
 

   
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 
   

      
  

            
 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 
 

 
  
    
    

 
 
  

Hoofdpuntenverslag 
Klankbordgroepbijeenkomst methodebesluiten 2022 

d.d. 5 juni 2020, via Webex 

Dit hoofdpuntenverslag dient gelezen te worden in combinatie met de bijbehorende presentatie. 
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1. Opening 
De ACM opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De ACM licht toe dat deze 
vergadering bedoeld is als wettelijk vooroverleg. Vervolgens meldt de ACM dat Oxera een presentatie 
geeft. Hiervoor is 1,5 uur tijd ingeruimd. De laatste 30 minuten zijn gereserveerd voor vragen vanuit de 
partijen en spreektijd vanuit GTS. 

2.  TSO  benchmark  (OXERA-rapport)  
Oxera is gevraagd om haar rapport toe te lichten (zie bijlage 1). 

TenneT geeft aan dat TCB18 niet geschikt is voor toepassing in de regulering. 

GTS dankt Oxera en TenneT voor de waardevolle presentatie en geeft een statement (zie bijlage 2). 

De ACM geeft een statement (zie bijlage 3). 

Oxera geeft aan de reactie van de ACM graag te willen ontvangen. 
• De ACM geeft aan dat het statement als bijlage bij het hoofdpuntenverslag wordt gevoegd en 

dat meer details in het ontwerp-methodebesluit komen te staan. 

TenneT begrijpt niet hoe de ACM tot de conclusie kan komen dat TCB18 bruikbaar blijft voor de 
regulering, aangezien de ACM alleen procesmatig reageert in deze KBG-bijeenkomst. Het rapport van 
Oxera bevat veel inhoud en de juiste manier van reageren zou zijn om eerst inhoudelijk en dan pas 
procesmatig te reageren, aldus TenneT. TenneT vindt niet dat op basis van het proces kan worden 
gezegd dat de methode robuust is. 

De ACM vraagt TenneT of het feit dat Oxera in haar rapport niets zegt over het transformer-
powerissue dat zij op aangeven van Oxera heeft aangedragen betekent, dat dit het geen issue meer 
is? 

• TenneT geeft aan dat het issue er nog steeds is, maar dat het een nationaal issue is tussen 
TenneT en de ACM. 

Oxera vult hierop aan dat het rapport aangeeft dat er een gevolg is. Oxera heeft echter niet gekeken 
naar TSO- specifieke elementen. Oxera zegt verder dat men aanpassingen kan doen aan de 
transformer power, waardoor de score stijgt naar 100% bij het aanpassen van de capaciteit of 93% bij 
het aanpassen van de kosten. Oxera vindt in zijn algemeenheid dat de verwerking van de data niet 
robuust was en dat kleine aanpassingen leiden tot significante gevolgen, waardoor de resultaten niet 
robuust zijn. 

Sumicsid maakt de volgende vier opmerkingen over het Oxera rapport. 

1.  Sensitiviteit  van  de  resultaten  
Het doel van het Oxera- rapport is een beoordeling door middel van verschillende soorten 
gevoeligheidsanalyses te onderzoeken of het model robuust is of niet. De basis voor de 
gevoeligheidsanalyse moet relevant en in verhouding zijn tot de onzekerheid. Dit is in het Oxera-
rapport niet altijd het geval. Op basis van een UK- studie die 2,5% onzekerheid gebruikte in een Monte 
Carlo simulatie, heeft Oxera 10% symmetrische ruis op alle inputdata toegepast. Dit leidt dus tot 20% 
ruis, omdat het een plus/min is. Vanzelfsprekend heeft dit tot een groot gevolg op de resultaten, die in 
geen verhouding staan tot de door Oxera aangehaalde datafouten. 
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De presentatie van de gevoeligheidsanalyses in het Oxera- rapport kan de lezer op het verkeerde 
been zetten. Het doel van gevoeligheidsanalyses is om variabiliteit aan te tonen. 
Een voorbeeld is de Normgrid die inderdaad ongevoelig is voor individuele gewichten, zoals ook uit de 
Oxera-analyse blijkt. Echter, Oxera heeft een nieuw model gemaakt met vier onderdelen van de 
Normgrid als enige outputs. Een dergelijk ander model leidt uiteraard tot andere uitkomsten. Maar dit 
is niet relevant voor wat betreft de gevoeligheid van de opbouw van de parameter. Om een dergelijk 
alternatief model bruikbaar te laten zijn, zou Oxera exact dezelfde soort analyse en limitering van de 
gewichten moeten gebruiken die Oxera elders afwijst. 

2.  De  argumentatie  in  het  Oxera- rapport   
Het Oxera- rapport geeft aan dat TCB18 onvoldoende bewijs bevat en dat het niet transparant genoeg 
is. Daar zijn twee soorten argumenten ter ondersteuning van TCB18 tegenover te zetten. 

De eerste soort is academisch van aard. Oxera schrijft dat de dynamische analyse een terugval van 
de frontier laat zien, wat kan wijzen op een onjuist model. In 2016 heeft Politt et al mede met behulp 
van SFA een onderzoek uitgevoerd bij transmissiesysteembeheerders in de Verenigde Staten, die in 
de periode 2001-2009 ook terugval liet zien. Zou dat dan ook onmogelijk zijn geweest? 

Een ander voorbeeld is de discussie over returns to scale, waarvan Oxera aangeeft dat er een gebrek 
is aan conceptueel en empirisch bewijs voor de aannames. Wat Oxera echter niet vermeldt, is dat veel 
studies over returns to scale specifiek over elektriciteitstransmissie een L-vormige kostenfunctie laten 
zien (dat wil zeggen hetzelfde als non-decreasing returns to scale). Geen enkele studie ondersteunt 
het Oxera-standpunt over variabele returns to scale. 

Tot slot, het is bekend dat panelstudies op basis van SFA een meer geaggregeerde specificatie 
hebben ten opzichte van de TCB18 dataset. De TCB18 dataset is klein en Oxera heeft zelf in een 
eerder rapport aangegeven dat SFA niet geschikt is voor kleine datasets. 

De tweede onderbouwing voor TCB18 is 'best practice'. Oxera geeft hier en daar aan dat TCB18 
methodes gebruikt die niet best practice zijn en dat die ook niet in andere studies worden toegepast. 
Een voorbeeld dat Oxera noemt, is de outlier analyse, die Oxera ontoereikend vindt. Over outlier 
analyse is veel discussie in de academische wereld. Er is geen enkele toezichthouder die de door 
Oxera gepresenteerde alternatieven in de praktijk gebruikt. De alternatieven van Oxera, die zij afleiden 
van een beroep aangetekend door industriepartijen in Duitsland, maar is afgewezen door de Duitse 
rechter, zijn dus geen best practice. Oxera vermeldt in haar rapport ook enkele studies die goede 
voorbeelden zouden zijn. Die studies gebruiken echter eenvoudige en ad hoc outlier procedures, die 
ver af staan van de procedure die in TCB18 is toegepast. 

Het meest in het oog springende voorbeeld over best practice is de discussie over de kosten: OPEX 
en CAPEX versus TOTEX. Elke TSO heeft een rapportage gekregen die gedeeltelijk op OPEX en 
CAPEX is gebaseerd. Belangrijkste punt is echter dat Oxera tegen TOTEX is op basis van variaties in 
OPEX/CAPEX verhoudingen tussen de TSO's. Dit is echter op zichzelf al een argument om TOTEX te 
gebruiken, zoals toezichthouders in de praktijk ook doen. Het voorstel van Oxera om OPEX en CAPEX 
apart als input te gebruiken in plaats van TOTEX, zou leiden tot een arbitraire verdeling en daardoor 
niet tot deugdelijke uitkomsten leiden. 
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Oxera vindt de aggregatie in NormGrid ongebruikelijk en vreemd. Het is echter een feit dat alle studies 
over transmissie, elementen van activa gebruiken, zoals lijnen en transformatoren. Deze activa 
correleren gewoonlijk zeer goed met de kosten. Zelfs het optellen van kilometers verschillende lijnen is 
op zichzelf een aggregatie met gewichten. Aggregatie is dus onvermijdelijk voor verschillende activa. 
Sumicsid ziet geen alternatieven om die aggregatie uit te voeren. 

4.  Samenhangende  conclusies  
Het is belangrijk om gevoeligheidsanalyses te hebben. Sumicsid is het met Oxera eens dat perfecte 
data, het perfecte model en de perfecte methode niet bestaan. Oxera trekt echter conclusies op 
onderdelen die onderling inconsistent zijn. Vervolgens trekt Oxera een algemene conclusie over de 
robuustheid van het TCB18 project. Dit leidt tot de vraag welk consistent en omvattend alternatief 
Oxera voorstelt. Hier gaat Oxera niet op in. En als dit niet in de opdracht van Oxera staat, dan was het 
in elk geval beter geweest dat de conclusies op de diverse onderdelen van het Oxera-rapport 
consistenter zouden zijn. 

Oxera reageert op de opmerkingen van Sumicsid door aan te geven dat deze KBG-bijeenkomst niet 
geschikt is om een discussie aan te gaan. Aparte bijeenkomsten zijn welkom. Oxera ziet het 
commentaar van Sumicsid graag op papier tegemoet. 

Oxera vindt dat Sumcsid niet goed begrijpt wat het rapport doet, zo is de vraag over SFA of DEA een 
empirische omdat er geen absolute maatstaf is voor klein en groot. Dit hangt van de dataset af. Oxera 
geeft ook aan geen verklaringen gezocht te hebben in hun rapport. Zij hebben de TCB18- data in de 
rol van onderzoeker bekeken. 

Vervolgens brengt GTS vier punten in. Ten eerste vindt GTS de procesgang in deze KBG-bijeenkomst 
vreemd. Er was ruimte voor discussie, maar daarvan werd geen gebruik van gemaakt. Vervolgens 
reageert Sumicsid inhoudelijk. Wat GTS betreft is deze discussie niet klaar en krijgt dit later een 
vervolg. 

Ten tweede geeft GTS over datavalidatie aan dat de NRA's niet gezamenlijk hebben gecheckt of de 
TSO’s data consistent in het juiste vakje hebben ingevuld, en dat terwijl data en de interpretatie 
daarvan juist heel belangrijk is. Het is dus niet meer dan logisch dat Oxera een gevoeligheidsanalyse 
heeft uitgevoerd op de data. 

Ten derde vraagt GTS wat de ACM nu zelfstandig heeft onderzocht. De ACM zat in de Stuurgroep van 
TCB18, maar behoort daarna weer onafhankelijk het onderzoek te beoordelen. Tot nog toe heeft GTS 
daar niets van gezien maar vindt dat wel noodzakelijk. 

Tot slot komt de KBG-bijeenkomst van 8 juni 2020 over de toepassing van de benchmark wat GTS 
betreft iets te vroeg, gegeven wat GTS vandaag allemaal heeft gehoord. 

• De ACM geeft aan dat zij de ruim drie jaar die TCB18 en de beoordeling hebben geduurd juist 
veel en actief heeft onderzocht. Bovendien heeft de ACM eerder tijdens deze KBG-
bijeenkomst aangegeven geen zaken te lezen in het Oxera-rapport die over het hoofd zijn 
gezien. Het met elkaar praten over de toepassing komt wat de ACM betreft dus niet te vroeg. 
De ACM bestudeert momenteel het rapport van Oxera, maar tot nu toe leest de ACM niet in 
het rapport van Oxera dat TCB18 niet geschikt is om toe te passen. 

GTS geeft aan verbaasd te zijn over deze reactie van de ACM. 
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TenneT sluit zich aan bij de punten van GTS over de volgorde en procesgang in deze KBG-
bijeenkomst. Het bevreemdt TenneT voorts dat TCB18 bruikbaar is voor de statische efficiëntie maar 
niet voor de dynamische efficiëntie. Ook begrijpt TenneT niet hoe zij van 100% efficiëntie, best in 
class, in een paar jaar naar 71,5% efficiëntie in TCB18 is gegaan. 

VGN geeft aan de lijn van de ACM te steunen. VGN voegt daaraan toe een benchmark te willen op 
exogene variabelen in plaats van endogene variabelen, zoals nu is gebeurd. NOGEPA sluit zich bij de 
reactie van VGN aan. Ook VEMW geeft aan de lijn van de ACM te steunen. In reactie op dat er eerder 
in de KBG-bijeenkomst werd gevonden dat er te weinig discussie is gevoerd, geeft VEMW aan dat er 
een spervuur aan technische en econometrische informatie is verstrekt vanuit Oxera, wat voor de 
netgebruikers lastig te volgen en te duiden is. Ook na het beluisteren van Oxera en de reacties daarop 
in deze KBG-bijeenkomst, komt VEMW niet tot een andere conclusie dan zojuist is weergegeven. 
VEMW staat open voor verdere discussie, niet zozeer over het rapport als wel over de uitgangspunten. 

3.  Rondvraag  en  afsluiting  
De ACM dankt OXERA voor de presentatie en Sumicsid voor haar reactie. Vervolgens sluit de ACM 
om 12.10 uur de vergadering. 
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Reacties  op  Hoofdpuntenverslag  Klankbordgroepbijeenkomst  methodebesluiten  2022  
d.d.  5  juni  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. 

Vanuit de KBG-leden zijn er geen opmerkingen op het verslag. 
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