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1. Opening 
De ACM opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De ACM licht toe dat deze ver-
gadering bedoeld is als wettelijk vooroverleg. De ACM verzoekt om in alle correspondentie richting de 
ACM ook het emailadres: Regulering.Energie@acm.nl in de cc op te nemen. Op deze manier raken er 
geen e-mails kwijt en kan goede dossiervorming plaatsvinden. Vervolgens meldt de ACM dat NBNL 
naar aanleiding van de KBG-bijeenkomst van 16 april jl. een notitie aan de ACM gestuurd heeft. De 
ACM meldt dat deze notitie bij het hoofdpuntenverslag van de KBG-bijeenkomst van 16 april jl. zal 
worden gevoegd. 
 
2. WACC 
De ACM licht de slides over quantitative easing (QE) toe. 
 
NBNL geeft aan een reactie te hebben gestuurd naar aanleiding van de KBG-bijeenkomst van  
16 april jl. De opmerkingen van NBNL in de KBG-bijeenkomst van vandaag zijn hierop een vervolg. 
NBNL heeft twee vragen over de memo’s die de ACM heeft toegestuurd ter voorbereiding op deze 
KBG-bijeenkomst. Waarom heeft de ACM specifiek professor Teulings gevraagd? Heeft Brattle ook 
een reactie gegeven op de memo van professor Teulings? 

• De ACM antwoordt dat er geen specifieke reden is waarom professor Teulings is gevraagd. 
Het was een praktische reden, want professor Teulings had tijd en heeft de memo snel op 
kunnen leveren. De ACM geeft daarnaast aan dat zij veel specifieke vragen aan Brattle heeft 
gesteld naar aanleiding van hun memo. Die vragen werden niet beantwoord. De ACM had wel 
antwoorden nodig en in dat proces werd duidelijk dat er een tweede advies nodig was. De 
ACM heeft de eerste versie van de memo van professor Teulings naar Brattle gestuurd. 
Brattle heeft als reactie hierop vooral haar eigen standpunt herhaald. Brattle vindt verder wel 
dat de ondergrens lager is dan nul, maar zij heeft niet gereageerd op de stelling van professor 
Teulings dat vraag en aanbod de rente bepaalt. Brattle zegt dat er een soort risicovrije 
rekening is waarop men geld kan zetten met een licht positieve rente. Brattle had dit punt 
eerder ook al gemaakt voordat zij hun memo opleverden. Maar vragen over wat voor een 
rekening dat is en of die toegankelijk is voor alle soorten beleggers heeft Brattle niet 
beantwoord. De ACM kan dit dus niet controleren. Zij heeft Brattle de mogelijkheid gegeven 
een schriftelijke reactie op de memo van professor Teulings te geven, maar daarvan heeft 
Brattle geen gebruik gemaakt.  

 
NBNL vraagt de ACM wat zij van de memo van NBNL vindt. 

• De ACM antwoordt dat de memo vooral punten bespreekt die niet raken aan QE. Zij vraagt of 
NBNL wellicht doelt op hun opmerkingen over de Total Market Return (TMR). 

 
NBNL beaamt dit. 

• De ACM antwoordt vervolgens dat Brattle vindt dat de risicovrije rente moet worden 
aangepast. Brattle is tegenstander van TMR. De vraag die de ACM heeft gesteld gaat dus 
specifiek over de risicovrije rente. De vraag over TMR wordt in deze memo’s niet behandeld. 
 

NBNL zegt dat het de vraag is in hoeverre een daling in de risicovrije rente zorgt voor een daling in de 
totale return, die in de markt geëist wordt. De discussie moet over deze vraag gaan. Brattle zegt dat er 
iets moet gebeuren, de totale returns kloppen namelijk niet met wat er in de markt gevraagd wordt. 
Brattle noemt het aanpassen van de risicovrije rente als oplossing. Brattle noemt daarbij twee 
mogelijkheden, namelijk om een minimum te hanteren voor de risicovrije rente of een premie bij de 
risicovrije rente op te tellen. Professor Teulings gaat hierop verder, hij kijkt namelijk of de risicovrije 
rente binnen het Capital Asset Pricing Model (CAPM) klopt. Professor Teulings kijkt echter niet naar 
het totaalplaatje.  
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In hoeverre biedt het totale CAPM een juiste schatting van de returns in de markt? Die vraag is niet 
beantwoord. 

• De ACM geeft aan dat Brattle voorstander is van het CAPM. Brattle is geen voorstander van 
de TMR-benadering. Brattle vindt alleen dat de risicovrije rente moet worden aangepast en de 
ACM heeft die vraag ook aan professor Teulings gesteld. Zij gaat de memo van NBNL met de 
opmerking over TMR nog verder bestuderen. 
 

NBNL vraagt of op een later moment nog een diepere discussie gaat plaatsvinden. 
• De ACM antwoordt dat zij nog bekijkt op welke wijze de ACM hierop terugkomt.  
 

NBNL vraagt aan de ACM hoe dit in de planning past. 
• De ACM antwoordt dat zij hiernaar zal kijken. 

 
NBNL vult aan dat er in andere landen ook een aanpassing van de risicovrije rente wordt gedaan. 
NBNL begrijpt dat dit theoretisch lastig is om te doen. Dat neemt niet weg dat er geen andere 
manieren zijn om het verschil te compenseren. De Bank of England en de Bundesbank geven 
bijvoorbeeld aan dat de totale rendementen die geobserveerd worden in de financiële markten redelijk 
stabiel blijven, ondanks dat de risicovrije rente daalt. Daar zit een risicocomponent tussen, dit zou 
verder moeten worden uitgezocht. 

• De ACM geeft aan dat zij dit nog gaat bekijken.  
 

VGN geeft aan dat zij het eens is met het standpunt van professor Teulings. Zij heeft daarnaast twee 
additionele vragen. Ten eerste noemt Professor Teulings als derde punt bij landen- en politiek risico 
dat er door QE risico-overdracht is van hoog-risicolanden naar laag-risicolanden, waardoor er een 
opwaarts effect is op de rente van Nederland en Duitsland. Waarom doet de ACM niets met dit punt 
van professor Teulings? Ten tweede blijft de QE de komende jaren nog bestaan. Het is daarom beter 
om de voorspelling van de risicovrije rente voor de komende jaren op het laatste jaar te baseren in 
plaats van op drie historische jaren. 

• De ACM geeft aan dat professor Teulings bij het derde punt bij landen- en politiek risico 
redeneert in de logica van Brattle. In Nederland en Duitsland is de risicovrije rente minder 
gedaald dan in andere landen. De rente is echter zoals deze is. Zij ziet geen reden om deze 
rente verder naar beneden aan te passen. Naast een relatief groot neerwaarts effect op de 
rente door QE, is er ook een klein opwaarts effect door de risico-overdracht. Wat betreft dat 
laatste punt is het risico voor Nederland en Duitsland dus iets toegenomen. Met betrekking tot 
het tweede punt heeft de ACM eerder onderzoek gedaan. De uitkomst is dat drie jaar het 
beste is. Daarnaast, volgens de forward curves gaat de rente stijgen, dus alleen het laatste 
jaar lijkt niet de beste schatting. 

 
VGN vraagt waarom de ACM niet de forward curve voor de risicovrije rente gebruikt. De schatting van 
de toekomst moet namelijk zo accuraat mogelijk zijn.  
 
NOGEPA sluit zich bij de opmerkingen van VGN aan. 
 
TenneT sluit zich bij de opmerkingen van NBNL aan. TenneT is het niet eens met de voorlopige 
standpunten van de ACM. Brattle gaat in op de essentiële vraag of een kunstmatige verlaging van de 
risicovrije rente tot een juiste bepaling van de kostenvoet eigen vermogen leidt. Professor Teulings 
gaat echter eenzijdig in op de risicovrije rente.  

• De ACM geeft aan net al te hebben toegelicht hoe dit is gekomen. Zij gaat de memo van 
NBNL verder bekijken. 
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TenneT vindt dat de ACM  professor Teulings dezelfde centrale vraag als Brattle zou moeten laten 
beantwoorden, pas dan is het een sanity check op Brattle. 
 
Stedin reageert op het punt over obligaties aan het begin van de presentatie. Er zijn geen staats-
obligaties met een negatieve couponrente. Duitsland heeft dit een keer geprobeerd, maar de markt 
heeft hierop slecht gereageerd. Als het over negatieve rentes gaat dan zijn dit altijd rentes op de markt 
in verhandelde obligaties. Omdat de ECB blijft opkopen, gaat de koers van de obligaties nog omhoog, 
waardoor nog steeds een rendement mogelijk is. Investeerders verdienen dus nog steeds op staats-
obligaties met lage rente, omdat zij de koersstijging ontvangen.  

• De ACM antwoordt dat het inderdaad zo is dat door het QE-beleid de koersen stijgen en de 
rendementen dalen. Er wordt gehandeld volgens de koers die er is en de beleggers 
accepteren dit. Er zijn namelijk nieuwe beleggers die de obligaties kopen. De ACM vraagt aan 
Stedin waarom dit volgens haar niet klopt. 
 

Stedin geeft aan dat investeerders weten dat de ECB gaat opkopen. Zolang het QE-programma 
bestaat, weet een investeerder in staatsobligaties dat er een partij zal zijn die de obligaties gaat 
overnemen. Hierdoor kan een investeerder dus altijd een rendement halen. 

• De ACM antwoordt dat er gehandeld wordt in staatsobligaties buiten het opkopen van de 
ECB. Dit betekent, dat er dus ook andere kopers zijn. 
  

Stedin reageert dat de ECB de grootste koper is. 
• De ACM vraagt of er verder voor de staatsobligaties geen andere kopers zijn.  
 

Stedin geeft aan dat zolang QE blijft bestaan, investeerders weten dat er een koper zal zijn. Hierdoor 
weten de kopers dat zij koerswinst kunnen maken.  

• De ACM vraagt of dit ook voor tweedehands obligaties geldt. 
 

Stedin beaamt dit. 
• De ACM vraagt of de ECB alle obligaties opkoopt. Volgens haar is dat namelijk niet het geval. 

 
Stedin erkent dat niet alle obligaties door de ECB worden opgekocht. Omdat de ECB echter kán 
opkopen, weet een investeerder dat een obligatie altijd opgekocht kan worden. Stedin geeft daarnaast 
aan dat Brattle nu een sanity check doet op de aparte parameters. Stedin is daarnaast ook 
geïnteresseerd in wat Brattle van de totale WACC vindt. Zeker omdat Brattle het niet eens is met hoe 
de ACM omgaat met QE. 

• De ACM zegt dat Brattle vindt dat de risicovrije rente in de kostenvoet eigen vermogen 
vanwege QE omhoog aangepast moet worden. Voor het overige vindt Brattle dat de methode 
goed is. De ACM heeft hierover uitgebreid met Brattle gesproken. Zij zegt dat er daarnaast 
staatsobligaties in bezit zijn van instellingen, zoals pensioenfondsen die verplicht zijn in 
staatsobligaties te beleggen, dit gebeurt ook tegen een negatieve rente. 
 

Stedin is het ermee eens dat dit gebeurt, maar voegt hieraan toe dat deze partijen wel een rendement 
maken, zolang de koers omhoog gaat door de vaag van de ECB. 

• De ACM reageert dat het ook kan voorkomen dat deze instellingen obligaties moeten kopen 
(om aan een minimum te voldoen), terwijl er geen vraag is van de ECB. Dan moeten zij 
worden gekocht tegen de koers die er op dat moment is. 

 
De ACM licht de slide over de marktindex in de regressie toe. 
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NBNL, VGN en NOGEPA geven aan geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van de voorgestelde 
index, de Stoxx Europe 600. 

• De ACM excuseert zich voor de verwarring die hierover is ontstaan en concludeert dat de 
discussie over de marktindex hiermee voor de langere termijn afgesloten kan worden. 
 

TenneT vindt de voorgestelde index ook prima. Daarnaast vraagt TenneT of de ACM nog terugkomt 
op de vraag in de memo van NBNL over de Roemeense peer (Transgaz). Moet de regressie van 
Transgaz niet tegen haar eigen nationale index worden uitgevoerd? Amerikaanse bedrijven werden 
bijvoorbeeld in het verleden ook tegen hun eigen nationale index uitgevoerd. 

• De ACM komt hierop nog terug.  
 

De ACM licht de slide over regressies en marktimperfecties toe. 
 
NBNL vraagt of in het Brattle-rapport nog de Dimson-correctie wordt gebruikt. 

• De ACM antwoordt bevestigend, dit wordt aangepast bij de update van het rapport dat deze 
zomer wordt gemaakt. 
 

NBNL vraagt wat het effect is van deze aanpassing. 
• De ACM antwoordt dat zij niet weet wat het exacte effect is. De beta’s op basis van weekdata 

en de Dimson-beta’s hebben bijna altijd dezelfde richting (als de één hoger is ten opzichte van 
de enkelvoudige beta, dan is de ander dat bijna altijd ook). Het effect van deze verandering is 
echter niet bekend. 
 

NBNL vraagt of het mogelijk is om dit te berekenen. 
• De ACM antwoordt dat Brattle bij de update van het rapport die deze zomer gemaakt wordt, 

ook dit punt zal verwerken. 
 

NBNL wil graag het cijfermatige verschil tussen deze twee methodes zien, zodat verschillen logisch 
kunnen worden verklaard. 

• De ACM antwoordt dat niet kan worden vastgesteld welke marktimperfecties bestaan en wat 
er precies aan de hand is. Daarom baseert zij op grond van de statistiek en empirie of de 
weekbeta beter is dan de Dimson-beta.  
 

VGN is het eens met deze aanpak en is ook benieuwd naar het effect op de beta. 
 
De ACM vraagt of partijen het willen laten weten als zij schriftelijk gaan reageren; dat helpt de ACM 
met haar planning. De deadline voor schriftelijke reacties is over twee weken, maar als het eerder kan, 
stelt zij dit zeer op prijs. 
 
NBNL geeft aan dat haar schriftelijke reactie op de vorige KBG-bijeenkomst nog genoeg stof tot 
discussie geeft. Onder andere over de total market return benadering. NBNL kan hierop, indien nodig 
nog een extra toelichting geven. Ook over een aantal peers (Transgaz en Elia) en over de inflatie 
staan nog punten open. Komen deze punten nog een keer tijdens een KBG-bijeenkomst aan bod? 

• De ACM antwoordt dat er op dit moment geen KBG-bijeenkomst voor de WACC gepland 
staat. De ACM komt nog op deze punten terug, maar het is niet zeker of er nog een aparte 
KBG-bijeenkomst voor de WACC wordt georganiseerd.  

 
NBNL staat ook open voor een expertsessie. 
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TenneT zegt dat er tijdens de vorige KBG-bijeenkomst werd genoemd dat Brattle advies gevraagd 
wordt over het effect van de energietransitie op de WACC. Wanneer zal dit voor TenneT en de RNB’s 
plaatsvinden? 

• De ACM antwoordt dat dit zal gebeuren voor het conceptrapport voor TenneT en de RNB’s. 
 
Stedin meldt dat de ACM in de vorige KBG-bijeenkomst aangaf dat er gekeken wordt naar het effect 
van de Corona-crisis op de WACC. Stedin geeft de hypotheekrente als voorbeeld, die is aan het 
stijgen omdat banken grotere risico’s zien.  

• De ACM heeft met Brattle afgesproken dat bij de update van het rapport ook de effecten van 
Corona-crisis zullen worden bekeken. Brattle gaat hierover een advies geven. Dit komt terug 
in het WACC-rapport voor GTS waar deze zomer een definitieve versie van wordt opgesteld. 
 

3. Frontier shift 
De ACM vraagt hoe de KBG-leden de keuze zien voor een meetperiode van twee business cycles, 
midcycle downswing. 
 
GTS heeft een opmerking en een tweetal vragen. Het lijkt erop dat de business cycles op dezelfde 
manier geselecteerd zijn als bij het huidige methodebesluit. Voor de komende reguleringsperiode gaat 
één eraf en komt één erbij. En er is een nieuwe release van de dataset. Is het mogelijk om de data en 
berekeningen te ontvangen? 

• De ACM antwoordt dat zij daarop niet direct een reactie kan geven. Dit moet zij bij de 
consultant nagaan. Heeft GTS dit ook bij het Oxera–onderzoek gedaan? 

 
GTS antwoordt dat er toen deels andere personen betrokken waren. Zij weet niet wat er toen is 
gedeeld, maar geeft aan dat het aan beide kanten tijd scheelt.  

• De ACM vervolgt dat in het rapport van Economic Insights ook goed te zien is wat er is 
gedaan, welke analyses, welke formules voor de data zijn gebruikt. Bijna zodanig specifiek 
dat het als handleiding voor productiviteitsmeting met EU KLEMS kan worden gebruikt. Het 
rapport maakt de berekeningswijze duidelijk. Indien de KBG-leden toch nog additionele 
vragen hebben, nodigt de ACM hen uit om deze toe te sturen.  

 
GTS meldt dat zij tijdens de vorige periode veel moeite heeft moeten doen om alles na te rekenen. Het 
zou GTS enorm veel tijd en effort met checken schelen, als de berekeningswijze duidelijk is.  
 
GTS wil ook graag checken wat het gevolg is van aanpassing in de EU KLEMS dataset. Er is immers 
een nieuwe release. Post-GFC 2010-2017 laat een ander patroon zien. Daar gebeurt wel het een en 
ander. Heeft de consultant tests gedaan voor mogelijke trendbreuken voor tijdsperiodes? 

• De ACM antwoordt dat men een niveau voor 2008-2009 erna ziet. Daar is ook aandacht voor 
geweest in de rapportage. Het zit vooral in de business cycles, wat is dan een relevante 
meetperiode? De post GFC -periode is geen volledige cyclus en niet lang genoeg. TFP en IPI 
gecombineerd geeft een veel hoger cijfer voor dynamische efficiëntie, vergeleken met de 
andere meetperioden. Daarom kan deze periode op zichzelf niet als leidraad dienen voor de 
dynamische efficiëntieparameter.  

 
GTS vraagt of het laatste deel (de post-GFC) wel in business cyclus zit. 

• De ACM antwoordt dat dit Inderdaad het geval is. 
 
GTS vraagt zich af of het opnemen van post-GFC in de meetperiode een goed beeld geeft van 
toekomstige ontwikkelingen? Hierbij heeft zij een aantal vragen. 
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TenneT meldt dat een aantal vragen, die zij had, inmiddels zijn behandeld. Zij heeft echter wel een 
procesopmerking, namelijk: vier werkdagen om een dergelijk rapport door te nemen, maakt een goede 
reactie lastig. Zij heeft meer tijd nodig om de uitkomsten te controleren om vervolgens een definitief 
standpunt naar voren te brengen, vandaar hierbij een voorlopige reactie. In zijn algemeenheid is het 
dezelfde methode als de vorige keer. Deze methode onderschrijft TenneT. 
Het tweede punt is dat TenneT graag de data ontvangt. Dezelfde methode kent een flinke afwijking, 
van 0% naar 0,5%. Dit wil zij nader analyseren. Als men naar de meetperiode kijkt, kan TenneT in 
beginsel met deze benadering instemmen, met daarbij de kanttekening van GTS over post-GFC. 

• De ACM doet de oproep aan de KBG-leden om spoedig bij haar kenbaar te maken wat zij 
vinden. 

 
VGN, NOGEPA en VEMW steunen de keuze van de ACM voor de meetperiode. 
 
EFET heeft een vraag over de keuze voor de periode. Op dit moment is de Corona-crisis en de 
gevolgen ervan. De periode na de financiële crisis van 2008 is mogelijk meer vergelijkbaar met post-
Corona. Hoe kijkt de ACM naar de Corona-crisis? 

• De ACM geeft aan dat het een interessante observatie is. Het blijft een punt dat indien de 
ACM op cycli wil varen en de ACM geen volledige cyclus van de post-GFC periode kan 
gebruiken, het lastig blijft. Er is een langere meetperiode nodig. Maar stel dat de schok ervoor 
zorgt dat inputprijzen weer laag zijn, dan weet men niet hoe lang dat aanhoudt. In deze 
situatie is het goed om een lange periode te gebruiken. 

 
De ACM licht vervolgens het vaststellen van de frontier shift toe. 
  
NOGEPA heeft een begripsvraag. De Frontier shift is 0,12% hoger dan de TFP als men niet groeit en 
0,27 als men wel groeit bij correctie voor het catch-up effect. Wat betekent het als voor de catch-up 
wordt gecorrigeerd Zou de frontier shift van elektriciteit 0,27 hoger zijn, en die van gas 0,12 hoger? 

• De ACM antwoordt dat zij het onderzoek alleen voor de landelijke netbeheerders heeft 
uitgevoerd. Het is waar dat indien een bedrijvendatabase dergelijke uitkomsten had gehad, de 
ACM wel had willen kijken of een netbeheerder nog zou gaan groeien. Voor TenneT was het 
antwoord waarschijnlijk ja, voor GTS waarschijnlijk nee.  

 
GTS vindt het positief dat de belangrijkste conclusie op basis van de vorige methodiek is getrokken. Zij 
wil graag verder kijken naar de data. Als zij snel moet reageren, dan ontvangt zij graag zo spoedig 
mogelijk de data. Zij vermoedt een trendbreuk na de periode 2008/2009. 
 
GTS vindt de manier van vaststellen van de catch-up een creatieve methodiek. In hoeverre is de 
analyse echter relevant voor NL-sectoren? Er komt hetzelfde getal uit, maar dat wil niet zeggen dat de 
uitkomst het hetzelfde betekent. De conclusie dat het representatief en conservatief is volgt er niet uit. 

• De ACM antwoordt dat de landen die er in de analyse bijkomen zijn, landen zijn die in termen 
van de mogelijkheid om gebruik te maken van technologische vooruitgang, vergelijkbaar zijn 
met Nederland. Er kunnen tussen landen verschillen bestaan, maar in deze context is dit 
minder relevant. De analyse is niet anders dan bij bedrijven. Alleen vertegenwoordigen landen 
nu groepen van bedrijven. Men probeert met de beschikbare data zo goed mogelijk te 
analyseren.  

 
GTS merkt op dat over de disembodied technological change discussies zijn in de literatuur. Het is 
ingewikkeld te doorgronden, ook gezien korte tijd die er beschikbaar was. Hoe is dit berekend, want er 
zijn meer observaties.  
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Ook hier zijn methodologische kwesties die zij graag zou willen bekijken. Hierna zal GTS reageren. 
• De ACM antwoordt dat zij reacties van de KBG-leden graag tegemoet ziet. 

 
TenneT is het met de GTS-punten eens. Zij heeft een aantal kleine aanvullingen, onder andere over 
het catch-up effect. TenneT is het eens met de conclusie dat er geen correctie zou moeten 
plaatsvinden, maar is het niet eens met de stelling dat het gaat om een conservatieve schatting. Dit 
moet nog goed worden bekeken. De methode is lastig te volgen en er kunnen vraagtekens bij worden 
geplaatst. Dit heeft te maken met het feit dat de negatieve catch-up een lastige gedachte is, het druist 
in tegen de gedachte van regulering. Het zou andersom moeten zijn, er is eerder een overschatting. 
Men zou verwachten dat bedrijven in staat zijn een catch-up te behalen of anders failliet gaan. 
Voorheen was het altijd de vraag of er een positieve catch-up zou zijn. Dit punt is lastig vol te houden 
als men naar DEA kijkt, omdat het strijdig lijkt.  
 
Ook moet er naar de OPEX en de CAPEX worden gekeken. Hoe ziet de ACM dit in relatie tot 
doorrollen en bijschatten. Nieuwe en bestaande machines die efficiënter worden, productiever worden 
op bestaande investeringen, die komen niet tot uitdrukking in de beloning van TenneT. Hierover wil 
TenneT nog in gesprek met de ACM, TenneT wil dit beter snappen. 

• De ACM antwoordt dat zij de discussie tijdens deze KBG-bijeenkomst graag conceptueel wil 
houden en nog niet specifiek de consequenties voor doorrollen en bijschatten kan benoemen.  

• Dit komt ter sprake tijdens de KBG-bijeenkomst over doorrollen en bijschatten.  
 
TenneT vraagt zich af of het dan voorbarig is om te concluderen dat het gelijk kan worden gesteld. 
Waarom zou dat kunnen? En waarom wil de ACM het uitsplitsen in drie zaken. 

• De ACM meldt dat hier een verduidelijking op zijn plaats is, omdat er misschien een 
misverstand is. De belangrijkste uitkomst van de econometrische analyse is dat 0,5% 
gekarakteriseerd kan worden als disembodied technical change. En als dit het geval is, dan 
heeft dat in dezelfde mate invloed op de OPEX en de CAPEX. En er is dan ook geen reden 
om te differentiëren tussen OPEX en CAPEX -frontier shift.  

 
TenneT vraagt hoe het met nieuwe investeringen zit. 

• De ACM meldt dat capital embodied technical change specifiek gaat over nieuwe machines. 
De disembodied technical change gaat over OPEX, bestaande machines en nieuwe 
machines. Dus als er specifiek wordt gekeken naar nieuwe machines, dan heeft men beide 
vormen die relevant zijn. Waarbij disembodied 0,5 bedraagt en capital embodied 0. Dit is 
samen ook 0,5. Dus er is geen onderscheid tussen bestaande machines en nieuwe 
investeringen. TenneT vraagt ook of de ACM de data ter beschikking kan stellen – de ACM 
bekijkt of data beschikbaar kan worden gesteld en komt hierop terug. 

 
VGN steunt de wijze van vaststellen door de ACM. 
 
EFET kan zich goed vinden in de vaststelling van de frontier shift door de ACM. EFET denkt dat het 
aan de conservatieve kant is. Dit is gerechtvaardigd op basis van eerdere onderzoeken. Het probleem 
is wel dat als men toch ziet dat data uit twee groepen bestaat, er dan ook niet kan worden gezegd dat 
de frontier shift zeker 0,5% is. Men weet ook niet zeker dat de catch-up niet hoeft te worden 
gecorrigeerd. Een idee voor de toekomst is een robuustheidsonderzoek, met de manier waarop het nu 
wordt benaderd. Een tweede consultant die kijkt naar wat goed is. 

• De ACM geeft aan uit te gaan van de aanbevelingen van de consultant. Het staat iedereen vrij 
om verdere analyses te doen en suggesties mee te nemen. Op dit moment neemt de ACM de 
aanbevelingen van de consultant over. 
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EFET vraagt of het in de toekomst wel mogelijk zal zijn om onderscheid te maken, ziet dat er positief 
uit? Of is er dan dezelfde onzekerheid. 

• De ACM antwoordt dat haar inschatting is dat het niet erg waarschijnlijk is dat zij op korte 
termijn met bedrijvendatabases analyses kan uitvoeren. Dus de belemmeringen en 
beperkingen zullen niet snel verdwijnen.  

 
VGN steunt in dezen de door de ACM gekozen werkwijze. 
 
VEMW steunt deze vooralsnog, maar is benieuwd naar een verdere discussie. 
 
NOGEPA meldt dat zij zich kan aansluiten bij VGN en is het dus eens met het voorstel van de ACM. 
 
EFET steunt ook het standpunt van de ACM. 
 
De ACM licht slide 26 (gewichten per TSO), slide 27 (benchmark onderzoek) en slide 28 (frontier shift 
GTS en TenneT) toe. 

 

GTS krijgt het idee dat Sumicsid deze resultaten niet zou aanbevelen. Als GTS het rapport zelf leest, 

dan staat daar dat het een gezaghebbend onderzoek zou zijn. Resultaten zouden niet moeten worden 

over geïnterpreteerd, een zekere voorzichtigheidmarge is altijd geboden. Zij krijgt echter een ander 

gevoel bij de gepresenteerde slide dan bij het lezen van het rapport. 

 

GTS vraagt of het bij Economic Insights ook relatief is aan de economie en de IPI? GTS vervolgt dat er 

bij statische efficiëntie minder observaties en minder peers zijn. Wil dit zeggen dat de statische 

efficiëntie dan niet bruikbaar is? Over het verlies aan technologische knowhow wijst GTS erop dat de 

frontier shift hier niet over gaat. De frontier shift gaat over productiviteitsverbetering gecorrigeerd voor 

inputprijzen. Dus hoeft de negatieve uitkomst die Sumicsid heeft gevonden niet onlogisch te zijn. Over 

de kostenallocatie jaar-op-jaar merkt GTS op dat dit een vertekend beeld kan geven. Dat geldt ook 

voor het statische efficiëntie rapport.  

 

Tenslotte vraagt GTS zich af wat dit betekent voor de statische efficiëntie dat de frontier onvoldoende 

stabiel is om toe passen.  
• De ACM geeft eerst een reactie op het punt van de inputprijzen. Bij Economic Insights gaat 

het over real IPI, dus inkoopprijzen relatief aan algemene inflatie. Bij Sumicsid gaat het om IPI 
gerelateerd aan IPI voor de gehele economie, dus inkoopprijzen die gelden voor alle 
industrieën. Als dat voor netbeheerders aan de hand van IPI berekeningen in de Economic 
Insights studie wordt bekeken, dan is die lager. Dan hebben netbeheerders meer voordeel 
van lagere inputprijzen vergeleken met de economie als geheel. Dit is het punt dat de ACM 
hier wil maken. De -1,7 voor gas bevat dat relatieve voordeel, het voordeel voor de gehele 
economie zit daar niet in. Dus als men de getallen wilt interpreteren als de door Economic 
Insights bepaalde frontier shift parameter, dan komen de cijfers voor de gehele economie er 
nog bovenop. Dat geldt voor IPI en voor TFP. Dit is anders dan bij Economic Insights, waar de 
percentages wel in termen van onze reguleringsparameter voor frontier shift zijn berekend.  
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De ACM geeft vervolgens een voorbeeld: stel de inkoopprijzen voor de hele economie dalen 
met 1%, dan moet men 1% erbij optellen. Als de gehele economie ook 1% productiviteitsgroei 
kent, dan moet men ook die 1% er weer bij optellen. Daarom is het lastig om op basis van 
deze cijfers te discussiëren. En over de dynamische efficiëntie, het aandachtspunt is niet 
zozeer het statische resultaat, maar meer de dynamische ‘sprongen’. Daar zou iets in de data 
kunnen zitten, zoals allocatie van kosten. Over verlies aan technologische knowhow meldt de 
ACM dat een negatief percentage ook mogelijk zou zijn, omdat inkoopprijzen mogelijk sterker 
stijgen dan voor de gehele economie. Op basis van de ontwikkeling van de inkoopprijzen in 
het rapport van Economic Insights,  lijkt het niet zo te zijn dat netbeheerders relatief hogere 
inputprijzen hebben dan de rest van de economie. Dan blijft TFP in de berekening van 
Sumicsid over en is de suggestie dat er sprake is van technologische achteruitgang (omdat 
het een negatief percentage is). 

 
GTS meldt dat op slide 20 de TFP in sommige gevallen wel onder 0 komt. De TFP kan negatief zijn, 
dit komt ook voort uit andere studies. 

• De ACM antwoordt dat dit correct is, omdat men daar dan waarschijnlijk ziet dat de catch-up 
zwaar negatief uitvalt bij mogelijk nog een licht positieve frontier shift. Hierdoor wordt het 
geheel negatief. De percentages die hier worden genoemd, zijn specifiek voor 
technical change.  

 
GTS begrijpt dat methodes verschillen, maar waarom zou de dynamische efficiëntie van Sumicsid niet 
bruikbaar zijn en de statische wel? Dit geeft volgens GTS juist de grote verschillen tussen de jaren 
weer. Dus jaar op jaar kunnen er wel degelijk grote verschillen in de frontier optreden. Dit is trouwens 
meer een punt voor de statische efficiëntie. GTS stelt dat men eerst de frontier heeft, moet het dan zo 
worden gezien dat de frontier 1,7% dichterbij de bedrijven komt te liggen die nog aan de catch-up 
moeten voldoen? Wat betekent dit voor de resultaten van de statische uitkomsten?  

• De ACM vindt het lastig om hierop nu een reactie te geven.  
 

VGN deelt de keuzes van de ACM. 
 
TenneT meldt dat GTS het meeste wel heeft gezegd. TenneT twijfelt over de resultaten van het 
Sumicsid-rapport. Dit is de ACM niet aan te rekenen, maar wel Sumicsid. Hoe men het ook wendt of 
keert, er is een enorm verschil met de cijfers van Sumicsid en de Economic Insights studie.  
TenneT vindt geen sterke argumenten bij Sumicsid. Dit bevestigt dat het onderzoek van Sumicsid niet 
voldoende robuust is. De ACM mag niet ‘cherry picken’. Een studie is betrouwbaar of niet. Als men de 
frontier shift-uitkomsten verwerpt (en dat kan volgens TenneT), dan moet men ook de uitkomsten bij 
statische efficiëntie verwerpen. 
 
NOGEPA ondersteunt de keuzes van de ACM. 
 
4. Rondvraag en afsluiting 
De ACM sluit om 16.20 uur de vergadering. De volgende KBG-bijeenkomst is op 25 mei aanstaande. 
Tijdens de ochtendsessie vindt de behandeling van het onderwerp HOGAN (Uitwerking GTS) plaats. 
Tijdens de middagsessie vindt de behandeling van de presentatie van de RNB’s over vooruitkijkend 
schatten (incl. proactief verzwaren + link HOGAN) plaats. 
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Reacties op Hoofdpuntenverslag Klankbordgroepbijeenkomst methodebesluiten 2022 
d.d. 14 mei 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 4, zevende alinea, de passage: De ACM zegt dat Brattle vindt dat de risicovrije rente in de 
kostenvoet eigen vermogen vanwege QE omhoog aangepast moet worden. Voor het overige vindt 
Brattle dat de methode goed is. De ACM heeft hierover uitgebreid met Brattle gesproken. Zij zegt dat 
er daarnaast staatsobligaties in bezit zijn van instellingen, zoals pensioenfondsen die verplicht zijn in 
staatsobligaties te beleggen, dit gebeurt ook tegen een negatieve rente. 
Toevoegen 
‘Enexis: Het feit dat staatsobligaties met een negatieve rente door pensioenfondsen worden 
aangekocht, zegt niets over rationele economische besluitvorming. Pensioenfondsen hebben immers 
geen keuze omdat zij verplicht zijn in staatsobligaties te beleggen’. 
 
Pagina 7, zevende alinea, de zin: GTS vindt de manier van vaststellen van de catch-up een creatieve 
methodiek. In hoeverre is de analyse echter relevant voor NL-sectoren? Er komt hetzelfde getal uit, 
maar dat wil niet zeggen dat de uitkomst het hetzelfde betekent. 
Aanpassen 
‘GTS vindt de manier van vaststellen van de catch-up een creatieve methodiek. In hoeverre is de 
analyse echter relevant voor NL-sectoren? Er komt hetzelfde getal uit, maar dat wil niet zeggen dat de 
uitkomst het hetzelfde betekent’. 
 
Gasunie Transport Services N.V. 
Toevoegen 
Op pagina 10 ontbreekt een belangrijke opmerking van onze kant, namelijk dat “ACM niet bij de ene 
studie van Sumicsid kan zeggen dat die 100% juist is, en de andere studie van Sumicsid (die op 
dezelfde data is gebaseerd) kan stellen dat die niet bruikbaar zou zijn”. 
 
 
 


