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MORGAN 



1. MORGAN 

• 2050: Klimaatneutrale energievoorziening 

• Mogelijk significante afname van het 
gasnetgebruik: 
– Tariefontwikkeling 

– Stranded assets 

• Hoe kan de ACM het best omgaan met deze 
ontwikkelingen in de gasregulering? 
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Terugkoppeling 
bijeenkomst 30 mei 
2018 over scenario’s 



2. Terugkoppeling bijeenkomst 30 mei 
2018 over scenario’s (i) 

• De ACM heeft op 30 mei 2018 de volgende 
scenario’s gepresenteerd: 
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2. Terugkoppeling bijeenkomst 30 mei 
2018 over scenario’s (ii) 

• Er was een aantal kritiekpunten op deze 
scenario’s 
– Onrealistisch lage gasvraag voor industrie en 

elektriciteitsopwekking in scenario 1; 
– Te laag ingeschatte gasvraag voor industrie in 

scenario 2; 
– Verloop gasvraag niet realistisch (knik); 
– Transit en export van gas zijn niet meegenomen; 
– De vraag naar gas in de sector land- en tuinbouw 

was hetzelfde in elk scenario. 
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2. Terugkoppeling bijeenkomst 30 mei 
2018 over scenario’s (iii) 

• ACM heeft op basis van input de scenario’s 
aangepast naar de volgende scenario’s: 

SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 
Zon, Wind, Warmte 

Snelle afbouw aardgas, 
uitfasering gasinfrastructuur 

RNB’s, CCS voor 
elektriciteitsopwekking en 

industrie 

Groen gas 

Afbouw aardgas, hergebruik 
gasinfrastructuur door grote 

rol groen gas 

Waterstof 
Afbouw aardgas, 

grootschalig hergebruik 
gasinfrastructuur door grote 

rol voor waterstof 
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Uitkomsten analyse 



3a. Model 
• Van input data netbeheerders naar ‘kosten’ 
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• Van ‘kosten’ naar ‘tarieven’ 
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3b. Input 

• Per scenario de volgende gegevens: 
– Jaarlijkse investeringen tot en met 2050 
– Jaarlijkse operationele kosten tot en met 2050 
– Jaarlijkse capaciteit tot en met 2050 
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3c. Aannames (i) 
Categorie Aanname Uitleg 

Algemeen Eén regionale netbeheerder Het gaat ons nu om de grote lijnen. 

Kostenbasis Er is een klantbijdrage voor het 
verwijderen van een aansluiting 

Sluit aan bij de huidige situatie. De kosten 
van het verwijderen niet in OPEX RNB’s. 

Investeringen Gerealiseerde investeringen (t/m 
2017) worden per activaklasse 
afgeschreven 

Sluit aan bij huidige regulering. 

Investeringen Afschrijftermijn geschatte 
investeringen: 
GTS  30 jaar 
RNB  45 jaar 

Afschrijftermijn geschatte investeringen 
wordt bepaald door gemiddelde te nemen 
van de afschrijftermijnen van de relevante 
activaklassen. 

Investeringen Alle investeringen worden lineair 
afgeschreven 

Sluit aan bij huidige regulering. 
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3c. Aannames (ii) 
Categorie Aanname Uitleg 

Regulerings-
parameter 

Lengte reguleringsperiode = 5 jaar Sluit aan bij huidige regulering. 

Regulerings-
parameter 

WACC = 3% voor gehele periode 
t/m 2050* 

WACC nieuwe investeringen 2021 is 
3%. 

Regulerings-
parameter 

CPI t/m 2019** = CPI van 
augustus van het voorgaande jaar 

Dit is gelijk aan de CPI in de tarieven 
besluiten. 

Regulerings-
parameter 

CPI 2020 t/m 2050 = 2% Komt overeen met doelstelling ECB. 

Regulerings-
parameter 

Frontier shift = 0,1% Komt overeen met 
herstelmethodebesluit. 

Regulerings-
parameter 

PV = lopende gemiddelde 
productiviteitsverandering sinds 
2005 

Sluit aan bij huidige regulering. 

Deze aannames zeggen niets over MB 2022 e.v. 
* Voor GTS is de WACC_NV van 2021 gelijk aan 2,8%; voor GTS hanteert de ACM voor de periode 2017-2021 een WACC van 2, 8% 
**voor GTS is de CPI 2019 gelijk aan de februari CPI van het voorgaande jaar 
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3d. Uitkomsten – Verloop capaciteit GTS 

Capaciteit daalt voor GTS het meest in scenario GG 

14 



3d. Uitkomsten – Verloop capaciteit 
RNB’s 

Capaciteit daalt voor RNB het meest in scenario ZWW 
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3d. Uitkomsten – Verloop totale kosten 
GTS 

Totale kosten dalen in alle scenario’s 
Ombouw waterstof meeste investeringen nodig 
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3d. Uitkomsten – Verloop totale kosten 
RNB’s 

Totale kosten dalen in alle scenario’s 
Ombouw waterstof meeste investeringen nodig 
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3d. Uitkomsten – Toegestane inkomsten 
GTS 

TI’s vertonen zaagtandverloop omlaag 
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3d. Uitkomsten – Toegestane inkomsten 
RNB’s 

TI’s vertonen zaagtandverloop omlaag 
TI RNB’s gaat binnen reguleringsperiode omhoog vanwege negatieve PV 
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3d. Uitkomsten – Tarievenverloop GTS 

Geïndexeerd getal. 
Tarieven GTS stijgen 1,9 - 2,4 keer 
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3d. Uitkomsten – Tarievenverloop RNB’s 

Geïndexeerd getal. 
Tarieven RNB’s stijgen 1,3 - 2,7 keer 
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3d. Toegestane inkomsten, te realiseren 
inkomsten en totale kosten 
(voorbeeld zon, wind en warmte) 
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3d. Toegestane inkomsten, te realiseren 
inkomsten en totale kosten 

Het gecombineerde na-ijleffect fluctueert rondom nul, behalve voor 
waterstof 
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3e. Gevoeligheidsanalyse 

• De ACM heeft de volgende gevoeligheidsanalyses 
gedaan: 
i. De WACC van GTS en RNB’s verlaagd; 
ii. De Frontier shift van GTS verhoogd en verlaagd; 
iii. Het verloop van de OPEX voor zowel RNB’s als GTS

aangepast; 
iv. De kosten voor het verwijderen van de aansluitingen

toegevoegd aan de kostenbasis voor RNB’s; 
v. Geanalyseerd of de uitkomsten van het model realistisch

zijn. 

• Analyse (i) t/m (iv) toonden geen gevoeligheden in het
model aan. 

• Eén gevoeligheid geconstateerd, namelijk door
aannames in de inputdata is de PV van regionale
netbeheerders sterk negatief voor het jaar 2019 bij alle
scenario’s (-44%). 
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3e. Productiviteitsverandering
(voorbeeld Zon, Wind, Warmte) 

Negatieve PV in 2019 van -44% werkt sterk door in inschatting PV in latere 
reguleringsperiodes 
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3e. PV geneutraliseerd 

• PV 2019 vervangen door gemiddelde PV 2006 -
2018. De PV 2019 wordt dan -0,76% 

• Een minder negatieve productiviteitsverandering
heeft de volgende gevolgen: 
i. De Toegestane inkomsten aan het begin van een

reguleringsperiode liggen lager; 
ii. De Toegestane inkomsten zullen minder gaan

stijgen gedurende de reguleringsperiode; 
iii. Dit betekent dat de tarieven minder zullen gaan

stijgen; 
iv. Tot slot veranderen de verschillen tussen de 

werkelijke kosten, Toegestane inkomsten en te
realiseren inkomsten. 
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Voor aanpassing

3d. Uitkomsten – Toegestane inkomsten 
RNB’s 

Na aanpassing 

De TI van RNB’s gaat nog steeds met een zaagtand omlaag, maar nu met 
een minder grote stijging 
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Voor aanpassing

3d. Uitkomsten – Tarievenverloop RNB’s 

Na aanpassing 

Tarieven RNB’s stijgen met factor 1,2 - 2,5 i.p.v. factor 1,3 – 2,7. 
Prijspad ligt over gehele periode lager 
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Voor aanpassing

3e. Toegestane inkomsten, te realiseren 
inkomsten en totale kosten 
(voorbeeld zon, wind en warmte) 

Na aanpassing 

Minder sterk zaagtandverloop, lagere toegestane inkomsten en te realiseren inkomsten 
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Voor aanpassing

3e.Toegestane inkomsten, te realiseren 
inkomsten en totale kosten 

Na aanpassing 

Het gecombineerde effect leidt nu tot een klein verlies, behalve voor 
waterstof 
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Vervolg 



 

1. Doel MORGAN

Vaststellen of en, zo ja, hoe de ACM de 
tariefregulering moet aanpassen vanwege
het dalende gebruik van de gasnetten

Secundair doel: EZK adviseren over mogelijke 
wenselijke aanpassingen in de wetgeving
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Vragen? 
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Extra slides 



   

3d. Toegestane inkomsten, te realiseren 
inkomsten en totale kosten 

Jaar ↓ Scenario→ Zon, Wind, Warmte Groen Gas Waterstof 
2030 1,6 miljard euro 1,9 miljard euro 1,6 miljard euro 
2050 7,3 miljard euro 6,6 miljard euro 6,6 miljard euro 
Tabel 1: Cumulatief verschil tussen Toegestane inkomsten en kosten 
(=Toegestane inkomsten - totale kosten) per scenario voor RNB’s, pp 2018 

Jaar ↓ Scenario→ Zon, Wind, Warmte Groen Gas Waterstof 
2030 -2,1 miljard euro -1,8 miljard euro -2,1 miljard euro 
2050 -6,8miljard euro -5,2 miljard euro -2,6 miljard euro 

Tabel 2: Cumulatief verschil tussen te realiseren inkomsten en Toegestane 
inkomsten (=te realiseren inkomsten - Toegestane inkomsten) per scenario 
voor RNB’s, pp 2018 

Jaar ↓ Scenario→ Zon, Wind, Warmte Groen Gas Waterstof 
2030 - 0,5 miljard euro 0,0 miljard euro -0,4 miljard euro 

2050 0,5 miljard euro 1,4 miljard euro 4,0 miljard euro 

Tabel 3: Gecombineerd resultaat van tabel 1 en tabel 2 voor RNB's, pp 2018 
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3e.Toegestane inkomsten, te realiseren 
inkomsten en totale kosten 

Jaar ↓ Scenario→ Zon, Wind, Warmte Groen Gas Waterstof 
2030 -0,4 miljard euro -0,1 miljard euro -0,4 miljard euro 
2050  2,8 miljard euro 2,3 miljard euro 2,5 miljard euro 

Tabel 4: Cumulatief verschil tussen Toegestane inkomsten en kosten (=Toegestane 
inkomsten - totale kosten) per scenario voor RNB’s, pp 2018 

Jaar ↓ Scenario→ Zon, Wind, Warmte Groen Gas Waterstof 
2030 -1,8 miljard euro -1,6 miljard euro -1,8 miljard euro 

2050 -6,0 miljard euro -4,6 miljard euro -2,3 miljard euro 

Tabel 5: Cumulatief verschil tussen te realiseren inkomsten en Toegestane inkomsten 
(=te realiseren inkomsten - Toegestane inkomsten) per scenario voor RNB’s, pp 2018 

Jaar ↓ Scenario→ Zon, Wind, Warmte Groen Gas Waterstof 
2030 - 2,2 miljard euro -1,7 miljard euro -2,1 miljard euro 

2050 - 3,2 miljard euro -2,3 miljard euro 0,2 miljard euro 

Tabel 6: Gecombineerd resultaat van tabel 1 en tabel 2 voor RNB's, pp 2018 

Uitkomsten na neutraliseren PV 2019 
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