
Aansluiten bij een nieuwe realiteit

Netbeheer Nederland, 25 mei 2020

Methodebesluiten 2022 en de regionale netbeheerders: 
algemene visie, proactief investeren en vooruitkijkend schatten
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1. Opening 
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Opening 

Even voorstellen: 

• Bas Hazeborg, Netbeheer Nederland 
• Inbreng van regionale netbeheerders
• Algemene visie, proactief investeren en 

vooruitkijkend schatten 
• Basis voor open en constructieve discussie 

Structuur: 

• De presentatie bestaat uit vijf onderdelen
• Gedurende presentatie aantal momenten 

ingebouwd voor vragen en discussie!
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2. De energietransitie 
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De energietransitie  
Enkele krantenkoppen 
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De energietransitie  
Forse toename elektrificeren en investeringen 

• Netbeheerders zien dat de energietransitie in een stroomversnelling komt. 

• Beleidsanalyses en Regionale Energie Strategieën (RES’en) laten een sterk stijgende 
elektrificering zien, met 2030 als voorlopige horizon. 

• Recent zien we dit bijvoorbeeld terug in de historische toename van grootschalige PV. 

• Voor de netbeheerders staan de ambities uit het Klimaatakkoord centraal: zij doen al het 
mogelijke om vanaf 2030 jaarlijks 35 TWh aan duurzaam opgewekte energie op land te kunnen 
transporteren via het elektriciteitsnet. 

• Hiervoor is sectorbrede samenwerking op alle niveaus noodzakelijk! 

6



De energietransitie  
Wat doen de netbeheerders al? 

1. Meer investeren dan ooit! 

2. Transparante netontwikkeling m.b.v. Investeringsplannen. En ontwikkeling van tools om beter 
en actueel inzicht te geven.

3. Meer ruimte op het net. Extra mogelijkheden om ruimte te maken op het net (N-0, 
congestiemanagement, curtailment, opslag, etc.)

4. Samen beter vooruitkijken. We werken samen in de Infrastructuurverkenning 2030-2050, de 
RES, de Nationale Agenda Laadinfrastructuur, de systeemstudies van de industriële clusters, de 
Taskforce Infrastructuur Tafel Industrie, programma Hoofdstructuur Energie, de Rijksvisie 
Marktordening Energietransitie, Investeringsplannen.

5. Ruimte voor de energietransitie in de Methodebesluiten. Samenwerken met de ACM, 
marktpartijen en stakeholders om methodebesluiten te optimaliseren. 7



3. Methodebesluiten 
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Methodebesluiten 
Trendbreuk door de energietransitie 

• De regionale netbeheerders merken dat de ACM oog heeft voor de ontwikkelingen binnen de 
energietransitie en de rol van de methodebesluiten daarin. 

• Zij zien dat de ACM zich inspant om binnen het wettelijk kader ruimte te bieden aan de 
maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld met Groei DCO en met HOGAN.

• De energietransitie levert echter een radicale trendbreuk op: om de wettelijke taken uit te kunnen 
blijven voeren zijn tot 2030 majeure investeringen noodzakelijk die de stijging van output 
overschrijden.

• De aard van de energietransitie maakt echter wel dat netbeheerders nog niet weten waar, 
wanneer en hoe deze investeringen daadwerkelijk zullen gaan plaatsvinden. Besluitvorming is 
vaker decentraal en dynamisch, in plaats van centraal en statisch. 
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Methodebesluiten 
Aandachtspunten met betrekking tot de invulling

• De regionale netbeheerders streven naar een robuuste reguleringsmethode, die onder 
uiteenlopende ontwikkelingen de netbeheerders voldoende (financiële) ruimte biedt om te 
voldoen aan hun wettelijke taken. 

• De werkelijke inkomsten die zullen volgen uit de methode behoren zoveel als mogelijk in lijn te 
liggen met de ontwikkeling van de werkelijke kosten in de komende reguleringsperiode.

• Als gevolg van de eerder genoemde trendbreuken zien de netbeheerders de noodzaak om ‘kort 
op de bal te spelen’. Dit raakt alle bouwstenen in de methode: schatters inkoopkosten, 
operationele kosten, kapitaalkosten, output en rendement. 

• Met deze presentatie willen de regionale netbeheerders een bijdrage leveren aan de discussie, 
met de uitnodiging om de voorhanden zijnde instrumenten in samenhang met elkaar te 
ontwikkelen
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4. Ruimte bieden aan proactief 
investeren 
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Proactief investeren 
Oorspronkelijke discussie 

• Discussies over proactief investeren vinden hun oorsprong in de voorbereidingen op de wet 
STROOM. 

• Regionale netbeheerders hadden zorgen over de mogelijke verplichting tot het doen van 
potentieel majeure voorinvesteringen voor Wind op Land, met het risico dat deze projecten niet 
daadwerkelijk gerealiseerd zouden worden. 

• Sindsdien is er gezocht naar mogelijkheden om binnen de reguleringsperiode proactieve 
investeringen ‘mee te nemen’. 

• De regionale netbeheerders spreken hun waardering uit voor de manier waarop de ACM 
aandacht heeft voor de geuite zorgen door actief oplossingsrichtingen uit te werken. 
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Proactief investeren 
Voortschrijdende inzichten en ontwikkelingen

• Voorinvesteringen zonder daadwerkelijke realisatie van windparken, zoals voorzien bij Wind op 
Land, hebben in de praktijk niet plaatsgevonden. Er is - ook naar de toekomst toe - geen sprake 
van te isoleren projecten met bijbehorende verwachte output. 

• Netbeheerders hebben de afgelopen jaren echter een nieuw speelveld zien ontstaan: 
• Er is behoefte aan een enorme capaciteitstoename, bijvoorbeeld door de radicale groei van zon PV.
• Deze toename wordt onder meer veroorzaakt door stimuleringsprogramma’s van de (rijks-)overheid zoals SDE-

subsidies en een gunstigere markt.
• Er is een toegenomen onzekerheid over waar deze capaciteit nodig is, zonneparken zijn razendsnel klaar en 

worden vaak gepland op voor het netwerk ongunstige locaties. 
• Majeure investeringen zijn gedurende langere tijd noodzakelijk om aan de gevraagde capaciteitstoename te 

voldoen. 
• In bijvoorbeeld de RES’en zal enige sturing plaatsvinden op de capaciteitstoename, maar mismatches zullen 

onvermijdelijk zijn. 

13



Proactief investeren 
Virtuele output en capaciteitsprestatie 

• De ACM heeft Virtuele Output en Capaciteitsprestaties aangedragen als oplossingsrichting om 
proactief investeren te faciliteren. 

• Hoewel beide richtingen passende oplossingen kunnen zijn in het oorspronkelijke debat, 
constateren de netbeheerders dat er sprake is van een nieuwe realiteit. 

• In het huidige energielandschap is het erg lastig om objectief projecten met concrete volumes 
voor output en prestaties vast te stellen die in de praktijk voldoen aan het doel van deze 
instrumenten. 
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Proactief investeren 
Virtuele output en capaciteitsprestatie 

Virtuele output: kan oplossingen bieden voor situaties waarin duidelijk sprake is van te isoleren projecten met duidelijkheid over de maximaal
te verwachten capaciteit. Denk aan Wind Op Land, aanmerkelijke investeringen. De actuele probleemstelling als gevolg van proactief 
investeren blijkt echter anders, waardoor ons inziens pijlers onder het concept virtuele output wegvallen:

• Er is geen informatie beschikbaar over concrete projecten met concreet te identificeren output die zijn geannuleerd.
• De actuele probleemstelling laat zien dat het niet behoort te gaan om een herverdeling van toegestane inkomsten, maar om het 

creëren van een verhoging van toegestane inkomsten. 
• De kostenstijging zal de komende perioden naar verwachting veel groter zijn dan de stijging van de output, zodat nieuwe output 

onvoldoende dekking zal genereren.

Capaciteitsprestaties: hier wordt gestreefd naar een objectieve vaststelling van negatieve output. De actuele probleemstelling als gevolg van 
proactief investeren blijkt echter anders, waardoor ons inziens pijlers onder het concept capaciteitsprestatie wegvallen:

• Er wordt vanuit gegaan dat een tekort aan transportcapaciteit een gevolg is van onvoldoende investeren door de NB-er.
• De tot dusver door RNB’s gemelde situaties van transportbeperkingen zijn in het overgrote deel niet-beïnvloedbaar geweest door de 

RNB’s.
• Het is niet mogelijk om capaciteitsprestaties op een objectieve manier vast te stellen. 
• De toename van de onzekerheid over wanneer, waar, welke capaciteit beschikbaar behoort te zijn, heeft tot gevolg dat mismatches 

onvermijdelijk zijn. 
• Het stimuleren van proactieve investeringen vraagt niet om herverdeling van toegestane inkomsten, maar om verruiming van 

toegestane inkomsten.
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Proactief investeren 
Oplossingsrichting regionale netbeheerders 

• Ruimte bieden aan proactief investeren door de bestaande instrumenten beter op elkaar af te 
stemmen en in samenhang te beschouwen. 

• Doel REG2022: voldoende stimulans bieden aan regionale netbeheerders om proactief aan de 
investeringsopgave te kunnen voldoen.

• De focus ligt op de volgende instrumenten: 

b. Groei DCO

c. Nacalculatiekader

d. Schatters voor 
kapitaalkosten/afschrijvingsklif

e. WACC: 
vaststellingsmethode

f. WACC: stelselkeuze
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Overall toets reguleringsmethode

Algemeen
RNB’s hechten veel waarde aan het totaalbeeld van de 
financiële performance van de vast te stellen 
reguleringsmethode bij sterk uiteenlopende mogelijke
ontwikkelingen.

De onzekerheden in de mogelijke ontwikkelingen zijn 
vergroot door de coronacrisis. Hiermee dient rekening te 
worden gehouden.

Ruimte voor proactief investeren
• De door de RNB’s verwachte toename in (proactieve) 

investeringen veroorzaakt een toename van de 
kosten. Kosten stijgen daarbij sneller dan de output.

• De centrale toetsvraag is in hoeverre de 
reguleringsmethode voldoende robuust is voor 
uiteenlopende investeringsscenario’s.

• Keuzes m.b.t. alle onderliggende instrumenten in de 
methode zijn mede bepalend voor de financiële 
performance bij uiteenlopende 
investeringsscenario’s.
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Groei DCO

Algemeen
De RNB’s steunen het voornemen van de ACM om groei 
in DCO al tijdens reguleringsperiode te laten uitmonden 
in een toename van toegestane inkomsten. 

Dit levert een bijdrage op in dekking van kosten van 
uitbreidingsinvesteringen, die direct of indirect 
veroorzaakt worden door duurzame productie.

Ruimte voor proactief investeren
• Veel van de actuele (proactieve) investeringen 

worden direct of indirect veroorzaakt door de 
toename van decentrale opwekking.
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Nacalculatiekader

Algemeen
Het instrument nacalculatie kan worden ingezet om (een 
deel van) de investeringen tijdelijk na te calculeren als 
alternatief voor de schatter van de toename van 
kapitaalkosten. 

Ruimte voor proactief investeren
• Zolang we op zoek zijn naar een juist instrumentarium 

voor proactief investeren en daaruit voortvloeiende 
sterke stijgingen van kapitaalkosten, moeten vormen 
van nacalculatie niet worden uitgesloten.

• Om die reden achten RNB’s het niet ondenkbaar om 
de onzekere stijging van kapitaalkosten tijdens de 
komende reguleringsperiode individueel na te 
calculeren. Daarna kunnen deze kosten weer worden 
toegevoegd aan de maatstaf.

• Het nacalculatiekader behoort daar dan wel ruimte 
voor te bieden.
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Schatters voor kapitaalkosten/afschrijvingsklif

Algemeen
De ACM heeft in de KBG van 23 april een aanzet 
gepresenteerd om te bezien of de prognose van 
kapitaalkosten kan worden aangepast in samenhang met 
het wegvallen van afschrijvingen van de start-GAW. 
De netbeheerders zijn van mening dat het meenemen 
van bovengemiddelde toenames van kapitaalkosten in 
schatters een instrument is om effecten van proactief 
investeren te vertalen naar toegestane inkomsten.

Ruimte voor proactief investeren
• De RNB’s onderkennen dat het regiem van schatten 

aan wettelijke eisen moet voldoen.
• Dit geldt ook voor het schatten en verwerken van de 

afschrijvingsklif. De ACM werkt aan een voorstel om dit 
wettelijk vorm te geven.

• De RNB’s zien graag een uitwerking waarin de 
wettelijke basis voor schatten/verwerken 
afschrijvingsklif ook kan worden ingezet voor het 
vraagstuk van proactief investeren, bijvoorbeeld op 
basis van trends in investeringsplannen.
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WACC: vaststellingsmethode

Algemeen
Het niveau van de vergoeding voor geïnvesteerd 
vermogen is van invloed op het investeringsklimaat en op 
de investeringsmogelijkheden van RNB’s. De RNB’s
wijzen erop dat de aankomende majeure investeringen in 
gevaar komen door het historisch lage niveau van de 
wacc. Een hoger niveau van de wacc faciliteert 
investeringsmogelijkheden van RNB’s.

Ruimte voor proactief investeren
• De investeringsopgave is groter dan ooit, terwijl het 

investeringsklimaat sterk negatief beïnvloed wordt door 
de mogelijk zeer lage wacc.

• De belangrijke financiële ratio FFO/net debt wordt zeer 
sterk beïnvloed door het niveau van de wacc.
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WACC: stelselkeuze

Algemeen
De ACM hanteert voor de kapitaalkosten bij elektriciteit 
het reële stelsel. Een overgang op een nominaal systeem 
voor de wacc zorgt er voor dat de actuele vergoeding 
voor geïnvesteerd vermogen beter aansluit bij de 
werkelijke nominale kosten van geïnvesteerd vermogen.

Ruimte voor proactief investeren
• De netbeheerders betalen aan vermogensverstrekkers 

nominale vergoedingen. 
• Een nominale wacc zorgt ervoor dat de vergoeding 

voor inflatie niet meer naar achteren in de tijd wordt 
geschoven. 

• Opbrengsten sluiten beter aan op de kosten.
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Vragen

• Hoe beoordelen de deelnemers de door de RNB’s voorgestelde mogelijkheden om ruimte te geven 
aan proactieve investeringen?

• Welke stappen kunnen we samen zetten? 
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5. Vooruitkijkend schatten  

24



Vooruitkijkend schatten
Terugblik op gepresenteerde oplossingsrichtingen  

Blok A 
• Op 23 april heeft de ACM voor vier onderwerpen oplossingsrichtingen gepresenteerd voor 

vooruitkijkend schatten, waarop de regionale netbeheerders allereerst hun reflectie zullen geven: 

Blok B
• Tevens presenteren de regionale netbeheerders 3 aanvullende onderwerpen waarvoor 

maatregelen nodig zijn: 

25

Inkoopkosten 
bovenliggende 
netbeheerder

Kosten 
congestie-

management/
flexibiliteit

Verwijderingskosten 
en desinvesteringen 

gasnetten en 
gasaansluitingen



Verdeling kapitaalkosten gas 
Blok A - Reflectie op gepresenteerde oplossingsrichtingen 

Reflectie:
• De RNB’s zijn het eens met maatregelen die ervoor 

kunnen zorgen dat de opbrengsten in lijn komen te 
liggen met de (herziene) kapitaalkosten. 

• De RNB’s zien mogelijkheden om de 
kostenherziening te vereenvoudigen om daarmee 
ook de te kiezen schattingsmethode positief te 
beïnvloeden. Door bijvoorbeeld onderscheid te 
maken tussen start-GAW en de investeringen na 
2004. 

• Omdat bij gas geen sprake is van majeure nieuwe 
investeringen ligt het voor de hand om uitwerking te 
zoeken in de oplossingsrichtingen, waarin begin- en 
eindinkomsten of de schattingen worden aangepast. 
De uitwerking kunnen wij nu niet overzien.

• Nacalculatie kan worden toegepast als deze 
richtingen niet voldoende toepasbaar blijken.

Conclusie:  
• RNB’s neigen naar aanpassing begin- en 

eindinkomsten of schattingen. Benieuwd naar 
uitwerkingen.

• Mogelijk is per maatregel een andere 
oplossingsrichting gewenst.

• RNB’s willen graag  nader van gedachten wisselen 
over vereenvoudigingsmogelijkheden.
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Afnemende volumes gas 
Blok A - Reflectie op gepresenteerde oplossingsrichtingen 

Reflectie:
• De RNB’s onderschrijven de noodzaak om rekening 

te houden met de mogelijke afname van volumes bij 
gas.

• De onzekerheid in het tempo van de afname is 
echter groot.

• De RNB’s zien om die reden in de richtingen 1 en 2 
van de ACM geen oplossing voor de 
probleemstelling.

• Er is behoefte aan een methode waarin tijdens de 
reguleringsperiode kan worden gereageerd op de 
feitelijke ontwikkeling. Dat kan met de 
oplossingsrichtingen 3 en 4.

Conclusie:  
• De RNB’s zien graag de uitwerkingen van de 

richtingen 3 en 4.
• Voor richting 3 is het van belang dat deze niet wordt 

beperkt tot volumedalingen als gevolg van 
wijkgerichte aanpak.

• De RNB’s dragen graag bij in de ontwikkeling van 
de uitwerking; mede uit hoofde van samenhang met 
kapitaalkosten.
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Afschrijvingsklif
Blok A - Reflectie op gepresenteerde oplossingsrichtingen 

Reflectie:
• De RNB’s onderschrijven dat het plausibel is om 

wegvallende kosten te vertalen naar een verlaging 
van toegestane inkomsten.

• De RNB’s voorzien een oplossingsrichting waarop 
de productiviteitsverandering door de ACM op 
neutrale wijze wordt gecorrigeerd. 

• De RNB’s zijn benieuwd naar de wijze waarop ACM 
de schatting van de investeringskosten op adequate 
wijze gaat vormgeven.

Conclusie: 
• De RNB’s kunnen de effecten nog niet overzien en 

wachten de uitwerking af.
• De RNB’s willen desgewenst meedenken over de 

wijze waarop dit neutraal kan worden verwerkt.
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Groei DCO
Blok A - Reflectie op gepresenteerde oplossingsrichtingen 

Reflectie:
• De RNB’s zien de door de ACM voorgenomen 

verwerking van de groei van DCO als een 
belangrijke correctie op een lacune in de bestaande 
reguleringsmethodiek voor zowel elektriciteit als 
gas.

• De eerste oplossingsrichting, waarin individuele 
schattingen voor individuele netbeheerders 
ontwikkeld moeten worden, achten de 
netbeheerders onvoldoende objectief.

• De tweede oplossingsrichting, waarin via 
nacalculatie voor feitelijke groei van DCO extra 
toegestane inkomsten worden vastgesteld, achten 
de netbeheerders een geschikte oplossingsrichting.

Conclusie:  
• De RNB’s onderschrijven de richting met 

nacalculatie. 
• De RNB’s willen desgewenst meedenken over de 

wijze waarop dit kan worden verwerkt.
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Inkoopkosten bovenliggende netbeheerder
Blok B – Aanvullende onderwerpen vooruitkijkend schatten

Aanleiding:
• De RNB’s zijn in 2020 verrast door een zeer grote 

stijging van de inkoopkosten, terwijl de toegestane 
inkomsten van de RNB’s zijn gebaseerd op een veel 
lagere voorcalculatie van inkoopkosten. 

• Een dergelijk verschil trekt een grote wissel op het 
exploitatieresultaat van de RNB’s.

Voorstel:
• Een mogelijkheid creëren om de voorcalculatie 

inkoopkosten zoveel mogelijk te baseren op het 
(voorlopige) tariefvoorstel van de bovenliggende 
netbeheerder voor datzelfde jaar. 

• Als voorbeeld betekent dit concreet dat de 
tariefvoorstellen 2020 van de RNB’s gebaseerd 
hadden moeten zijn op het niveau van inkoopkosten 
2020 dat in juni van 2019 al bij TenneT en ACM 
bekend was. 
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Kosten congestiemanagement/flexibiliteit
Blok B – Aanvullende onderwerpen vooruitkijkend schatten

Aanleiding:
De regionale netbeheerders zijn bezorgd over 
mogelijke hoge kosten van congestiemanagement en 
flexibiliteit. De netbeheerders zien zeer grote 
onzekerheid in de feitelijke ontwikkeling van deze 
kosten. 

Schattingen lopen op tot boven de € 100 mln. Het gaat 
om extra kosten bovenop de sterk stijgende kosten 
van investeringen. Als instrumenten van congestie en 
flexibiliteit een vlucht nemen, verwachten de 
netbeheerders kostenposten die de toename van 
opbrengsten uit extra output ruimschoots 
overschrijden. 

Tenslotte wijzen de netbeheerders op het feit dat de 
vraag naar transportcapaciteit voor de RNB’s niet-
beïnvloedbaar is.

Voorstel: 
• De RNB’s vinden het zeer onvoorspelbaar hoe de 

kosten van congestie en flexibiliteit zich de komende 
5 á 6 jaar zullen ontwikkelen. 

• De RNB’s achten het noodzakelijk om een 
mogelijkheid te creëren voor verwerking in 
inkomsten.
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Verwijderingskosten en desinvesteringen gas
Blok B – Aanvullende onderwerpen vooruitkijkend schatten

Aanleiding:
• De ACM onderkent onzekerheid in het tempo van 

afname van het aantal klanten op het gasnet.
• De ACM onderkent daarmee ook onzekerheid in de 

mate waarin gasnetten en gasaansluitingen moeten 
worden verwijderd en of in die gevallen sprake is 
van een desinvestering.

• De RNB’s zien in de voorgestelde maatregelen door 
de ACM nog niet terug hoe de aanpassing van de 
schattingen in de kapitaalkosten en operationele 
kosten terugkomen. 

Voorstel:
• De RNB’s stellen voor om in de aanpassingen in het 

kader van HOGAN een maatregel op te nemen 
zodat nieuwe kosten voor verwijdering en 
desinvesteringen van gasnetten en 
gasaansluitingen worden meegenomen in de 
schattingsmethode voor de toegestane inkomsten.

• In het verlengde van de maatregelen in het kader 
van de onzekerheid in de afname van de output kan 
een richting met nacalculatie mogelijk uitkomst 
bieden. Dit dient in samenhang te worden bezien.
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Vragen

• Hoe beoordelen de deelnemers de reflecties en aanvullingsrichtingen door de regionale 
netbeheerders? 

• Welke aanvullende vragen zijn er? 
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Afsluiting.
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