwijdering zijn er daarna geen gebruikers 
meer die betalen. 

 
Liander beschouwt het verwijderen van netten al als wettelijke taak, namelijk als onderdeel van de 
reguliere wettelijk taak van netten onderhouden en vindt expliciteren ervan dus niet nodig, maar 
expliciet toevoegen van de taak in Energiewet 1.0 schaadt niet. 
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E-NL stelt voor dat er naast investeringsplannen ook verwijderingsplannen gemaakt gaan worden. 

• ACM reageert dat dit niet in de wet staat, maar dat dit een voorbeeld kan zijn van hoe beleid 
op verwijderingen duidelijker zou kunnen worden gemaakt. Dan kan aan dit soort zaken 
worden gedacht. 

 
E-NL vindt het onredelijk dat resterende gasverbruikers voor alle verwijderingskosten op moeten 
draaien en stelt dat hiervoor een andere verdeelsleutel zou moeten komen, waarbij een deel uit de 
algemene middelen komt. Daarnaast vraagt E-NL zich af of gasnetten wel overal verwijderd moeten 
worden. 

• De ACM neemt dit mee in haar gesprek richting EZK. 
 
VEH vraagt of er een mogelijkheid is om na te denken over wanneer verwijderd moet worden. Op 
welke termijn? 

• De ACM antwoordt dat veiligheidsoverwegingen of gemeentelijke verordeningen dat nu 
bepalen. Als dat anders moet dan moet er ander beleid op komen. 

 
Tijdens de KBG-bijeenkomst van 14 november jl. gaven afnemers aan het onredelijk te vinden dat alle 
kosten die verband houden met dalend netverbruik in de tarieven terechtkomen.  De ACM licht haar 
standpunt over de kostenverdeling toe (slide 28). 
 
De NVDE geeft aan de consequenties van het standpunt te missen op de slide, er staan enkel de 
denkstappen naar de conclusie, maar de conclusie zelf ontbreekt. De ACM geeft aan dat de conclusie 
is dat afnemend netgebruik niet impliceert dat de gemaakte kosten inefficiënt zijn. De consequentie 
van deze conclusie is dat de kosten via de tarieven tot vergoeding moeten komen. De ACM  
stelt de vraag wat de KBG-leden van dit standpunt vinden. 
 
E-NL reageert door vergelijking te trekken met een commerciële markt: als zij fabrikant van CV’s zou 
zijn, dan zou zij door een dalende vraag een desinvestering voor eigen rekening moeten nemen. In 
hoeverre ziet de ACM voor haar de taak om de netbeheerder vergelijkbaar te behandelen? 

• De ACM stelt dat zij via regulering probeert de uitkomsten van een vrije markt na te bootsen, 
maar er zijn tegelijkertijd belangrijke verschillen tussen netbeheerders en bedrijven op de vrije 
markt die ervoor zorgen dat regulering nodig is (er is een natuurlijk monopolie, netwerk 
externaliteiten). 

 
E-NL herhaalt dat met EZK moet worden gesproken over eerlijke kostenverdeling.  

• Daar kan de ACM zich in vinden. De ACM zelf is beperkt in haar mogelijkheden. De vraag wat 
hier een eerlijke verdeling is, is (inkomens)politiek, en ligt dus bij EZK. 

 
VGN deelt het standpunt van de ACM niet. De ACM moet netgebruikers beschermen, er is nooit 
expliciet gezegd wat er gebeurd als de vraag omlaag gaat. Volgens de redenering van de ACM zijn 
afnemers volledig verantwoordelijk voor volumerisico. Het is te gemakkelijk dat bal bij EZK wordt 
neergelegd, want er zijn zeker wel mogelijkheden. VGN zal met EZK hierover in gesprek gaan.  

• De ACM stelt de wedervraag: hebben netbeheerders inefficiënte keuzes gemaakt? Dan zou 
beargumenteerd moeten worden dat het netwerk niet nodig was geweest op het moment van 
aanleggen, én dat dit bij het nemen van de investeringsbeslissing al duidelijk zou. 

 
VGN is het daar niet mee eens: waarom is 100% van het volumerisico voor afnemers?  

• De ACM antwoordt om te blijven bestaan moeten ’netbeheerders hun efficiënte kosten 
vergoed krijgen. Als de vraag daalt en een deel van de kosten worden niet langer vergoed,  
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Dan durven vermogensverschaffers niet meer in te stappen. In een vrije markt kan hiervoor worden 
gecorrigeerd doordat de inefficiënte bedrijven de markt verlaten, maar dat kunnen netbeheerders niet, 
zij kunnen de markt niet verlaten en tarieven niet verhogen bij hoge vraag. Zij hebben bovendien een 
aansluitplicht. 
 
NOGEPA sluit zich bij het standpunt van VGN aan. Daarnaast merkt NOGEPA op dat in het verleden 
aangelegde capaciteit vanwege piekvraag in koude jaren niets te maken heeft met de investeringen 
die GTS vanwege de open seasons heeft gedaan. In de studie van Frontier wordt aangegeven dat de 
risico’s bij investeringen vanwege de open seasons beter mee hadden kunnen worden genomen. Ten 
slotte merkt NOGEPA op dat ook moet worden gekeken naar de WACC, of daar al een risico opslag in 
zit. 
 
E-NL vindt dat de balans een beetje weg is: het gaat vooral over het overeind houden van de 
netbeheerder en problemen van afnemers worden gebagatelliseerd. E-NL verwacht een iets actievere 
houding van de ACM in deze discussie. 

• De ACM neemt deze input mee. 
 

Namens NBNL stelt Liander dat netbeheerders volgens de wet geïnvesteerd hebben, en dat het 
daarom logisch is dat kosten worden vergoed. 
 
E-NL reageert ter verduidelijking dat zij het bestaansrecht voor netbeheerders erkent en niet wil 
ontkennen dat er een verplichting tot investeren is, maar dat het hier vooral gaat over een uitdaging 
met betrekking tot de kosten. Klopt het wel om op deze manier de kosten te verdelen? Het is onredelijk 
om kosten door te blijven belasten. 

• De ACM is het hier niet per se mee oneens, maar ziet dit echt meer als een 
verantwoordelijkheid voor EZK. Het is een politiek vraagstuk. 

 
EFET maakt zich zorgen over de balans. Voor de ACM gaat het er ook om dat efficiënt gebruik van het 
net gestimuleerd wordt, en als de redundantie in het gasnet niet wordt geadresseerd (prikkel voor GTS 
om efficiënt te transporteren) dan worden al veel eerder veel hogere kosten gecreëerd, waardoor er 
een spiraal naar beneden wordt gecreëerd, en waardoor men sneller te maken krijgt met inefficiënte 
stimulering. Er zijn wel onderzoeken gedaan naar optimale prikkels die aanknopingspunten kunnen 
bieden. EFET stelt vast dat er nu erg veel op het bord van EZK wordt gelegd, maar vermoedt dat 
gezien het voormalig gasrotondebeleid en de aardbevingsproblematiek EZK hier niet snel tot objectief 
oordeel zal komen. EFET is van mening dat de toezichthouder een taak heeft om gegeven de situatie 
van overcapaciteit een prikkel te geven die stimuleert dat overcapaciteit snel wordt gereduceerd.  
 
PZEM stelt namens E-NL dat de eerste vraag van de ACM (“Wat vinden de KBG-leden van de 
conclusie dat dalend netgebruik niet impliceert dat de gemaakte kosten inefficiënt zijn?”) ook om kan 
worden gedraaid, zodat de netgebruikers enkel de efficiënte kosten betalen voor de netten (wat ook 
volgens de gaswet zou moeten). Gegeven die dalende volumes, wat zou een passende efficiënte 
infrastructuur zijn voor deze lagere volumes? Dat zou een startpunt kunnen zijn voor het bepalen van 
de kostenverdeling.  

• De ACM krijgt de indruk dat hiermee eigenlijk een poging wordt gedaan om de geschiedenis 
te herschrijven.  Als de ACM dit doet dan trekt zij eigenlijk de conclusie dat alleen 
investeringen in activa die gedurende de hele levensduur volledig worden gebruikt efficiënt 
zijn, en dat andere investeringen in activa waarvoor dat niet geldt niet vergoed mogen 
worden. Dat zou een uitstralingseffect naar elektriciteit hebben. Er zit dan een inconsistentie 
in hoe in de tijd wordt gekeken naar investeringen. 
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PZEM reageert dat het niet de bedoeling is om netbeheerders kosten niet te laten terugverdienen, 
maar meer een startpunt voor denken over kostenverdeling door de overheid vanwege beleid achter 
de dalende gasvolumes. 

• De ACM concludeert dat netgebruikers het niet eens zijn met het standpunt van de ACM en 
dat er volgens hen wel degelijk sprake van kan zijn dat investeringen met terugwerkende 
kracht niet efficiënt zijn. Netgebruikers vinden daarom dat er beter naar het 
verdelingsvraagstuk moet worden gekeken (wie moet er betalen). 

 
NOGEPA stelt in reactie op E-NL en de ACM dat het de ACM is die in 2006 de geschiedenis heeft 
herschreven door de afschrijftermijn voor de assets van GTS aan te passen. Bovendien heeft GTS zelf 
voorgesteld een referentienet neer te zetten. 
 
E-NL concludeert dat het vraagstuk van kosten verdelen bij EZK moet worden neergelegd en 
suggereert of het een idee is om EZK in de discussie in de KBG-bijeenkomsten te betrekken. 

• De ACM reageert dat dit al eerder tijdens een KBG-bijeenkomst is gesuggereerd, maar 
benadrukt dat EZK geen belanghebbende is bij de methodebesluiten. De ACM hecht er aan 
om discussies over beleid en de methodebesluiten strikt te scheiden, het gaat om een ander 
speelveld. 

 
E-NL stelt dat het hier gaat om een disruptieve beslissing door de overheid met gevolgen voor de 
markt en vindt dat de ACM aan afnemers moet denken en discussie moet voeren met dit in het 
achterhoofd. 
 
GTS stelt ter verduidelijking dat het niet zo is dat zij niets doet aan de situatie van ondercapaciteit. Zo 
wordt bijvoorbeeld veel gedaan om kosten te reduceren. 
 
RENDO stelt voor dat er kan worden overwogen een exit fee te introduceren, zodat verlaters van het 
gasnet kosten in rekening worden gebracht.  

• De ACM constateert dat een dergelijk idee tegenovergesteld is aan de richting die de politiek 
opgaat (zie discussie over 50/50% verdeling van verwijderingskosten van gasaansluitingen). 

 
In reactie op GTS wil EFET verduidelijken dat zij hier niet zit omdat zij vindt dat GTS inefficiënt is of het 
net slecht beheert, maar dat het gaat om het principiële vraagstuk van kosten verdelen. EFET wil als 
marktpartij zekerheid hebben over die verdeling. Als tarieven bijvoorbeeld jaarlijks 10% omhoog 
zouden gaan, zullen veel partijen Nederland links laten liggen, zodat Nederland in Europa een gasloos 
land wordt. EFET vindt dat KBG-leden ervoor moet waken dat  EZK wordt gezien als instantie die tot 
oplossing kan komen in dit vraagstuk. EZK is bij dit onderwerp op allerlei manieren betrokken, te 
weten: gasrotonde, aardbevingen, energietransitie. Ongeacht wat EZK hiervan vindt, haar mening is 
ook niet zaligmakend. Misschien is het wel meer een parlementaire aangelegenheid. 
 
De ACM geeft een toelichting op de twee specifieke kostenverdelingsproblemen die zij ziet en geeft 
aan dat zij binnen de regulering op dit moment enkel ruimte ziet om maatregelen te nemen ten 
aanzien van de verdeling van kapitaalkosten in de tijd. Vervolgens bespreekt de ACM de keuzes in 
regulering die zorgen voor de verdeling van kapitaalkosten in de tijd zoals deze nu is. 
 
EFET vraagt waarom lineair afschrijven niet ‘past’ bij afnemende benutting (keuze 1) en waar de 
omvang van de activa precies op ziet, is dit alleen de investering, of ook op de verwijderingskosten 
van gasnetten.  
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• De ACM antwoordt dat lineair afschrijven niet passend is geredeneerd vanuit het 

kostenveroorzakingsprincipe. Bezien vanuit het kostenveroorzakingsprincipe is het nodig om 
de kosten van het net te verdelen over netgebruikers in verhouding tot de mate waarin zij het 
net gebruiken. Een pijpleiding die nu nog bijna volledig wordt gebruikt, wordt in de toekomst 
naar verwachting minder gebruikt. Daarom is het vanuit het kostenveroorzakingsprincipe 
wenselijk dat groter deel van de afschrijvingskosten terecht komt in de periode waarin de 
pijpleiding nog bijna volledig wordt gebruikt. Dat is niet het geval bij lineair afschrijven. Bij 
lineair afschrijven zijn de afschrijvingen in elk jaar even hoog.  

• De ACM geeft aan dat activa alleen gaan over kapitaalkosten, en niet over 
verwijderingskosten, want dat zijn operationele kosten. 

 
De ACM licht toe dat ten opzichte van eerdere scenario’s een update is gedaan die rekening houdt 
met afspraken uit het Klimaat Akkoord en nieuwe data die door netbeheerders is aangeleverd 
(Reguleringsdata 2018). 
 
NOGEPA vindt de cijfers over woningen uit het Klimaat Akkoord wat verwarrend. Zijn er hier misschien 
cijfers door elkaar gehaald? 

• De ACM antwoordt dat dit de cijfers zijn, zoals worden genoemd in het Klimaat Akkoord. Voor 
tussenliggende jaren is interpolatie toegepast. 

 
NOGEPA vraagt waarom de update voor RNB capaciteit is gemaakt, maar niet voor GTS. Een daling 
van de capaciteit bij RNB’s zou ook bij GTS terug moeten komen. 

• De ACM bevestigt dit en geeft aan dat deze vertaalslag te lastig is gebleken. 
 
De ACM presenteert hoe kosten en tarieven zich bij GTS en RNB’s in de verschillende scenario’s 
zouden ontwikkelen. 
 
Stedin vraagt of de gepresenteerde tariefontwikkeling is gebaseerd op reële of nominale cijfers. 

• De ACM bevestigt dat alle gepresenteerde monetaire eenheden zijn gebaseerd op reële 
cijfers (EUR 2020). 

 
E-NL meldt dat in een recente brief aan de kamer door EZK nog wordt uitgegaan van een gasverbruik 
van 32 mld. m3 per jaar voor komende jaren. Dit zou kunnen lijken op een combinatie van de door de 
ACM doorgerekende scenario’s Groen gas en Waterstof. Zou deze vraag ook kunnen worden geplot? 

• De ACM geeft aan dat dit in principe mogelijk zou zijn, maar dat de resultaten van de analyse 
hierdoor niet veel zullen veranderen. De huidige doorgerekende scenario’s zijn eerder als 
‘hoekpunten’ van mogelijke toekomstige gasvraagontwikkeling vastgesteld. 

 
E-NL vraagt zich af waarom de OPEX bij GTS op korte termijn zo sterk omhoog gaat, is dat 
stikstofinkoop, of spelen er ook andere factoren? 
 
GTS bevestigt dat dit inderdaad wordt veroorzaakt door de stikstofinstallatie (Zuidbroek). 
 
Liander reageert op de eerste vraag van ACM (“Wat vinden de KBG-leden van de conclusie dat de 
ACM onvoldoende ruimte ziet om binnen regulering het probleem van verdeling verwijderingskosten te 
adresseren?”): zij vindt het van belang dat ook de verwijderingskosten zo snel mogelijk in tarieven 
komen zodat meer klanten – ook diegene die van het gasnet af zullen gaan - nog mee betalen aan 
deze kosten. Liander begrijpt echter dat het moeilijk is om deze naar voren halen. Zij onderschrijft dit 
punt. 
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GTS geeft aan de beide problemen van de verdeling van verwijderingskosten en kapitaalkosten te 
herkennen. 
 
EFET vraagt ten aanzien van ‘desinvesteringen uit de GAW halen’. Wat betekent dit? 

• De ACM antwoordt dat de precieze uitwerking nog moet worden uitgedacht. Het gaat om het 
in één keer uit de boeken halen van de volledige op dat moment resterende boekwaarde. 
Deze volledige afschrijving wordt bijvoorbeeld genomen op het moment van buiten gebruik 
stellen of verwijderen. De kosten van het verwijderen hebben hier niets mee te maken, want 
dat zijn operationele kosten. 

 
NOGEPA stelt in reactie op de tweede vraag van slide 38 dat één element t.a.v. afschrijvingstermijnen 
onderbelicht wordt: in het verleden werden investeringen van GTS in 25 jaar afgeschreven, maar in 
2006 zijn reeds afgeschreven activa wederom in de GAW terecht gekomen. Dat moet echt worden 
meegewogen bij de vraag of er problemen zijn en of er maatregelen genomen moeten worden. 
 
RENDO stelt in reactie hierop dat discussies die al bij het CBb zijn beslecht niet opnieuw moeten 
worden gevoerd, dat maakt de discussie onnodig complex. 

 
Stedin vraagt wat precies het probleem is achter de conclusie ligt dat de ACM onvoldoende ruimte ziet 
om het probleem van de verdeling van verwijderingskosten op te lossen.  

• De ACM antwoordt dat het probleem is dat het verwijderen van gasnetten op dit moment niet 
als expliciete wettelijke taak. 

 
E-NL kan de tariefstijging van +24-27%  niet goed rijmen met de gepresenteerde grafiek (slide 35): 
hoe zit dit? 

• De ACM antwoordt dat de genoemde tariefstijgingen betrekking hebben op de gemiddelde 
stijging voor alle jaren van de reguleringsperiode (dus 2022 t/m 2026). 

 
E-NL vraagt zich af hoe afnemers moeten gaan anticiperen op de stijgende tarieven en vraagt de ACM 
om dit mee te nemen in de toelichting bij het bespreken van de effecten van de maatregelen later deze 
presentatie. 
 
NOGEPA vraagt de ACM hoe desinvesteringen worden verwerkt, komen deze volledig terug in een 
directe afschrijving? 

• De ACM antwoordt dat dit nog niet helemaal is uitgekristalliseerd, maar nog moet worden 
uitgewerkt. In de doorberekeningen is voor nu aangenomen dat dit het geval is. 

 
De ACM bespreekt vervolgens de maatregelen die zijn overwogen om het probleem van de verdeling 
van kapitaalkosten in de tijd te adresseren. 
 
GTS stelt ter verduidelijking een aantal vragen, te weten: bij de maatregel degressief afschrijven is 
voorlopig bij GTS gekozen voor een versnellingsfactor van 1,2: kan de ACM iets zeggen over hoe tot 
deze factor is gekomen? 

• De ACM antwoordt dat met name is gekeken naar hoe de uitkomst van de parameterkeuze 
zich verhoudt tot de werkelijke capaciteitsdaling in de tijd. Deze wil je idealiter in de pas laten 
lopen. 

 
GTS vraagt vervolgens hoe de ACM tot nu toe rekening heeft gehouden met andere 
reguleringskeuzes- en parameters? (benchmark, doorrollen en bijschatten) 
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• De ACM antwoordt dat zij nog geen rekening heeft gehouden met andere factoren. De totale 

uitwerking moet nog volgen. 
 
Vervolgens vraagt GTS in welke passage in de aangehaalde MR de ACM een bezwaar ziet voor het 
toepassen van het nominaal stelsel bij GTS? 

• De ACM wijst op artikel 3, 2e lid, dat stelt dat activawaarde moet worden geïndexeerd. Dus er 
staat impliciet dat een reële WACC moet worden toepast. 

 
Tenslotte vraagt GTS of de ACM bij de maatregel ‘desinvesteringen uit de GAW halen’ al gedachten 
heeft over hoe deze tot vergoeding te laten komen? Wordt bijvoorbeeld gedacht aan meteen 
‘opplussen’? En hoe wordt omgegaan met het element ‘opbrengsten’? 

• De ACM antwoordt dat deze onderdelen nog moeten worden uitgewerkt en op een later 
moment worden gedeeld. 

 
Westland Infra vraagt zich af hoe bij een overstap naar een nominale WACC wordt omgegaan met de 
huidige in de GAW gecumuleerde inflatie. Dan wordt in ieder geval de huidige gecumuleerde inflatie 
'bevroren'. Maar hoe wordt omgegaan met het feit dat de WACC van de afgelopen 20 jaar te laag is 
geweest? In de reële methodiek krijgen netbeheerders namelijk pas netjes de WACC als over de hele 
afschrijvingstermijn de inflatie is gecumuleerd. 

• De ACM heeft geen antwoord gegeven op de vraag en zal hier later nog op terugkomen. 
 
TenneT vraagt ter bevestiging of de genoemde maatregelen enkel voor netbeheerders gas gelden en 
niet voor netbeheerders elektriciteit. Harmonisatie is immers meestal het uitgangspunt van de ACM. 

• De ACM antwoordt dat de maatregelen inderdaad enkel voor netbeheerders gas worden 
voorgesteld. Bij gas is sprake van afnemend netgebruik, terwijl bij elektriciteit volumes 
toenemen. 

 
E-NL merkt op dat de ACM met het pakket maatregelen nog hogere tarieven wil om het probleem op 
te lossen en vraagt zich af hoe wordt omgegaan met het belang van huidige netgebruikers. 

• De ACM antwoordt dat zij kijkt naar de verdeling van kosten over netgebruikers in de tijd. Met 
alleen kijken naar gebruikers nu of naar gebruikers straks kun je niet tot een goede afweging 
komen. Als je naar beide kijkt kom je tot deze maatregelen. Deze moeten verder worden 
uitgewerkt, maar geven voor nu de richting aan waar de ACM aan denkt. 

 
E-NL vindt het niet redelijk om kosten die je later niet meer terug kan halen naar huidige gebruikers te 
verschuiven, dat is buitenproportioneel.  
 
NOGEPA vraagt de ACM of onderliggende data zouden kunnen worden gedeeld zodat netgebruikers 
zelf kunnen nagaan wat de impact van maatregelen zijn. Zo kan bijvoorbeeld beter worden ingeschat 
wat een versnellingsfactor 1,2 of 1,5 voor effect heeft. 

• De ACM meldt dat zij gaat kijken naar wat kan worden gedeeld. 
 
NOGEPA merkt ten aanzien van de gepresenteerde tariefstijgingen op dat er ondanks een zelfde 
Klimaat Akkoord invulling tot 2030 tot een range kan worden gekomen voor de effecten in de volgende 
reguleringsperiode. Hoe zit dat? 

• De ACM geeft aan dat er kleine verschillen in de capaciteitsontwikkeling zijn en dat enkele 
kostenposten iets afwijken, zoals verwijderingskosten, daarom zijn er per scenario net iets 
andere uitkomsten. 
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E-NL merkt op dat partijen op de retail en wholesale markten een grote uitdaging hebben in het 
anticiperen op dit soort tariefstijgingen omdat zij niet werken met dagcontracten. Hoe moeten deze 
cijfers worden gelezen? Zo zijn gepresenteerde tariefstijgingen niet goed te rijmen met de lijntjes in de 
grafiek (zie slide 43). 
 

• De ACM licht toe dat de genoemde tariefstijgingen zijn gebaseerd op totale kosten gedeeld 
door capaciteit, terwijl de lijntjes in de grafiek de ontwikkeling in kosten en capaciteit 
afzonderlijk weergeven. 

• De ACM begrijpt dat onzekerheid over toekomstige tarieven een uitdaging geeft en benadrukt 
dat wordt getracht om zo snel mogelijk een compleet plaatje te krijgen over wat de nieuwe 
methodebesluiten gaan betekenen voor de tariefontwikkeling. De waarde van de nu 
gepresenteerde cijfers is beperkt, omdat heel veel keuzes nog moeten worden gemaakt en 
parameters moeten worden ingevuld. De huidige cijfers geven enkel een indicatie van de 
richting. Tijdens de KBG-bijeenkomst op 8 juni a.s. vindt een presentatie plaatst met daarin 
alle maatregelen bij elkaar, eerder dan juni is niet realistisch. 

 
Wat E-NL betreft laat dit de noodzaak zien van het één op één door kunnen zetten van gereguleerde 
kosten, nu leidt dit alleen maar tot onzekerheden. 
 
Stedin vraagt of de werking van een versnellingsfactor van 1,2 bij versneld afschrijven kan worden 
toegelicht. 

• De ACM schetst hoe dit werkt. Een factor van 1,2 betekent dat de afschrijving in het eerste 
jaar 20% hoger is dan het geval zou zijn bij lineair afschrijven. Door het resulterende 
afschrijvingsbedrag in dat eerste jaar te delen door het totale initiële investeringsbedrag wordt 
een percentage verkregen: dit is het constante afschrijvingspercentage dat ná het eerste jaar 
wordt toegepast op de resterende boekwaarde in elk jaar. Echter, als dit percentage wordt 
toegepast tot het laatste jaar van de levensduur dan komt de boekwaarde niet uit op 0. 
Daarom wordt bij degressief afschrijven gedurende de levensduur overgestapt op lineair 
afschrijven vanaf het jaar dat de afschrijving volgens de formule ‘vast afschrijvingspercentage 
x rest boekwaarde’ lager komt dan wat de lineaire afschrijving zou zijn geweest. 

 
EFET vraagt of de resultaten van de drie voorgestelde maatregelen rekening houden met het 
dynamisch effect dat wanneer tarieven nu omhoog gaan, dat prijselastische afnemers dan over gaan 
schakelen op andere bronnen? Dan zal men zien dat er ook vanuit het buitenland minder vraag naar 
Nederlands gas is, waardoor er nog minder vraag naar capaciteit is. Is deze ontwikkeling 
meegenomen? 

• De ACM antwoordt dat de gepresenteerde figuren statische plaatjes zijn. 
 
EFET geeft de ACM mee dat het gebruikte model meer dynamisch zou moeten zijn. 
 
GTS maakt de nuancering dat de GTS-tarieven tot de laagste in Europa behoren en dat dit zo blijft, 
ook met dit voorgestelde maatregelenpakket. GTS verwacht daarom geen grote verschuivingen van 
gasstromen van Nederland naar andere landen. 
 
De ACM vraagt de KBG-leden om - voor zoverre zij dit nog niet hebben gedaan - hun standpunten te 
delen over de door ACM gestelde vragen: wat vinden zij van de voorgestelde maatregelen en wat 
vinden zij van de timing van deze maatregelen. 
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NOGEPA geeft aan zich bij eerdere opmerking van E-NL aan te sluiten over buitenproportionaliteit van 
de tariefstijgingen. 
 
Liander geeft namens NBNL aan blij te zijn met de hoofdlijn om meer kosten naar voren te schuiven. 
De timing van maatregelen nemen per 2022 is prima.  
Wat betreft de verdere uitwerking van de maatregelen is het goed om te weten hoe het precies zit, zo 
zou NBNL bijvoorbeeld graag een onderscheid zien tussen behandeling van de start-GAW en nieuwe 
investeringen, bijvoorbeeld via verschillende versnellingsfactoren. NBNL biedt aan om mee te denken 
over de uitwerking en uitvoerbaarheid van maatregelen. 
 
E-NL verwijst voor de laatste vraag van de ACM naar de input die eerder gezamenlijk met VGN en 
NOGEPA is gegeven met de Frontier studie. Verder merkt E-NL op dat de ACM conform de Europese 
verordening ook rekening moet houden met marktliquiditeit en cross-border trades, dit ziet E-NL nog 
niet terug. 
• De ACM reageert dat zij in de methodebesluiten moet beargumenteren waarom alle belangen hier 

mee gediend zijn, inclusief de door E-NL genoemde. 
 
GTS is in beginsel positief over de voorgestelde maatregelen, e.e.a. afhankelijk van de verdere 
kwantitatieve uitwerking. GTS vraagt zich wel af of de maatregelen voldoende zijn, ook omdat het 
toepassen van het nominaal stelsel misschien niet kan. GTS is qua timing ook voor invoering in 2022. 
GTS zou het wel fijn vinden als kwantitatieve analyses gedeeld zouden kunnen worden, dus bij dezen 
het verzoek daartoe. Ten slotte verzoekt GTS ook om te checken of er in de analyses geen inkomsten 
verloren gaan, omdat het risico daarop zou kunnen ontstaan. 
 
VGN sluit zich aan bij het standpunt van E-NL en NOGEPA. Daarnaast merkt VGN op dat verschillen 
in de regulering van assets tussen gas en elektriciteit goed door de ACM moeten worden 
beargumenteerd. 
 
VEMW heeft nog geen definitief standpunt ingenomen, maar dat standpunt zal in de richting gaan van 
dat van de andere afnemers. VEMW is blij dat de ACM nadenkt over alternatieven in dit vraagstuk. 
Ten aanzien van de maatregel van desinvesteringen – grootschalig bij RNB’s, beperkt bij LNB – 
benadrukt VEMW dat het punt van hergebruik in ogenschouw moet worden genomen, want die 
verhouding ligt waarschijnlijk omgekeerd: meer hergebruik bij LNB, in mindere mate bij RNB’s. Dat 
moet in het achterhoofd worden gehouden bij de kostenverdeling. Ten aanzien van specifiek het 
hergebruik moet goed rekening worden gehouden met opbrengsten: hoe wordt dit gewaardeerd? Het 
moet niet zo zijn dat overcapaciteit in gasnetten nu als pre voor waterstof hergebruik wordt neergezet, 
maar dat straks weer moet worden betaald voor pijpen die al 50 jaar liggen. 
 
Enexis sluit zich aan bij het eerdere standpunt van Liander (namens NBNL). In aanvulling daarop: er 
wordt nu alleen gekeken naar het probleem van kapitaalkosten, maar bij RNB’s speelt ook nog heel 
nadrukkelijk het schattersprobleem en dat behoeft nog aandacht. 

• De ACM beaamt dit. De keuzes bij het probleem van het verdelen van kapitaalkosten hebben 
ook effect op het schattersprobleem, dus vandaar dat dit probleem eerst is aangepakt. Het 
schattersprobleem bij RNB’s in algemene zin staat geagendeerd voor de KBG-bijeenkomst op 
23 april a.s. en na de zomer volgt verdere concretisering. 

 
5. Evaluatie KBG-bijeenkomst 
De ACM beschouwt deze eerste KBG-bijeenkomst via Webex als een experiment. Zij vraagt de 
stakeholders aan te geven wat hun bevindingen zijn. 
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Stedin meldt dat zij 4 uur erg lang vindt. Daarnaast is het moeilijker te volgen. Zij pleit ervoor om of de 
komende KBG-bijeenkomsten uit te stellen of te kiezen voor de optie twee keer 2 uur vergaderen. 
 
 
 
E-NL meldt dat zij een fysieke bijeenkomst prefereert boven een online vergadering. Echter zij begrijpt 
de noodzaak hiervan om het proces draaiende te houden. Zij pleit ervoor op de vergaderingen te 
beperken tot maximaal 2 uur. 
 
E-NL meldt dat online vergaderen een stuk minder effectief is. Er vindt op deze wijze geen echte 
dialoog plaats. Echter, het proces moet worden gewaarborgd, dus dit een goed alternatief. 

• De ACM merkt op dat de KBG-bijeenkomsten niet als doel hebben een discussie te voeren. 
Het primaire doel is het verzamelen van input vanuit de stakeholders. 

 
VEMW meldt dat online vergaderen vermoeiend is. Daarnaast vindt zij 4 uur te lang. Zij begrijpt dat het 
proces door moet gaan en vindt dit een prima alternatief. De tool Webex vindt VEMW niet handig en 
moeilijk te installeren. 

• De ACM doet de suggestie om deze tool in de privé omgeving te openen. 
 
TenneT is heel positief over online vergaderen. Het is een goed alternatief omdat het proces moet 
doorgaan. Wel dan een vergadering van maximaal 2 uur per keer. 
 
Enexis vindt online vergaderen erg vermoeiend. Zij pleit voor het uitstellen van de reeds geplande 
KBG-bijeenkomsten totdat deze weer bij de ACM kunnen plaatsvinden. 
 
VGN vindt online vergaderen een prima alternatief, maar de vergaderingen moeten worden beperkt tot 
maximaal 2 uur per keer. 
 
EFET vindt Webex een goede tool voor online vergaderen. EFET is het ermee eens dat het proces 
door moeten blijven gaan. Wellicht moet het tempo wat lager. 
 
NOGEPA vindt dat deze online KBG-bijeenkomst goed verlopen is. Zij pleit echter wel voor maximaal 
2 uur per vergadering. 
 
Liander meldt dat deze online KBG-bijeenkomst erg vermoeiend is. Soms een slechte verbinding. Zij 
pleit voor een bijeenkomst van maximaal 2 uur per keer. Wellicht ter overweging: kijken of er 
onderwerpen die RNB-gerelateerd zijn, kunnen worden verplaatst naar een later moment dit jaar. 

• De ACM meldt dat zij kijkt wat er op dat vlak mogelijk is.  
 
E-NL vraagt wanneer het vervolg van het onderwerp HOGAN plaatsvindt. 

• De ACM antwoordt dat zij spoedig een uitnodiging voor een extra KBG-bijeenkomst uitstuurt. 
 
GTS meldt dat zij deze eerste online KBG-bijeenkomst  als positief heeft ervaren. Het is een goed 
alternatief. GTS doet de suggestie om extra pauzes in te lassen en een begin – en eindtijd bij elk 
agendapunt te vermelden.  

• De ACM vraagt GTS of zij 4 uur online vergaderen een probleem vindt. 
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GTS antwoordt dat zij dit prima vindt, mits er extra pauzes worden ingelast. 

• De ACM dankt de KBG-leden voor hun feedback en constateert dat er brede bijval is 
 
Westlandinfra vraagt wat er met brede bijval wordt bedoeld. 

• De ACM antwoordt dat hiermee wordt bedoeld dat er brede draagvlak is voor een online KBG-
bijeenkomst van maximaal 2 uur per keer. 

 
6. Rondvraag en afsluiting 
Van dit agendapunt wordt geen gebruikt gemaakt. De ACM sluit om 17.00 uur de vergadering. 
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Reacties op Hoofdpuntenverslag Klankbordgroepbijeenkom st methodebesluiten 2022 
d.d. 30 maart 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. 
 
Enexis 
Pagina 2, derde alinea, de zin: Enexis wil weten hoe erg het is, gezien de huidige omstandigheden, als 
de planning niet wordt gehaald.  
Aanvullen  
“Enexis meldt dat sommige klankbordgroepleden wegen s fysieke ongemakken erg vele moeite 
hebben met online vergaderen en dat er bovendien sp rake is van bijzonder emotionele 
omstandigheden.  Enexis wil daarom weten hoe erg het is, gezien de huidige omstandigheden, als de 
planning niet wordt gehaald. In het verleden is het vaker voorgekomen dat tarief besluiten later 
zijn ingegaan” 
 
Pagina 3, midden, de zin: De ACM legt uit dat naar het oordeel van de consultant het niet mogelijk is 
om databases op bedrijfsniveau te gebruiken. 
Aanpassen 
“De ACM legt uit dat naar het oordeel van de consultant het niet mogelijk is om databases op 
bedrijfsniveau te gebruiken.” 
 
Pagina 6, boven, de zin: Enexis vraagt ten aanzien van gaming mogelijkheden of deze nog van 
toepassing zijn op 2022. De periode 2016-2019 ligt al vast. Kortom: er valt dus niets meer te schuiven. 
De ACM antwoordt dat het meer over het verleden gaat. Als er gaming heeft plaatsgevonden, willen 
wij dit niet belonen. Als wij consequent iets doen, kan daarmee rekening worden gehouden. 
Aanpassen en aanvullen  
“Enexis vraagt ten aanzien van gaming mogelijkheden of deze nog van toepassing zijn op REG2022. 
De periode 2016-2019 ligt al vast. Kortom: er valt dus niets meer te schuiven. De ACM antwoordt dat 
het meer over het verleden gaat. Als er gaming heeft plaatsgevonden, willen wij dit niet belonen. Als 
wij consequent iets doen, kan daarmee rekening worden gehouden. Enexis merkt op dat gaming voor 
REG2022 geen relevante overweging is, omdat nu nog steeds niet bekend is welke peiljaren de 
ACM voor REG2022 zal gaan nemen.” 
Toevoeging 
“Bovendien zijn onze mogelijkheden om met kosten tussen boekjaren te schuiven zeer beperkt omdat 
onze jaarrekening volgens de IFRS-voorschriften moet worden opgesteld en wij ons naar onze 
aandeelhouders met betrekking tot het gevoerde beleid moeten verantwoorden” 
 
Pagina 6, midden, de zinnen: GTS meldt dat zij deze standpunten, behalve gaming, deelt. Als de ACM 
in de regulering consistent voor de peiljaren, kan men gaming krijgen, maar nu is dit niet aan de orde. 
Enexis vraagt zich af wat de ACM met de peiljaren gaat doen. Het gemiddelde ervan en dat als 
schatting gebruiken? Dat gaat aan de bedoeling voorbij.  
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Het is goed mogelijk te schatten voor een nieuwe reguleringsperiode. Als er alleen naar de historie 
wordt gekeken, en vervolgens het gemiddelde wordt genomen, dan worden de ontwikkelingen van de 
laatste jaren, zoals de energietransitie genegeerd. 
 
Aanpassen en aanvullen 
“GTS meldt dat zij deze standpunten, behalve gaming, deelt. Als de ACM in de regulering consistent 
voor is m.b.t de keuze  van de peiljaren, kan men gaming krijgen, maar nu is dit niet aan de orde. 
Enexis vraagt zich af wat de ACM met de peiljaren gaat doen. Het gemiddelde ervan berekenen en 
dat als schatting gebruiken? Dat gaat aan de bedoeling voorbij. Het doel  is zo goed mogelijk te 
schatten voor een nieuwe reguleringsperiode. Als er alleen naar de historie wordt gekeken, en 
vervolgens het gemiddelde wordt genomen, dan worden de ontwikkelingen van de laatste jaren en de 
toekomst , zoals de energietransitie, genegeerd”. 
 
Pagina 7, tweede alinea, de zinnen: GTS vraagt of het jaar 2020 niet kan worden meegenomen. De 
ACM antwoordt dat het tariefbesluit 2022 in mei moet worden genomen, daarvoor hebben wij een 
methodebesluit nodig, daarom kunnen wij complete data niet meenemen. De ACM antwoordt 
vervolgens dat qua timing van het tarievenbesluit het misschien net kan, maar dan hebben wij de data 
niet beoordeeld. Daar is dan niet voldoende tijd voor. 
Aanpassen 
“De ACM antwoordt dat het tariefbesluit 2022 in mei 2021 moet worden genomen, daarvoor hebben 
wij een methodebesluit nodig, daarom kunnen wij complete data niet meenemen. De ACM antwoordt 
vervolgens dat qua timing van het tarievenbesluit het misschien net kan, maar dan hebben wij de data 
niet beoordeeld. Daar is dan niet voldoende tijd voor”. 
 
Pagina 7, onder, de zin: Liander antwoordt dat als dit de mogelijkheden zijn, zij kiest voor de laatste 3 
jaren. Liander spreekt namens de RNBs. 
Toevoegen 
“Bij vaststelling van rekenvolumes op basis van historische data (ook bij 3 jaren), zal er een oplossing 
moeten worden gevonden voor de overschatting als gevolg van het verminderd gebruik van het 
gasnet”.  
 
Pagina 8, tweede alinea, de zinnen: Daarnaast heeft TenneT nog een vraag over de OPEX uit 2016, 
bij stijgende activabasis, hoe zou die representatief zijn? Volgens TenneT moet er meer gewicht 
worden toegekend aan de activabasis. Worden operationele kosten voor nieuwe investeringen worden 
bijgeschat? 
Aanpassen 
Daarnaast heeft TenneT nog een vraag over de OPEX uit 2016, bij stijgende activabasis, hoe zou die 
representatief zijn? Volgens TenneT moet er meer gewicht worden toegekend aan de activabasis. 
Worden operationele kosten voor nieuwe investeringen worden bijgeschat? 
 
Pagina 9, derde alinea, de zinnen: EFET vraagt zich af hoe de ACM het veiligheidsvraagstuk moet 
beoordelen en waarom de verwijderingskosten als een los element worden gezien: zijn deze kosten al 
niet betrokken bij de initiële investering? De ACM geeft aan dat het laatste niet is gebeurd en vraagt 
zich af of dat nu nog nuttig is.  
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Aanvullen 
“EFET vraagt zich af hoe de ACM het veiligheidsvraagstuk moet beoordelen en waarom de 
verwijderingskosten als een los element worden gezien: zijn deze kosten al niet betrokken bij de 
initiële investering? De ACM geeft aan dat het laatste niet is gebeurd (er is immers nooit sprake 
geweest van grootschalige verwijdering, alleen van vervanging) en vraagt zich af of dat nu nog 
nuttig is”.  
 
Pagina 9, laatste alinea, de zin: Liander beschouwt het verwijderen van netten al als wettelijke taak, 
namelijk als onderdeel van de reguliere wettelijk taak van netten onderhouden en vindt expliciteren 
ervan dus niet nodig, maar expliciet toevoegen van de taak in Energiewet 1.0 schaadt niet. 
Aanvullen 
“Liander beschouwt het verwijderen van netten al als wettelijke taak, namelijk als onderdeel van de 
reguliere wettelijk taak van netten onderhouden en vindt expliciteren ervan dus niet nodig, maar 
expliciet toevoegen van de taak in Energiewet 1.0 schaadt niet. De netbeheerders zullen geen 
gasnetten verwijderen als dat niet nodig is” 
 
Pagina 10, derde alinea, de passage: VEH vraagt of er een mogelijkheid is om na te denken over 
wanneer verwijderd moet worden. Op welke termijn? De ACM antwoordt dat veiligheidsoverwegingen 
of gemeentelijke verordeningen dat nu bepalen. Als dat anders moet dan moet er ander beleid op 
komen. 
Toevoegen 
“VEH vraagt of er een mogelijkheid is om na te denken over wanneer verwijderd moet worden. Op 
welke termijn? De ACM antwoordt dat veiligheidsoverwegingen of gemeentelijke verordeningen dat nu 
bepalen. Als dat anders moet dan moet er ander beleid op komen. 
Als te lang wordt gewacht met verwijderen, zullen de kosten verder worden doorgeschoven naar de 
steeds kleiner wordende groep van achterblijvers”.  
 
Pagina 10, onder en pagina 11, boven, de passage: VGN deelt het standpunt van de ACM niet. De 
ACM moet netgebruikers beschermen, er is nooit expliciet gezegd wat er gebeurd als de vraag omlaag 
gaat. Volgens de redenering van de ACM zijn afnemers volledig verantwoordelijk voor volumerisico. 
Het is te gemakkelijk dat bal bij EZK wordt neergelegd, want er zijn zeker wel mogelijkheden. VGN zal 
met EZK hierover in gesprek gaan. De ACM stelt de wedervraag: hebben netbeheerders inefficiënte 
keuzes gemaakt? Dan zou beargumenteerd moeten worden dat het netwerk niet nodig was geweest 
op het moment van aanleggen, én dat dit bij het nemen van de investeringsbeslissing al duidelijk zou. 
VGN is het daar niet mee eens: waarom is 100% van het volumerisico voor afnemers?  
De ACM antwoordt om te blijven bestaan moeten ’netbeheerders hun efficiënte kosten vergoed 
krijgen. Als de vraag daalt en een deel van de kosten worden niet langer vergoed, dan durven 
vermogensverschaffers niet meer in te stappen.  
Aanpassen 
“De ACM antwoordt om te blijven bestaan moeten ’netbeheerders hun efficiënte kosten vergoed 
krijgen. Als de vraag daalt en een deel van de kosten worden niet langer wordt  vergoed, dan durven 
zullen vermogensverschaffers niet meer in te instappen. 
 
Pagina 11, tweede alinea van onder, de passage: EFET maakt zich zorgen over de balans. Voor de 
ACM gaat het er ook om dat efficiënt gebruik van het net gestimuleerd wordt, en als de redundantie in 
het gasnet niet wordt geadresseerd (prikkel voor GTS om efficiënt te transporteren) dan worden al veel 
eerder veel hogere kosten gecreëerd, waardoor er een spiraal naar beneden wordt gecreëerd, en 
waardoor men sneller te maken krijgt met inefficiënte stimulering. Er zijn wel onderzoeken gedaan 
naar optimale prikkels die aanknopingspunten kunnen bieden.  
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EFET stelt vast dat er nu erg veel op het bord van EZK wordt gelegd, maar vermoedt dat gezien het 
voormalig gasrotondebeleid en de aardbevingsproblematiek EZK hier niet snel tot objectief oordeel zal 
komen. EFET is van mening dat de toezichthouder een taak heeft om gegeven de situatie van 
overcapaciteit een prikkel te geven die stimuleert dat overcapaciteit snel wordt gereduceerd.  
Aanvullen 
“EFET maakt zich zorgen over de balans. Voor de ACM gaat het er ook om dat efficiënt gebruik van 
het net gestimuleerd wordt, en als de redundantie in het gasnet niet wordt geadresseerd (prikkel voor 
GTS om efficiënt te transporteren) dan worden al veel eerder veel hogere kosten gecreëerd, waardoor 
er een spiraal naar beneden wordt gecreëerd, en waardoor men sneller te maken krijgt met inefficiënte 
stimulering. Er zijn wel onderzoeken gedaan naar optimale prikkels die aanknopingspunten kunnen 
bieden. EFET stelt vast dat er nu erg veel op het bord van EZK wordt gelegd, maar vermoedt dat 
gezien het voormalig gasrotondebeleid en de aardbevingsproblematiek EZK hier niet snel tot objectief 
oordeel zal komen. EZK is namelijk medeveroorzaker van het probleem . EFET is van mening dat 
de toezichthouder een taak heeft om gegeven de situatie van overcapaciteit een prikkel te geven die 
stimuleert dat overcapaciteit snel wordt gereduceerd”.  
 
Pagina 13, derde en vierde alinea, de passage: NOGEPA vindt de cijfers over woningen uit het 
Klimaat Akkoord wat verwarrend. Zijn er hier misschien cijfers door elkaar gehaald? De ACM 
antwoordt dat dit de cijfers zijn, zoals worden genoemd in het Klimaat Akkoord. Voor tussenliggende 
jaren is interpolatie toegepast. NOGEPA vraagt waarom de update voor RNB capaciteit is gemaakt, 
maar niet voor GTS. Een daling van de capaciteit bij RNB’s zou ook bij GTS terug moeten komen. 
De ACM bevestigt dit en geeft aan dat deze vertaalslag te lastig is gebleken. 
Aanpassen en aanvullen 
“NOGEPA vindt de cijfers op sheet 33  over woningen uit het Klimaat Akkoord wat verwarrend. Zijn er 
hier misschien cijfers door elkaar gehaald? De ACM antwoordt dat dit de cijfers zijn, zoals worden 
genoemd in het Klimaat Akkoord. In 2021 gaat het om 50.000 woningen en in 2030 om 2 00.000 
woningen. Voor tussenliggende jaren is interpolatie toegepast. NOGEPA vraagt waarom de update 
voor RNB capaciteit is gemaakt, maar niet voor GTS. Een daling van de capaciteit bij RNB’s zou ook 
bij GTS terug moeten komen. De ACM bevestigt dit en geeft aan dat deze vertaalslag te lastig is 
gebleken omdat de relatie tussen GTS en de RNB’s niet eenduidig  is. 
 
Pagina 14, tweede alinea, de passage: EFET vraagt ten aanzien van ‘desinvesteringen uit de GAW 
halen’. Wat betekent dit? De ACM antwoordt dat de precieze uitwerking nog moet worden uitgedacht. 
Het gaat om het in één keer uit de boeken halen van de volledige op dat moment resterende 
boekwaarde. Deze volledige afschrijving wordt bijvoorbeeld genomen op het moment van buiten 
gebruik stellen of verwijderen. De kosten van het verwijderen hebben hier niets mee te maken, want 
dat zijn operationele kosten. 
Toevoegen 
“Indien de niet meer gebruikte activa in de GAW blijven, worden de bijbehorende kosten 
doorgeschoven naar toekomstige generaties.” 
 
Pagina 14, vijfde alinea, de passage: Stedin vraagt wat precies het probleem is achter de conclusie ligt 
dat de ACM onvoldoende ruimte ziet om het probleem van de verdeling van verwijderingskosten op te 
lossen. De ACM antwoordt dat het probleem is dat het verwijderen van gasnetten op dit moment niet 
als expliciete wettelijke taak. 
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Aanpassen en aanvullen 
Stedin vraagt wat precies het probleem is achter de conclusie ligt dat de ACM onvoldoende ruimte ziet 
om het probleem van de verdeling van verwijderingskosten op te lossen. De ACM antwoordt dat het 
probleem is dat het verwijderen van gasnetten op dit moment niet als expliciete wettelijke taak wordt 
beschouwd. Stedin reageert hierop dat de netbeheerd ers het niet eens zijn met deze 
interpretatie van de ACM.  
 
Pagina 14, derde alinea van onder, de passage: De ACM bespreekt vervolgens de maatregelen die 
zijn overwogen om het probleem van de verdeling van kapitaalkosten in de tijd te adresseren. 
Aanvullen 
“De ACM bespreekt vervolgens de maatregelen die zijn overwogen om het probleem van de verdeling 
van kapitaalkosten in de tijd te adresseren. De ACM geeft aan dat er in de toelichting op sheet 42 
een fout staat. De voor GTS gebruikte versnellingsfa ctor is namelijk 1,2 in plaats van 1,5”. 
 
Pagina 17, tweede alinea, de zin: Liander geeft namens NBNL aan blij te zijn met de hoofdlijn om 
meer kosten naar voren te schuiven. De timing van maatregelen nemen per 2022 is prima.  
Aanpassen 
“Liander geeft namens NBNL aan blij te zijn met de hoofdlijn om kosten al zo vroeg mogelijk te 
verwerken in plaats van de dekkingen door te schuiven naar toekomstige generaties. meer kosten 
naar voren te schuiven. De timing van maatregelen nemen per 2022 is prima”. 
 
Pagina 17, derde alinea, de zin: E-NL verwijst voor de laatste vraag van de ACM naar de input die 
eerder gezamenlijk met VGN en NOGEPA is gegeven met de Frontier studie. Verder merkt E-NL op 
dat de ACM conform de Europese verordening ook rekening moet houden met marktliquiditeit en 
cross-border trades, dit ziet E-NL nog niet terug. De ACM reageert dat zij in de methodebesluiten moet 
beargumenteren waarom alle belangen hier mee gediend zijn, inclusief de door E-NL genoemde. 
Aanvullen 
“E-NL verwijst voor de laatste vraag van de ACM naar de input die eerder gezamenlijk met VGN en 
NOGEPA is gegeven met de Frontier studie. Verder merkt E-NL op dat de ACM conform de Europese 
verordening ook rekening moet houden met marktliquiditeit en cross-border trades, dit ziet E-NL nog 
niet terug. De ACM reageert dat zij in de methodebesluiten moet beargumenteren waarom alle 
belangen hier mee gediend zijn, inclusief de door E-NL genoemde. Uitgangspunt zal blijven dat de 
tarieven een weerspiegeling moeten zijn van de effi ciënte kosten.”  
 
Pagina 18, derde alinea, de zin: E-NL meldt dat online vergaderen een stuk minder effectief is. Er vindt 
op deze wijze geen echte dialoog plaats. Echter, het proces moet worden gewaarborgd, dus dit een 
goed alternatief. De ACM merkt op dat de KBG-bijeenkomsten niet als doel hebben een discussie te 
voeren. Het primaire doel is het verzamelen van input vanuit de stakeholders. 
Toevoegen 
“Ter voorkoming van latere procedures is het wel van belang dat goed naar de stakeholders wordt 
geluisterd en dat alle inzichten kunnen worden gedeeld”.  
 
Pagina 18, midden, de zin: Enexis vindt online vergaderen erg vermoeiend. Zij pleit voor het uitstellen 
van de reeds geplande KBG-bijeenkomsten totdat deze weer bij de ACM kunnen plaatsvinden. 
Aanvullen 
“Enexis vindt online vergaderen erg vermoeiend. Enexis herhaalt het aan het begin van de 
vergadering gegeven standpunt, dat er op dit moment  belangrijkere zaken aan de orde zijn dan 
het halen van de planning van de methodebesluiten. Zij pleit voor het uitstellen van de reeds 
geplande KBG-bijeenkomsten totdat deze weer bij de ACM kunnen plaatsvinden”.   


