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De wettelijke bevoegdheid volgt uit de volgende wetsartikelen:

- Artikel 41c, tweede lid aanhef en onder c, E-wet;

- Artikel 42e, tweede lid, aanhef en onder c, E-wet (netbeheerder net op zee);

- Artikel 81c, tweede lid aanhef en onder c, Gaswet.
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Doel nacalculatiekader

Het nacalculatiekader is uitgebreid aan bod gekomen in de beroepszaak van TenneT over 

de methodebesluiten 2017-2021.  In het verweerschrift in deze zaak licht de ACM toe 

dat zij met het nacalculatiekader de belangenafweging die ten grondslag ligt aan de 

beslissing tot nacalculeren concreet heeft willen maken.  
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Problemen huidig nacalculatiekader

Gedurende de beroepsprocedure heeft de ACM veel aandacht besteed aan de 
doorwerking van het nacalculatiekader. Hierbij is zij tot het inzicht gekomen dat 
het huidige kader niet leidt tot de belangenafweging die de ACM voor ogen had. 
Een aantal van deze punten heeft zij ook al benoemd in haar verweerschrift. De 
ACM ziet de volgende problemen met het kader: 
1) Het kader is te digitaal. De ACM heeft, zoals zojuist benoemd, geprobeerd 

een integrale belangenafweging te concretiseren in het kader. Echter zoals de 
criteria nu geformuleerd zijn, vormen ze als het ware een afvinklijstje. 
Hierdoor is er geen oog meer voor de context. Dergelijke criteria vragen om 
algemene rekenregels. Echter, doordat de situatie per geval verschilt zijn die 
rekenregels niet algemeen op te stellen. Zonder die context is het 
operationaliseren van het kader heel moeilijk. Wat is nu teveel risico? Dit 
verschilt per situatie. Tot slot, door het nacalculatiekader te formuleren als een 
afvinklijstje, nodigt het uit om kostenposten te toetsen aan deze criteria. Dit 
past niet bij het uitgangspunt van de ACM om in principe niet na te calculeren. 

2) Daarnaast is ook in het verleden gebleken dat de ACM overgaat tot 
nacalculatie bij gevallen die niet goed bij het kader passen. Eén voorbeeld 
hiervan is de nacalculatie van meetverschillen (administratieve onbalans) bij 
GTS. In het geval van de meetverschillen bij GTS wilde de ACM nacalculeren, 
omdat ze van mening is dat GTS geen voordeel of nadeel moet ondervinden 
van de effecten van meetverschillen. Deze beslissing past niet goed bij het 
huidige kader, omdat het huidige kader gericht is op veranderende kosten 
terwijl het bij meetverschillen met name gaat om een verrekening van kosten 
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en opbrengsten. 
3) Tot slot, uit de Brattle studie blijkt dat de WACC niet voor elk risico een 

vergoeding geeft. Echter, de meeste risico’s zijn te diversifiëren en hoeven 
daarom niet tot een vergoeding van netbeheerders te leiden. Zoals het 
criterium nu is geformuleerd, wordt ook aan dit criterium voldaan, wanneer een 
risico te diversifiëren is en daarmee niet tot een vergoeding hoeft te komen. Dit 
leidt dan tot de consequentie dat als de WACC geen vergoeding voor een 
risico hoort te bevatten, aan dit criterium voldaan wordt en dus toch een 
vergoeding voor de materialisatie van het risico wordt gegeven.
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De ACM heeft de suggesties ter harte genomen bij het formuleren van een nieuw kader.
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Toelichting op de overwegingen:

• In sommige gevallen kan het toepassen van de methode van regulering betekenen 

dat de netbeheerder geprikkeld wordt tot gedrag dat onwenselijke uitkomsten tot 

gevolg heeft. De kwaliteit of kwantiteit van de dienstverlening kan bijvoorbeeld in het 

geding komen als een netbeheerder teveel wordt geprikkeld op kostenefficiëntie. Er 

wordt hier kwaliteit bedoeld in de brede zin van het woord. Als er geen oplossing te 

vinden is door de schattingsmethode aan te passen, kan deze perverse prikkel of dat 

ongewenste effect worden gecorrigeerd met nacalculatie. 

• Bij de meeste gegevens (kosten/volumina/output) geldt dat de efficiëntieprikkel voor 

de netbeheerder vermindert wanneer de ACM vooraf aankondigt dat zij die gegevens 

zal nacalculeren. Bij sommige gegevens kan het echter zo zijn dat nacalculatie niet 

leidt tot een verminderde efficiëntieprikkel. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de 

netbeheer geen afweging kan maken, omdat er maar één oplossing bestaat voor een 

bepaald probleem en dat de wijze van uitvoering van de taak van de netbeheerder 

volledig is vastgelegd in de regelgeving. Een netbeheerder heeft in dat geval geen 

handelingsvrijheid meer. Nacalculeren leidt in die gevallen niet tot een verminderde 

prikkel. 

• De regulering moet een netbeheerder voldoende inkomsten geven om zijn wettelijke 

taken nu en in de toekomst uit te kunnen voeren, door de tarieven op een voldoende 

hoog niveau vast te stellen. Ook heeft de regulering tot doel dat monopolieprijzen

voorkomen worden. Om de tarieven op de juiste hoogte vast te stellen, moet de ACM 

de verwachte efficiënte kosten (bij LNB’s) of de verwachte efficiënte kosten per 

eenheid output (bij RNB’s) op de juiste hoogte inschatten. In de afweging hierover 

nemen we de volgende aspecten mee: de aanwezigheid van voldoende historische 
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data (meerdere jaren), de representativiteit van historische data, grote fluctuaties en 

de aanwezigheid van een eenzijdig risico bij afwijkingen op de schatting.
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De ACM analyseert de beslissing tot aankondiging van het voornemen om na te 

calculeren vanuit het specifieke geval. Dat betekent dat de ACM eerst zal kijken 

naar alles wat er speelt in een bepaald geval. Bijvoorbeeld: Hoe komt de prijs tot 

stand, hoe komt het volume tot stand. Wat is het probleem bij deze 

totstandkoming van kosten? ACM betrekt dus alle relevante informatie bij de 

beslissing om wel of niet over te gaan tot aankondiging van nacalculatiekader. In 

de meeste gevallen zijn de hiervoor genoemde overwegingen, relevante 

overwegingen. Bij het huidige nacalculatiekader dwongen de criteria ACM als het 

ware de beslissing tot aankondiging van nacalculatie met oogkleppen op te 

nemen. Het kader is niet limitatief: de ACM kan andere overwegingen/motieven 

betrekken bij haar beoordeling, aangezien ze alle relevante feiten bekijkt. Het 

kader is niet cumulatief: niet alle overwegingen hoeven richting nacalculatie te 

wijzen om tot een positieve beoordeling te leiden. De omstandigheden bij het 

bepaalde geval bepalen de weging van de overwegingen. 
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(iii) de netbeheerder krijgt niet reeds op een andere wijze een compensatie voor het 

risico.” 
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Administratieve onbalans betreft voornamelijk gas van programmaverantwoordelijke 

partijen. Deze partijen voeden namelijk gas in of onttrekken gas aan het netwerk van 

GTS. In de ideale situatie zou je een verschil toewijzen aan de partij die de veroorzaker is 

van de onbalans. Omdat het een meetverschil betreft, is er geen daadwerkelijke 

veroorzaker van de onbalans – deze is administratief en niet fysiek. De administratieve 

onbalans behoort wel verrekend te worden met programmaverantwoordelijke partijen. 

Als we hierbij  geen nacalculatie zouden toepassen geeft de methode aan GTS een 

financiële prikkel om de meetverschillen op te laten lopen, door bijvoorbeeld meters die 

goed meten niet tijdig te laten vervangen. Dit betekent dat GTS dus geen prikkel heeft 

om de kwaliteit hier te optimaliseren. In lijn met de eerste overweging is nacalculatie 

hier aangewezen.

Vanwege het feit dat de administratieve onbalans een verrekening met marktpartijen 

betreft, heeft het een andere aard dan bijvoorbeeld de inkoopkosten energie en 

vermogen van GTS. Daardoor zijn de andere genoemde overwegingen in dit specifieke 

geval niet relevant. 
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De inkoopkosten energie en vermogen voor kwaliteitsconversie betreft de inkoop van 

elektriciteit en stikstof ten behoeve van de stikstofinstallaties waarmee  hoogcalorisch 

gas (hierna: H-gas) wordt omgezet in laagcalorisch gas (hierna: L-gas) door stikstof aan 

het gas toe te voegen. GTS moet dit doen, omdat de apparatuur van afnemers in het 

Nederlandse systeem enkel geschikt is voor L-gas dat uit het gasveld in Groningen komt. 

Gas dat uit het buitenland wordt geïmporteerd is H-gas. Om dit gas te kunnen gebruiken 

moet het worden geconverteerd. 

Op dit moment calculeert de ACM de inkoopkosten energie en vermogen voor 

kwaliteitsconversie na. Vanwege de afname van de gaswinning uit het gasveld in 

Groningen stijgt de inzet van kwaliteitsconversie. Toen wij het methodebesluit 2017-

2021 namen, wisten wij nog niet wanneer het gasveld in Groningen zou sluiten en op 

welke termijn dat zou gebeuren. Dit betekende dat wij wisten dat de inzet van stikstof 

zou stijgen, maar niet met hoeveel. Hieruit concludeerden wij dat we de inkoopkosten 

voor kwaliteitsconversie niet goed konden schatten, aangezien de kosten alleen maar 

zouden stijgen. Deze analyse moet de ACM bij elk methodebesluit opnieuw maken

1) In hoeverre biedt het toepassen van de methode een financiële prikkel tot het 

optimaliseren van de kwaliteit en/of kwantiteit? 

Er bestaat een maatschappelijke wens om zo veel mogelijk kwaliteitsconversie in te 

zetten, zodat de productie uit Groningen zo snel mogelijk omlaag kan. Als we de 

methode van regulering hier toe passen, dan kan dat GTS een prikkel geven om het juist 

minder in te zetten. Dat betekent dat er geen prikkel uit gaat tot het optimaliseren van 

de kwantiteit. 
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2) In hoeverre is het zinvol om de netbeheerder een prikkel tot kostenefficiëntie te 

geven? 

Het is bij de inkoopkosten voor kwaliteitsconversie zinvol om een prikkel tot 

kostenefficiëntie te geven. GTS kan namelijk haar stikstofinstallatie op een efficiënte of 

inefficiënte manier bouwen. Ook kan zij de installaties op een inefficiënte of efficiënte 

manier inzetten.  Daarnaast kan GTS bepalen hoe zij de stikstof en elektriciteit inkoopt. 

3) In hoeverre verwacht de ACM dat zij een goede schatting kan maken van de verwachte 

efficiëntie kosten? 

Wij komen tot de conclusie dat we deze kosten ook voor de komende periode niet goed 

kunnen schatten. Dat heeft een aantal redenen:

1. De historische data is niet representatief, we zijn tot en met 2019 nog niet bij een 

inzet van 100% kwaliteitsconversie aangekomen. 

2. De stikstofinstallatie in Zuidbroek is nog niet in gebruik genomen. Die zal de baseload 

in absolute zin vergroten. Het is nog niet bekend of de marginale kosten van deze 

installatie vergelijkbaar zijn met de marginale kosten van de al bestaande installaties. 

Het is dus daarom ook niet mogelijk om kosten te extrapoleren. 

3. Tot slot, kennen we de precieze effecten van het sluiten van Groningen niet. Het kan 

zijn dat wanneer Groningen sluit in 2022 of 2023, GTS naast de baseload ook, back-up 

capaciteit in moet zetten. 

Vanwege deze drie redenen leidt een schatting van de ACM tot een structurele 

onderschatting. Dit betekent dat de kosten alleen maar hoger uit kunnen vallen en er dus 

een eenzijdig risico is. 

Vanwege het feit dat we de inkoopkosten voor kwaliteitsconversie niet goed kunnen 

schatten stelt de ACM voor om deze nacalculatie in stand te houden.
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De inkoopkosten energie voor de transporttaak, balanceringstaak en bestaande 

aansluitingtaak bestaan uit de kosten voor de inkoop van brandstofgas, elektriciteit, 

transportondersteuning, emissierechten en odorant. De ACM heeft dit opnieuw 

bekeken, omdat zij een nieuw kader heeft bedacht.

1) In hoeverre biedt het toepassen van de methode een financiële prikkel tot het 

optimaliseren van de kwaliteit en/of kwantiteit? 

Er is geen aanleiding om aan te nemen dat het  toepassen van de methode ongewenste 

effecten heeft op de kwaliteit of kwantiteit van de dienstverlening leidt. 

2) In hoeverre is het zinvol om de netbeheerder een prikkel tot kostenefficiëntie te 

geven? 

Het is zinvol om GTS hier een prikkel tot kostenefficiëntie te geven. GTS kan keuzes 

maken tussen de soorten apparatuur, capaciteit en de inkoop energie en vermogen die 

daarbij past. Ook de dimensionering van het netwerk beïnvloedt deze keuzes. Bovendien 

is er een uitruil tussen de inkoopkosten energie van GTS en andere kosten. Als GTS 

bijvoorbeeld frequenter energie wil inkopen om daarmee te pogen haar inkoopkosten 

omlaag te brengen, is haar personeel meer tijd kwijt met de inkoopprocedures. Dit leidt 

tot een stijging van de algemene operationele kosten, maar daar staat dus mogelijk een 

daling van de inkoopkosten energie tegenover. Als GTS een afweging maakt tussen een 

elektriciteitsaangedreven compressor of een gasaangedreven compressor, is het 

energieverbruik van beide typen compressoren mede bepalend voor de keuze van GTS. 

Als de ACM de inkoopkosten energie (gedeeltelijk) nacalculeert, worden dergelijke 

afwegingen van GTS verstoord en kan de methode GTS ertoe aanzetten dat zij 
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inefficiënte keuzes maakt.

3) In hoeverre verwacht de ACM dat zij een goede schatting kan maken van de verwachte 

efficiëntie kosten?

De historische data van de afgelopen jaren tonen een stabiel kostenpatroon, wat 

betekent dat er sowieso geen grote fluctuaties zijn. Er zijn ook geen andere aanwijzingen, 

zoals wetswijzigingen of andere ingrijpende veranderingen, die ervoor zorgen dat de 

historische kosten niet langer representatief zijn voor de toekomst. 
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Toelichting: 

• In het jaarlijkse tarievenbesluit bepaalt de ACM de toegestane inkomsten van 

GTS en TenneT en berekent op basis daarvan de tarieven.

• De toegestane inkomsten worden in belangrijke mate bepaald door de x-

factor, die is vastgesteld op basis van het methodebesluit. Dat is weergegeven 

in de figuur op de slide met de rode balken. In dit voorbeeld stijgen die totale 

inkomsten berekend op basis van de x-factor gedurende de 

reguleringsperiode. 

• In aanvulling daarop is in de E-wet en Gaswet een apart 

vergoedingsmechanisme opgenomen voor bepaalde investeringen. Het gaat 

om de volgende investeringen: 

• TenneT: 

• de gemaakte kosten voor investeringen, bedoeld in artikel 20d 

E-wet, voor zover de kosten doelmatig zijn; 

• Artikel 20d, eerste lid: kosten van investeringen waarvoor op 

grond van artikel 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening een 

inpassingsplan is vastgesteld of projectbesluit is genomen [zie 

tevens art. 20a, eerste lid, E-wet].

• Artikel 20d, tweede lid: kosten van investeringen voor 

ontsluiting windparken opgenomen in structuurvisie

• Artikel 20d, derde lid: kosten van investeringen ter uitvoering 

ontwikkelkader (net op zee)
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• Artikel 41b, eerste lid, onderdeel g, E-wet: het totaal van de 

gemaakte kosten voor een verwerving van een bestaand net, 

voor zover de kosten doelmatig zijn;

• de geschatte vermogenskosten voor nog niet in gebruik 

genomen investeringen waarop de procedure, bedoeld in artikel 

3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Wet ruimtelijke 

ordening van toepassing is;

• de geschatte kosten voor investeringen waarop de procedure, 

bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de 

Wet ruimtelijke ordening van toepassing is, die in dat jaar in 

gebruik worden of zijn genomen; 

• Artikel 41b, eerste lid, onderdeel j, E-wet: de geschatte kosten 

voor uitvoering van artikel 7a, voor zover de kosten doelmatig 

zijn (AMvB experimenten); 

• Artikel 41b, eerste lid, onderdeel k, E-wet: de geschatte kosten 

voor de uitvoering van artikel 17a, voor zover de kosten 

doelmatig zijn (AMvB tijdelijke taken):

• de gemaakte kosten voor de uitvoering van artikel 22a E-wet, 

voor zover de kosten doelmatig zijn en niet door derden worden 

betaald (verkabeling);

• GTS: 

• Artikel 39e Gaswet: investeringen met inpassingsplan [zie tevens 

artikel 39b Gaswet];

• Artikel 54a, derde lid, Gaswet: kleine velden.

• Artikel 82, derde lid, onderdeel c, Gaswet geschatte kosten voor 

de uitvoering van artikel 1i, voor zover deze kosten doelmatig 

zijn en niet op grond van artikel 82a in rekening zijn gebracht via 

een tarief (AMvB experimenten)

• Artikel 82, derde lid, onderdeel d, Gaswet: geschatte kosten voor 

de uitvoering van artikel 10b, voor zover deze kosten doelmatig 

zijn en niet op grond van artikel 82b in rekening zijn gebracht via 

een tarief (AMvB tijdelijke taken)

• Voor deze investeringen geldt dus een aparte vergoeding buiten de totale 

inkomsten berekend op basis van de x-factor om. Die vergoeding geldt in 

principe op het moment dat tijdens de reguleringsperiode dergelijke 

investeringen in gebruik genomen worden. Bij TenneT geldt ook een vergoeding 

nog voordat de investeringen in gebruik zijn genomen. 

• Concreet betekent dit dat in het jaarlijkse tarievenbesluit de kosten van deze 

investeringen (voor zover efficiënt) bij de inkomsten berekend op basis van de 

x-factor, worden opgeteld (zie groene balken in de figuur). Bij de start van een 

volgende reguleringsperiode eindigt deze vergoeding omdat de investeringen 

worden meegenomen bij het bepalen van de x-factor. 

• Uit deze wettelijke systematiek volgt dat de totale inkomsten berekend op basis 

van de x-factor alleen een vergoeding moeten bevatten voor (i) de kosten van 
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al in gebruik genomen activa (doorrollen) en (ii) de kosten van nog in gebruik te 

nemen activa die niet vallen onder één van de wettelijk uitgezonderde 

investeringen. 

• In de huidige methode hanteert de ACM hierbij de dat al deze investeringen 

uitbreidingsinvesteringen zijn. Preciezer: de ACM gaat er van uit dat de 

wettelijk uitgezonderde investeringen voor 100% leiden tot een stijging van de 

output van een netbeheerder. Daarom neemt de ACM aan dat het gaat om 

extra kosten bovenop de kosten voor instandhouding van het bestaande net 

(gelijkblijvende output). Deze impliciete aanname volgt uit het feit dat de ACM 

bij het bepalen van de x-factor uitgaat van een ideaalcomplex. Daardoor 

bevatten de totale inkomsten o.b.v. de x-factor al een vergoeding voor 

instandhouding van het bestaande net (gelijkblijvende output). Als vervolgens 

in het tarievenbesluit daar de kosten van wettelijk uitgezonderde investeringen 

aan worden toegevoegd, dan neemt de methode dus impliciet aan dat het gaat 

om extra kosten i.v.m. een toename van de output. De ACM hanteerde daarom 

voor de “wettelijk uitgezonderde investeringen” ook wel de term “niet 

reguliere uitbreidingsinvesteringen”. 

• De ACM concludeert nu dat dit waarschijnlijk geen realistische aanname is. De 

wettelijke uitgezonderde investeringen zijn investeringen om bestaande output 

uit te breiden, maar bevatten deels ook vaak investeringen om de bestaande 

output in stand te houden (i.e. te vervangen). Het gaat dus niet altijd om 

investeringen die voor 100% gepaard gaan met extra output. De huidige 

methode geeft dan een dubbele vergoeding voor sommige investeringen. Dat is 

een belangrijke argument voor de wijziging naar doorrollen en bijschatten. Bij 

een wijziging naar doorrollen en bijschatten wijzigen we daarom ook de term 

“niet reguliere uitbreidingsinvesteringen” in “wettelijk uitgezonderde 

investeringen”. Voor het bijschatten betekent dit: de ACM moet alleen de niet 

wettelijke uitgezonderde investeringen schatten.
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Toelichting: 

• Het voordeel van doorrollen en bijschatten is dat op een preciezere manier rekening 

gehouden wordt met de ontwikkeling van de kapitaalkosten tijdens de 

reguleringsperiode. Doorrollen en bijschatten houdt by design rekening met 

ontwikkelingen, bijvoorbeeld als gevolg van de afschrijvingsklif, degressief afschrijven 

of de introductie van een nominale WACC vanaf een bepaald jaar. 

• De ontwikkeling van de kapitaalkosten als gevolg van doorrollen en bijschatten is 

echter niet per definitie een gelijkmatige ontwikkeling. Bij de introductie van 

degressief afschrijven vanaf het jaar t gaan de kapitaalkosten in het jaar t plotseling 

een stuk omhoog. Bij de afschrijvingsklif dalen de kapitaalkosten juist plotseling. 

Doorrollen en bijschatten verschilt daarin wezenlijk van de oude methode, die uitging 

van een ideaalcomplex. Het ideaalcomplex veronderstelt nauwelijks ontwikkelingen 

van de kapitaalkosten. 

• Dit leidt tot een complicatie met de huidige invulling van de berekening van de x-

factor. Op dit moment bepaalt de ACM met de methode: 

• De begininkomsten � op basis van de efficiënte kosten in het jaar 

voorafgaand aan de reguleringsperiode � Voor komende reguleringsperiode 

zou dat 2021 zijn

• De eindinkomsten � op basis van de verwachte efficiënte kosten in het 

laatste jaar van de reguleringsperiode � Voor komende reguleringsperiode 

zou dat het jaar 2026 zijn (uitgaande van 5 jarige periode)

• De x-factor � Door uit te rekenen wat de reële jaarlijkse verandering van 

inkomsten is tussen begininkomsten en eindinkomsten � De x-factor trekt 

dus een “rechte lijn” tussen beginpunt en eindpunt, zonder rekening te 
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houden met de ontwikkeling van de efficiënte kosten in de tussenliggende 

jaren. 

• Een aantal maatregelen ten aanzien van andere verdeling van kapitaalkosten bij GTS 

past niet fijn in deze systematiek: 

• Versneld afschrijven en introduceren van een nominale WACC kennen een 

“ingangsjaar”. Vanaf een bepaald jaar worden de kapitaalkosten berekend 

d.m.v. versneld afschrijven, een nominale WACC en worden afschrijvingen en 

GAW niet meer geïndexeerd. Deze maatregelen zorgen voor een plotse stijging 

van kapitaalkosten vanaf het ingangsjaar. 

• Als we de maatregelen laten ingaan per 2021 hebben ze wel effect op de 

begininkomsten, maar ontstaat strijd met de vorige methode. We schrijven 

dan door versneld afschrijven bijvoorbeeld een groter deel van de GAW af dan 

waar in het methodebesluit 2017-2021 van uit is gegaan. 

• Idealiter laten we de maatregelen ingaan per 2022, want dat is het eerste jaar 

van de nieuwe reguleringsperiode. Dan berekenen we de efficiënte kosten in 

het jaar 2021 nog op basis van lineaire afschrijvingen, reële WACC etc. 

• De huidige invulling van de x-factorsystematiek zou dan echter een groot deel 

van de efficiënte kosten niet vergoeden (zie linker figuur op volgende slide)

• We overwegen daarom om het efficiënte kostenniveau t.b.v. het bepalen van de 

begininkomsten op een andere manier te bepalen. Deze wijziging heeft als doel dat 

een netbeheerder – ook bij een schok in de ontwikkeling van de kapitaalkosten – niet 

meer of minder dan de verwachte efficiënte kosten terugverdient. 
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Toelichting:

• Met de huidige invulling van de x-factorberekening zouden we zoals gezegd de 

verwachte efficiënte kosten in 2021 en 2026 bepalen. De x-factor wordt vervolgens 

bepaald door de lijn die de reële jaarlijkse verandering tussen dat beginpunt en 

eindpunt weergeeft. 

• In bovenstaande figuur geeft de zwarte lijn het eerste jaar van de reguleringsperiode 

weer. Hoewel we dus ook gegevens bepalen voor het jaar 2021, bepalen we deze 

gegevens alleen met als doel de inkomsten vanaf 2022 te bepalen. Het is van belang 

te realiseren dat het bepalen van waarden in 2021 ten dienste staat van de 

vergoeding van efficiënte kosten vanaf 2022. 

• In bovenstaande figuur zijn mogelijke uitkomsten van de methode op basis van 

doorrollen en bijschatten weergegeven. De paarse lijn geeft de ontwikkeling van de 

verwachte efficiënte kosten in de jaren 2021-2026 weer. 

• Bij voortzetting van de huidige x-factorberekening zouden we de x-factor baseren op 

de verwachte efficiënte kosten in 2021 en 2026. De vergoeding die een netbeheerder 

vervolgens ontvangt wordt weergegeven met de roze lijn. Uit de figuur blijkt duidelijk 

dat dit – door de niet gelijkmatige ontwikkeling van de verwachte efficiënte kosten –

kan leiden tot een grote over- of onderdekking van de verwachte efficiënte kosten 

(verschillen tussen roze en paarse lijn vallen niet tegen elkaar weg). 

• Een andere manier om de begininkomsten te bepalen lost dit probleem op. We 

bepalen daarbij de begininkomsten zodanig dat gesommeerd over de jaren van de 

reguleringsperiode de netbeheerder zijn efficiënte kosten terugverdient. In de 

bovenstaande figuren geeft de grijze lijn weer hoe dit werkt. De eindinkomsten 

blijven de efficiënte geschatte kosten in het laatste jaar van de reguleringsperiode. 
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We stellen de begininkomsten (de kosten in het jaar vóór de reguleringsperiode) zo 

vast, dat de som van de geschatte efficiënte kosten in alle jaren van de 

reguleringsperiode (2022-2026), gelijk is aan de som van de toegestane inkomsten 

gedurende de reguleringsperiode. We verhogen of verlagen de begininkomsten dus 

zodanig dat de netbeheerder haar efficiënte kosten gedurende de periode 100% 

vergoed krijgt (de verschillen tussen paarse lijn en grijze lijn vallen tegen elkaar weg). 

Niet meer en niet minder. 

• Om de begininkomsten op deze manier te bepalen moeten we een aantal stappen 

doorlopen: 

• We bepalen de verwachte efficiënte kosten voor elk jaar van de 

reguleringsperiode. 

• We tellen deze kosten bij elkaar op

• We berekenen hoe hoog de begininkomsten moeten zijn om een x-factor te 

krijgen waarmee de totale toegestane inkomsten gedurende de periode gelijk 

zijn aan de totale kosten in stap 2.

• Dit is een wezenlijk andere manier om het efficiënte kostenniveau ten behoeve van 

het vaststellen van de begininkomsten te bepalen. De ACM denkt dat deze wijziging 

past binnen de wettelijke bevoegdheid om de begininkomsten aan te passen naar het 

“efficiënte kostenniveau”.

• Een gevolg van deze wijziging is bijvoorbeeld dat we niet alleen een WACC voor het 

beginjaar en het eindjaar nodig hebben, maar een WACC voor alle tussenliggende 

jaren. Daar is Brattle bij het bepalen van de WACC niet van uitgegaan. Tegelijkertijd 

was dat altijd al het geval voor “wettelijk uitgezonderde investeringen”. Daarbij 

bepaalde de ACM de WACC voor tussenliggende jaren door interpolatie van de 

WACC’s voor beginjaar en eindjaar. We stellen voor die werkwijze voort te zetten bij 

een wijziging naar doorrollen en bijschatten. 
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Toelichting: 

• Zoals beschreven op voorgaande slide bepalen we voor elk jaar van de 

reguleringsperiode de verwachte efficiënte kosten. We passen daarbij voor elk jaar de 

statische efficiëntiescore toe op de verwachte kosten voor in-scope activiteiten, zoals 

bepaald voor dat jaar. We passen de score niet toe op de verwachte kosten voor out-

of-scope activiteiten. 

• Deze weergave is slechts bedoeld om duidelijk te maken hoe de statische 

efficiëntiescore wordt toegepast. We zeggen niets over de hoogte van de statische 

efficiëntieparameter. 
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Toelichting: 

• Om de statische efficiëntiescore toe te kunnen passen, moeten we dus voor elk jaar 

van de reguleringsperiode de verwachte in-scope en verwachte out-of-scope kosten 

bepalen. Daarbij maken we bovendien een onderscheid tussen verwachte 

operationele kosten en verwachte kapitaalkosten. De figuur op de slide geeft dit weer 

op basis van fictieve getallen. 

• We moeten dus voor elk jaar van de reguleringsperiode de volgende waarden 

bepalen: 

• De verwachte kapitaalkosten, in-scope

• De verwachte kapitaalkosten, out-of-scope

• De verwachte operationele kosten, in-scope

• De verwachte operationele kosten, out-of-scope
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Toelichting: 

• De kapitaalkosten in een jaar t zijn het gevolg van investeringen tot en met het jaar t. 

• Het idee van doorrollen en bijschatten is om de verwachte kapitaalkosten van 

bestaande activa - in gebruik genomen t/m 2019 (GTS) of 2020 (TenneT) -

eenvoudigweg uit te rekenen (doorrollen) en die van nieuwe activa te schatten door 

de investeringen en afschrijvingstermijn te schatten. 

• We kunnen daarom een onderscheid maken tussen de volgende waarden: 

• Kapitaalkosten van bestaande activa, in scope 

• Kapitaalkosten van bestaande activa, out-of-scope

• Kapitaalkosten van nieuwe activa, in-scope

• Kapitaalkosten van nieuwe activa, out-of-scope

• In de figuur geven de donkerpaarse balken de kosten van bestaande activa weer. 

Daaruit blijkt dat tijdens de reguleringsperiode deze kosten afnemen. Dat is logisch, 

omdat van investeringen die al in gebruik zijn genomen steeds meer wordt 

afgeschreven (waardoor de vermogenskosten afnemen) en omdat sommige 

investeringen volledig zijn afgeschreven (waardoor de afschrijvingen afnemen). 

• In de figuur geven de lichtpaarse balken de geschatte kosten van nieuwe activa weer. 

Deze nemen tijdens de reguleringsperiode juist toe. Of de totale verwachte 

kapitaalkosten toe- of afnemen hangt van de verhouding tussen nieuwe investeringen 

en afschrijvingen op bestaande investeringen. 

• Van zowel bestaande activa als nieuwe activa is een verdeling tussen in-scope en out-

of-scope activa nodig. 
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Toelichting: 

• Op de slide is een voorbeeld van de berekening van de GAW van GTS weergegeven, 

zoals gebruikt voor het methodebesluit 2017-2021. Destijds waren de investeringen 

t/m 2015 bekend. Van die investeringen konden we de afschrijvingen en GAW 

uitrekenen. In combinatie met de WACC kun je dan de kapitaalkosten in de jaren 

2017-2021 van investeringen t/m 2015 uitrekenen. Dat is “doorrollen”. 

• Voor de komende reguleringsperiode betekent dit: 

• GTS � Uitrekenen van de kapitaalkosten in de jaren 2020-2026 als gevolg 

van investeringen t/m 2019. 

• TenneT � Uitrekenen van de kapitaalkosten in de jaren 2021-2026 als gevolg 

van investeringen t/m 2020.

• Het is daarbij ook goed mogelijk om een verdeling tussen in-scope en out-of-scope 

kosten te maken, door te bepalen welke activa in-scope zijn en welke out-of-scope. 

Daardoor kunnen we de GAW en afschrijvingen verdelen in in-scope en out-of-scope. 

Bij GTS zijn bijvoorbeeld activa voor kwaliteitsconversie out of scope, omdat in het 

benchmarkonderzoek de kosten en output van kwaliteitsconversie niet mee zijn 

genomen. 

• Bij het berekenen van de kapitaalkosten van bestaande activa passen we géén 

dynamische efficiëntieparameter toe. Een netbeheerder kan dynamische efficiëntie 

op kapitaalkosten realiseren door lagere bedragen te investeren dan de activa die 

wegvallen uit de activabasis. De dynamische efficiëntie kan dus een rol spelen in het 

bijschatten, maar niet in het doorrollen. We hebben dit in een eerdere 

klankbordgroep uitgebreider uitgelegd (zie slides klankbordgroep 2 februari 2020, 

slide 52)
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• Bij GTS stellen we voor om maatregelen gericht op een andere verdeling van 

kapitaalkosten in te laten gaan vanaf 2022. Dat heeft als gevolg dat in 2022 de 

kapitaalkosten plotseling stijgen t.o.v. 2021, voor zowel bestaande activa als nieuwe 

activa. Dit zorgt dus voor een opwaartse “schok” in de ontwikkeling van de 

kapitaalkosten. Daarna verwachten we juist dat de kapitaalkosten van jaar op jaar 

dalen. 

• Bij TenneT is er in 2026 een afschrijvingsklif. Dat zorgt ervoor dat de afschrijvingen op 

bestaande activa in 2026 plotseling sterk dalen ten opzichte van 2025. Dit zorgt ook 

voor een plotselinge daling van de kapitaalkosten. 
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Toelichting: 

Schatten investeringen

• Zoals weergegeven op slide 27 geldt voor bepaalde investeringen een apart 

vergoedingsregime. Op het moment dat TenneT of GTS deze investeringen tijdens de 

reguleringsperiode in gebruik neemt (of bij RCR-investeringen voor TenneT al voordat 

TenneT de activa in gebruik neemt), worden de efficiënte kosten daarvan in de 

tarieven verwerkt. De scope voor het schatten van kapitaalkosten van nieuwe activa 

is dus beperkt tot kapitaalkosten van activa die niet wettelijk uitgezonderd zijn. 

• Voor het schatten van investeringen zien we als realistische optie om uit te gaan van 

de gerealiseerde investeringen in de afgelopen jaren. We gaan daarbij nu uit van 

gerealiseerde investeringen in de jaren 2016-2019 voor GTS en 2016-2020 voor 

TenneT. Van de gerealiseerde investeringen in deze jaren nemen we alleen de niet 

wettelijke uitgezonderde investeringen. Deze selectie van jaren is waar we op dit 

moment aan denken, maar het is mogelijk dat dit nog wijzigt. 

• Eerder hebben we al met de klankbordgroep de betekenis van investeringsplannen 

besproken. We hebben toen aangegeven om in beginsel niet uit te gaan van de 

geschatte investeringsbedragen in de investeringsplannen. De vraag we de 

investeringsplannen op een andere manier kunnen gebruiken bij het schatten van 

investeringen staat nog open. Op dit moment is het voor ons erg lastig om antwoord 

te geven op die vraag. We hebben namelijk nog geen investeringsplan gezien. 

Daarom werken we nu een invulling van doorrollen en bijschatten uit die uitgaat van 

gerealiseerde investeringen. Deze invulling is mogelijk, ongeacht de inhoud van de 

investeringsplannen. 
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• Voor TenneT kunnen we na de zomer bekijken of we de informatie uit de 

investeringsplannen kunnen betrekken bij het schatten van investeringen. Voor GTS is 

dat niet mogelijk, omdat het ontwerp methodebesluit eerder afgerond moet zijn. Voor 

het ontwerp methodebesluit van GTS komen de investeringsplannen te laat. 

• Omdat we uitgaan van gerealiseerde investeringen in eerdere jaren is het wenselijk 

om een frontier shift toe te passen op de investeringen. Een netbeheerder kan naar 

verwachting namelijk dynamische efficiëntieverbetering realiseren. Investeringen in 

2026 zijn dan lager dan die in 2016. 

Schatten afschrijvingstermijn

• Om de kapitaalkosten te berekenen is naast de investeringen ook een geschatte 

afschrijvingstermijn nodig. We stellen voor de afschrijvingstermijn te schatten op basis 

van het gewogen gemiddelde van de afschrijvingstermijnen van de gerealiseerde 

investeringen in de jaren 2016-2019 (GTS) en 2016-2020 (TenneT). De 

investeringsbedragen zijn hierbij de gewichten. 

Verdeling in-scope en out-of-scope

• De geschatte kosten van nieuwe activa moeten worden verdeeld in een in-scope en 

out-of-scope deel. We stellen voor om hierbij aan te sluiten bij de verdeling van de 

kapitaalkosten van bestaande activa. Dus: als voor de kapitaalkosten van bestaande 

activa voor het jaar t de verhouding tussen in-scope en out-of-scope 80/20 is, dan 

hanteren we diezelfde verhouding voor de kapitaalkosten van nieuwe activa voor het 

jaar t. 
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Toelichting:

Verschil tussen WACC bestaand vermogen en WACC nieuw vermogen: 

• De WACC bestaand vermogen houdt rekening met bestaande leningen. De 

WACC bestaand vermogen gaat uit van het trapjesmodel voor de bepaling van 

de kostenvoet vreemd vermogen. Voor bestaande leningen worden de 

gerealiseerde marktrentes gebruikt. De marktrentes in de 10 voorgaande jaren 

tellen voor 10% mee. 

• De WACC voor nieuw vermogen houdt geen rekening met bestaande leningen. 

Hiervoor worden marktrentes gebruikt die zijn gebaseerd op schattingen. 

Toepassing WACC in de huidige methode:

• In de huidige methode is de aanname dat de omvang van het netwerk 

gedurende de periode gelijk blijft (ideaalcomplex). Voor de berekening van de 

kapitaalkosten hiervan gebruiken we de WACC bestaand vermogen.

• Daarnaast is de aanname in de huidige methode dat de omvang van het 

netwerk toeneemt door 1) reguliere uitbreidingsinvesteringen en 2) wettelijke 

uitgezonderde investeringen. Voor de kapitaalkosten hiervan gebruiken we de 

WACC nieuw vermogen.

Toepassing WACC bij doorrollen en bijschatten: 

• Bij doorrollen en bijschatten laten we de aanname van het ideaalcomplex los. 

Toch willen we de WACC op een vergelijkbare manier toepassen: 
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• de WACC nieuw vermogen voor de kapitaalkosten a.g.v. de 

vermogensbehoefte voor instandhouding van het bestaande netwerk 

(lees: gelijkblijvende GAW); en 

• de WACC nieuw vermogen voor het gedeelte van kapitaalkosten a.g.v.

de vermogensbehoefte als gevolg van een groei van het netwerk (lees: 

de toename van de GAW). 

• Dit doen wij door te kijken wat de GAW is in het meest recente jaar waarvoor 

gegevens beschikbaar zijn. Voor GTS is dit 2019 en voor TenneT 2020. 

• Vervolgens berekenen wij voor elk jaar in de reguleringsperiode door middel 

van doorrollen en bijschatten hoe de GAW zich ontwikkelt (GAW). We kunnen 

dus voor elk jaar van de reguleringsperiode bekijken of de GAW hoger of lager 

is dan de GAW in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. 

• Voor de kapitaalkosten tot en met het niveau van de GAW in 2019 (GTS) en 

2020 (TenneT) gebruiken we de WACC bestaand vermogen. Voor de 

kapitaalkosten boven dit niveau gebruiken we de WACC nieuw vermogen. 

• Indien de GAW in een bepaald jaar dus onder het niveau van de begin GAW 

blijft, dan gebruiken wij alleen de WACC bestaand vermogen. Dit is exclusief de 

wettelijk uitgezonderde investeringen zoals gedefinieerd in slide 25.

• Voor de kapitaalkosten van deze wettelijk uitgezonderde investeringen 

gebruiken wij altijd de WACC nieuw vermogen.
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Toelichting: 

- De figuur laat de ontwikkeling van de GAW tijdens de reguleringsperiode o.b.v. 

doorrollen en bijschatten zien. In dit geval neemt de GAW tijdens de 

reguleringsperiode af. 

- Als de GAW afneemt of gelijk blijft ten opzichte van de GAW in 2019 (GTS) of 2020 

(TenneT), dan berekenen we de kapitaalkosten voor 100% met de WACC voor 

bestaand vermogen. 
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Toelichting: 

- Als de GAW toeneemt ten opzichte van de GAW in 2019 (GTS) of 2020 (TenneT), dan 

berekenen we WACC voor nieuw vermogen voor het extra deel van de GAW (in de 

figuur: GAW boven de streep). 
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Toelichting

- De wijziging naar doorrollen en bijschatten om de kapitaalkosten te schatten is ook 

van invloed op de schatting van de operationele kosten. 

- Bij de oude methode ging uit van de aanname dat de operationele kosten gelijk 

blijven ten opzichte van de peiljaren, behalve als gevolg van efficiëntieontwikkeling, 

inflatieontwikkeling of als gevolg van uitbreidingsinvesteringen. De schatting van de 

kosten voor reguliere uitbreidingsinvesteringen en niet-reguliere 

uitbreidingsinvesteringen gepaard met een schatting van de extra operationele 

kosten die daarmee gemoeid ging. Die schatting was gebaseerd op 1% van het 

investeringsbedrag (de aanschafwaarde). Dus een geschatte reguliere 

uitbreidingsinvestering van 100 miljoen ging gepaard met een schatting van de extra 

operationele kosten van 1 miljoen per jaar. 

- Bij de wijziging naar doorrollen en bijschatten verdwijnt het onderscheid tussen 

vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen, daardoor bestaat de categorie 

reguliere uitbreidingsinvesteringen niet meer. Tegelijkertijd is één van de redenen om 

over te stappen naar doorrollen en bijschatten dat de methode meer flexibiliteit 

biedt om rekening te houden met veranderende investeringspatronen (lees: groei of 

krimp van het net). Het lijkt logisch om daarbij ook rekening te houden met 

verandering van de operationele kosten als gevolg van groei of krimp van het net. 

- We maken daarom voor de operationele kosten een onderscheid tussen de 

operationele kosten die “horen bij” het bestaande net in 2019 (GTS) en 2020 

(TenneT) en de verandering van de operationele kosten a.g.v. verandering van de 

omvang van het net ten opzichte van 2019 (GTS) en 2020 (TenneT). 

- In de figuur is te zien dat de operationele kosten dus bestaan uit een deel dat “hoort 

45



bij het bestaande net” en is onderscheiden in in-scope en out-of-scope (de twee 

donkerblauwe balken). Daarnaast is er in de figuur een opwaartse correctie voor de 

verwachte verandering van de omvang van het net, die ook is onderscheiden in in-

scope en out-of-scope (de twee lichtblauwe balken). De in-scope operationele kosten 

en out-of-scope operationele kosten zoals weergegeven op slide 34 en 35, zijn in deze 

figuur dus verder opgedeeld in een deel voor het bestaande net en een correctie voor 

verandering van de netomvang. 
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Toelichting: 

- Van de gerealiseerde operationele kosten in de peiljaren kunnen we bepalen of het 

kosten zijn voor in-scope activiteiten of voor out-of-scope activiteiten. 

- Stel dat we uitgaan van 5 peiljaren voor de operationele kosten voor TenneT 2016-

2020. Dit is slechts ter indicatie en zegt niets over de definitieve keuze van de 

peiljaren. 

- Om de operationele kosten (respectievelijk in-scope of out-of-scope) in enig jaar t te 

bepalen (waarbij t één van de jaren 2022-2026 is)  nemen we de gerealiseerde 

operationele kosten in de peiljaren 2016-2020 (respectievelijk in-scope of out-of-

scope), corrigeren die met de frontier shift en cpi tussen peiljaar en jaar t. Vervolgens 

nemen we het gemiddelde van die vijf waarden om de verwachte operationele 

kosten te bepalen. Dit is in feite hetzelfde als in de vorige reguleringsperiode. Het 

belangrijkste verschil is de toepassing van de frontier shift. 

- Bij de toepassing van de frontier shift maken we een onderscheid tussen de frontier 

shift zoals vastgesteld voor de vorige reguleringsperiode en de frontier shift zoals 

vastgesteld voor de nieuwe reguleringsperiode. De frontier shift voor de vorige 

reguleringsperiode is van toepassing op de verandering van de operationele kosten 

van jaar op jaar van 2016 t/m 2021. De frontier shift voor de nieuwe 

reguleringsperiode is van toepassing op de verandering van de operationele kosten 

van jaar op jaar van 2021 t/m 2026. 

- De frontier shift voor de nieuwe reguleringsperiode is bepaald als “operationele 

kosten frontier shift”. De frontier shift voor de vorige reguleringsperiode is een 

“totale kosten frontier shift”. 

- Omdat we de gerealiseerde operationele kosten in de jaren 2016-2020 kunnen 
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verdelen in in-scope en out-of-scope resulteert deze methodiek automatisch in een 

verdeling tussen in-scope en out-of-scope.   
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Toelichting:

- Let op! De totale aanschafwaarden van investeringen die nog niet volledig zijn 

afgeschreven is niet hetzelfde als de gestandaardiseerde activawaarde van alle 

investeringen. De gestandaardiseerde activawaarde is de aanschafwaarde 

verminderd met de afschrijvingen. Het is bij operationele kosten logischer om de 

aanschafwaarde te gebruiken, omdat kosten van onderhoud niet afnemen naarmate 

activa ouder worden. 

- Niet van alle investeringen is de aanschafwaarde bekend. Als de aanschafwaarde niet 

bekend is (bijvoorbeeld: start GAW), dan gebruiken we de GAW in het eerste jaar dat 

de activawaarde in de regulering is opgenomen. 
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Toelichting:

- In bovenstaande figuur geven de paarse balken een mogelijke ontwikkeling van de 

totale aanschafwaarden weer bij een schatting o.b.v. doorrollen en bijschatten. 

- In dit geval is er een daling van de aanschafwaarden te zien

- Vervolgens kunnen we de verandering van de aanschafwaarden ten opzichte van het 

peiljaar voor doorrollen berekenen. In dit voorbeeld is dat 2019 (GTS). De roze balken 

geven het verschil weer. 

- We berekenen vervolgens de verandering van de operationele kosten door voor elk 

jaar de waarde van de roze balk (een euro bedrag) te vermenigvuldigen met 1%. 

- In dit voorbeeld leidt dat tot een neerwaartse correctie: omdat we verwachten dat 

de investeringen afnemen verwachten we ook minder operationele kosten a.g.v.

bijvoorbeeld onderhoud. 
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Toelichting:

- In bovenstaande figuur geven de paarse balken opnieuw een mogelijke ontwikkeling 

van de totale aanschafwaarden weer bij een schatting o.b.v. doorrollen en 

bijschatten. 

- In dit geval is er een stijging van de aanschafwaarden te zien

- Vervolgens kunnen we de verandering van de aanschafwaarden ten opzichte van het 

peiljaar voor doorrollen berekenen. In dit voorbeeld is dat 2019 (GTS). De roze balken 

geven het verschil weer. 

- We berekenen vervolgens de verandering van de operationele kosten door voor elk 

jaar de waarde van de roze balk (een euro bedrag) te vermenigvuldigen met 1%. 

- In dit voorbeeld leidt dat tot een opwaartse correctie: omdat we verwachten dat de 

investeringen toenemen verwachten we ook meer operationele kosten a.g.v.

bijvoorbeeld onderhoud. 
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