
 
 
 

  
 

  
     

 
  
                 
               

               
          

 
                 
              

               
              

                
 

 
                

               
               

               
   

 
             

            
               

       
 

                   
                 

                 
                   

                 
        

 
                   
                 

              
                

               
              

            
 

            
  

 
 

              
                 

               
                

Bijlage 2 
Statement GTS, 5 juni 2020 

Intro 
Twee quotes van Oxer van zoeven springen in het oog. “The level of transparancy falls short of 
good practice” en “SFA analysis shows that DEA efficiencies could just be noise”, met andere 
woorden misschien hebben we de afgelopen maanden wel naar alleen ruis zitten kijken. We zijn 
dus onthutst door wat we net allemaal hebben gehoord. 

Om te beginnen willen we nog eens het belang te onderstrepen van het onderwerp waar we het 
over hebben. Van alle reguleringsparameters heeft de theta verreweg de grootste impact op de 
toegestane inkomsten. Dit effect loopt in tientallen zo niet honderden miljoenen euro’s per jaar. Het 
vaststellen van deze parameter vereist daarom een grote mate van zorgvuldigheid en stelt daarom 
hoge eisen aan de uitlegbaarheid en plausibiliteit van de uitkomst. De lat zou extreem hoog moeten 
liggen. 

In voorgaande gesprekken met ACM en de KBG heeft GTS uitgebreid toegelicht dat ACM in onze 
optiek terughoudend zou moeten zijn met de toepassing van de resultaten uit het TCB18 rapport. 
We hebben ACM gewezen op een flink aantal zwaktes en onvolkomenheden in zowel proces als 
inhoud van de studie. ACM zelf heeft deze studie meermaals als “hoog over Europese benchmark 
studie” betiteld. 

We konden ons voorstellen dat, wanneer het wegnemen van deze onvolkomenheden niet (meer) 
mogelijk zou zijn, deze met een forse robuustheidopslag zouden kunnen worden gecompenseerd. 
Wij hebben (bijvoorbeeld in de KBG-bijeenkomst van 16 april 2020) aangegeven dat een theta van 
rond de 1 passend zou zijn. 

Belangrijk is om te realiseren dat we daarbij tot nu toe helaas naar de buitenkant van een black box 
hebben moeten kijken. Ook ACM heeft niet in die doos kunnen kijken om te checken en te 
beoordelen of wat de consultant heeft gedaan ok is. Oxera heeft kans gezien de deksel van deze 
zwarte doos een stukje op te lichten en is tot de conclusie gekomen dat de TCB18 studie niet aan 
de standaarden voor een goed en deugdelijk onderzoek voldoet. Dat is een stevig signaal en dit lijkt 
slechts het topje van de ijsberg te zijn. 

Dit maakt dan ook dat wij anders tegen de TCB18 studie aan zijn gaan kijken. Het blijkt namelijk dat 
de kwaliteit van de studie duidelijk minder is dan we aanvankelijk al dachten, twijfelt GTS of een 
robuustheidsopslag überhaupt op zijn plaats is. We moeten op basis van het zojuist besproken 
schaduwrapport van Oxera – dat we bij dezen ook in het GTS-KBG-dossier inbrengen - en de 
discussie van vandaag daarover, wel haast concluderen dat het TCB18 rapport in zijn geheel niet 
bruikbaar is voor het vaststellen van de statistische efficiëntie parameter voor GTS. Er ontbreekt 
dus een solide basis waarop ACM de efficiëntie van GTS kan vaststellen. 

Hierbij ter illustratie enkele voorbeelden van deze onvolkomenheden uit de schaduwstudie van 
Oxera. 

Voorbeelden 
De schaduwstudie voor elektriciteit is gestructureerd in een 16tal thema’s. Het merendeel van deze 
thema’s gaan ook op voor de gas benchmark en voor sommige thema’s zijn de effecten in de 
gasbenchmark zelfs groter. Een aantal van deze thema’s heeft GTS met behulp van OXERA dieper 
onderzocht en zullen we vrij snel na deze KBG schriftelijk met ACM en de KBG delen. 



 
 

 

 
              

  
 

           
                

                
                  

             
               
               

             
 

               
             

             
                   

              
               

           
                
                 

              
 

                  
                 

                
               

 
                 

                    
                

               
               

      
 

 
                

                
        

 
        

           
         
     
                
            
        
            

 

Een aantal voorbeelden zijn fouten in de data, de aanname voor schaalvoordelen en het 
leeftijdsargument. 

In de schaduwbenchmark voor elektriciteit is geconstateerd dat ondanks het schijnbaar 
nauwkeurige proces van data verzameling, controle en validatie er toch nog grove fouten in de data 
zaten ten tijde van de analyse en presentatie van de resultaten in het finale rapport. Schijnbaar 
kleine fouten in de data kunnen al leiden tot een substantieel andere verdeling in de scores van de 
benchmark. OXERA heeft laten zien dat een conservatieve foutenschatting al tot een behoorlijk 
andere verdeling in efficiency scores leidt. In sommige gevallen verandert de score met 18%. Het 
proces van dataverzameling en validatie is exact hetzelfde bij gas en daarom is ook voorzichtigheid 
bij gas geboden bij het toepassen van de resultaten van de studie. 

Het tweede punt betreft de aanname van de zogenaamde returns to scale (of schaalvoordelen) in 
het gebruikte DEA model in de benchmark. Zonder onderbouwing wordt de schaalaanname gedaan 
waarbij grote bedrijven vergeleken worden met kleine bedrijven maar kleine bedrijven niet met 
grote. GTS is één van de grootste bedrijven in de sample (meer dan 100 keer zo groot als de 
kleinste TSO). Bedrijfsvoering kan in die zin ook significant verschillen. De suggesties van de 
consultant om in geval van schaalnadelen maar te splitsen gaat niet op in een nationale 
reguleringscontext. Door een andere schaalaanname te doen worden bedrijven van dezelfde 
grootte wel met elkaar vergeleken. Uit het finale rapport blijkt dat GTS onder deze aanname 100% 
efficiënt zou scoren. Wederom een kleine wijziging in de aannames met een zeer groot effect op de 
score. GTS heeft dit punt ook in de KBG van 16 april toegelicht. 

Het derde punt betreft het thema leeftijd. De sample bevat zowel oude als jonge TSO’s. GTS is op 
veel onderdelen de oudste TSO in de sample. Hoe ouder een TSO, hoe hoger de kosten voor 
inspectie, onderhoud en vervanging. Zowel Oxera als DNV bevestigt dit. GTS is de oudste TSO in 
de sample. Zonder correctie leidt dit tot een nadeel voor GTS t.o.v. jonge TSO’s. 

Als laatste nog een punt waarvan het voor GTS onbegrijpelijk is waarom dit niet is gebeurd. De 
score van GTS wordt bepaald door 2 – 4 peers in de benchmark. Het ligt voor de hand om de 
plausibiliteit van de score te verifiëren door te identificeren wie deze peers zijn en vervolgens te 
toetsen op vergelijkbaarheid. Het zou goed kunnen dat wanneer de identiteit van een peer bekend 
is, goede aanvullende verklaringen te vinden zijn voor de lagere score dan alleen “efficiëntie”. De 
consultant noch ACM heeft dit gedaan. 

Vervolg 
Voor de overige elementen die hier vanochtend ook aan de orde zijn geweest, zullen wij OXERA 
vragen om de parallellen met de gas benchmark in verder detail te bestuderen en de resultaten 
daarvan met GTS en ACM te delen. 

Dit omvat onder andere de volgende thema’s: 
- De TOTEX input parameter en opdeling in OPEX en CAPEX 
- Correctie voor input prijzen door labor cost indexen 
- Toerekening voor indirecte kosten 
- Validatie van het DEA model met het ROLS econometrische model en de zwakheden daarin 
- Robuustheid van het DEA model door de keuze van output parameters 
- De constructie van de output parameter Normgrid 
- Inconsistentie van de DEA benchmark en het dynamische efficiëntie rapport 
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Deze lijst zal aangevuld worden met andere elementen die specifiek voor gas gevonden worden bij 
verdere analyses. 

Afsluiting 
Door de rapporten van Oxera voor elektriciteit en gas, vragen we ons af of het BM onderzoek 
TCB18 bruikbaar is als basis voor het vaststellen van de statische efficiëntie van GTS. ACM (en 
Sumicsid) heeft hier echter nog geen reactie/oordeel op gegeven. We doen een beroep op ACM 
om de inhoud van deze rapporten en de discussie ter harte te nemen. De duidelijke zwakheden en 
onvolkomenheden die zijn aangestipt kunnen wat GTS niet onbeantwoord blijven. Het is aan ACM 
om aannemelijk te maken dat dit rapport bruikbaar is voor toepassing in de regulering van GTS. We 
horen graag van ACM hoe zij hier tegen aankijkt en wat deze bevindingen van Oxera betekenen 
voor de duiding van het TCB18 rapport. 
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