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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. De ACM meldt vervolgens dat tijdens de KBG-
bijeenkomst van 17 augustus a.s. het onderwerp ‘Keuzes Ontwerp MB GTS’ wordt behandeld. 
Daarnaast heeft de ACM een voorlopige planning van de KBG-bijeenkomsten in het najaar opgesteld. 
Zij vraagt de partijen om deze data alvast in hun agenda’s te reserveren. Zij zal de voorlopige planning 
na deze bijeenkomst onder de partijen verspreiden. 

2. Nacalculaties TenneT 
De ACM brengt het nieuwe nacalculatiekader in herinnering en licht een aantal aanpassingen aan het 
kader toe naar aanleiding van de KBG-bijeenkomst van 9 april 2020. Zij licht vervolgens de aanpak 
van haar beoordeling voor de inkoopkosten energie & vermogen van TenneT toe en communiceert op 
welke nacalculaties zij later nog zal terugkomen. 

Primair reservevermogen 
De ACM legt voor het product primair reservevermogen uit hoe zij op basis van het nieuwe 
nacalculatiekader tot het voornemen is gekomen om deze kostenpost volledig na te calculeren en 
merkt op dat dit een wijziging is van de methode in de vorige reguleringsperiode (zie slide 8). 

E-NL is het eens met deze conclusie van de ACM. Ook TenneT is het eens met het voornemen tot 
volledige nacalculatie. TenneT is verder blij met de analyse per product binnen de inkoopkosten 
energie & vermogen, dat maakt het makkelijker om voor ieder product de vraag te beantwoorden of 
een goede schatting op basis van historische gegevens mogelijk is. TenneT vraagt over het tweede 
criterium van het nacalculatiekader (is een prikkel tot kostenverlaging zinvol) of de ACM daarmee 
bedoelt of TenneT kosten kan beïnvloeden, en wat er gebeurt bij een verwachte kostenstijging. 

• De ACM antwoordt dat het voor haar relevant is of TenneT handelingsvrijheid heeft. Als het 
gedrag van TenneT op Europees niveau is vastgelegd, dan kan TenneT niet zoveel met een 
opgelegde prikkel tot kostenverlaging. 

TenneT merkt tenslotte op dat zij zich kan vinden in de lezing van de ACM, namelijk dat TenneT zich 
heeft te houden aan het stramien van de Europese codes, die al in een efficiëntie invulling van de 
inkoop van balanceringsproducten voorzien. 

Regelvermogen 
De ACM legt voor het product regelvermogen uit hoe zij op basis van het nieuwe nacalculatiekader tot 
het voornemen is gekomen om deze kostenpost volledig na te calculeren en merkt op dat dit een 
wijziging is van de methode in de vorige reguleringsperiode (zie slide 10). 

E-NL is het met de conclusie van de ACM eens. E-NL vraagt zich af of de ACM rekening heeft 
gehouden met het feit dat andere TSO’s, die net als TenneT vermogen inkopen op internationale 
platforms, andere (regulerings)prikkels kunnen hebben dan TenneT. E-NL heeft zich uitgesproken 
voor volledige nacalculatie, omdat zij niet wil dat TenneT de prijs op de markt gaat beïnvloeden, maar 
wat als andere TSO’s wel een dergelijk prikkel hebben? 

• De ACM antwoordt dat vanwege het vastgelegde kader andere TSO’s in principe ook geen 
invloed kunnen uitoefenen op de prijs die op de markt tot stand komt, ongeacht of in andere 
landen deze kosten worden nagecalcueerd. 

TenneT is het eens met dit antwoord, en geeft verder aan dat het in zijn algemeenheid heel 
gebruikelijk is dat dergelijke kosten ten behoeve van de systeemtaak worden nagecalculeerd in 
Europa. 
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E-NL vraagt ter verduidelijking of het hier alleen om de inkoop van vermogen gaat. 
• De ACM bevestigt dit (de inkoop van energie is voor TenneT financieel neutraal, want die 

kosten worden verrekend onder de veroorzakers van onbalans). 

Noodvermogen 
De ACM legt voor het product noodvermogen uit hoe zij op basis van het nieuwe nacalculatiekader tot 
het voornemen is gekomen om deze kostenpost volledig na te calculeren en merkt op dat dit een 
wijziging is van de methode in de vorige reguleringsperiode (zie slide 12). 

TenneT geeft aan het eens te zijn met dit voorstel van de ACM. 

E-NL is dit ook, maar vraagt zich af of TenneT voor noodvermogen dezelfde Europese eisen gelden 
als voor regelvermogen en reservevermogen. Noodvermogen is volgens E-NL namelijk een speciaal 
product dat nationaal ingekocht moet worden, dit in tegenstelling tot die andere producten. 

• De ACM bevestigt dat ook voor noodvermogen Europese voorschriften gelden, zoals voor de 
minimale behoefte aan noodvermogen. Zij zal ervoor zorgen dat zij in het 
ontwerpmethodebesluit een nauwkeurige omschrijving zal geven van het product 
noodvermogen en hoe zij tot het voornemen tot een volledige nacalculatie is gekomen. 

Herstelvoorzieningen 
De ACM legt voor het product herstelvoorzieningen uit hoe zij op basis van het nieuwe 
nacalculatiekader tot het voornemen is gekomen om deze kostenpost volledig na te calculeren en 
merkt op dat dit een wijziging is van de methode in de vorige reguleringsperiode (zie slide 14). 

Zowel TenneT als E-NL geven aan zich te kunnen vinden in dit voorstel. 

E-NL vraagt de ACM of herstelvoorzieningen alleen de kosten voor black-startvoorzieningen omvat, of 
dat ook andere kosten (zoals die voor het bescherm- en herstelplan) onderdeel zijn van dit product. 

• De ACM antwoordt dat het alleen om de kosten voor black-startvoorzieningen gaat. 

TenneT voegt toe dat overige kosten onderdeel zullen zijn van de zogenaamde uitvoeringskosten voor 
de systeemtaak, waarvoor de ACM het budget jaarlijks vaststelt op basis van de realisatie in jaar t-2. 

De ACM voegt nog toe dat zij na de zomer terug zal komen op de voorgenomen regulering van de 
systeemtaken (beheerkosten, inkoopkosten, uitvoeringskosten). 

Blindvermogen 
De ACM legt voor het product blindvermogen uit hoe zij op basis van het nieuwe nacalculatiekader tot 
het voornemen is gekomen om deze kostenpost niet na te calculeren en merkt op dat dit een wijziging 
is van de methode in de vorige reguleringsperiode (zie slide 16). 

TenneT geeft aan het niet eens te zijn met het voorstel van de ACM om de kosten voor inkoop van 
blindvermogen niet langer (deels) na te calculeren. TenneT noemt hiervoor een aantal redenen. Ten 
eerste ziet TenneT ook voor blindvermogen invloed vanuit de codes, dit komt niet terug in de analyse 
maar beperkt wel de handelingsvrijheid van TenneT. Ten tweede speelt nu de vraag of TenneT 
dynamisch blindvermogen moet inkopen, dit zit momenteel niet in de schatter voor de kosten van 
blindvermogen. Ten derde is de inkoop van blindvermogen ook afhankelijk van extra opwek in het 
netwerk door wind en zon, iets wat TenneT niet kan beïnvloeden. 
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Ten vierde werkt de prikkel tot kostenverlaging eerder andersom: als de ACM nu besluit om niet na te 
calculeren, zal TenneT juist kiezen voor meer eigen activa, terwijl inkoop van blindvermogen 
goedkoper kan zijn. TenneT ziet verder een financieel risico als de kosten fors gaan stijgen bij een 
klein budget. TenneT mist kortom nog een aantal punten, waarover zij graag in gesprek wil met de 
ACM. 

E-NL is het eens met de overwegingen van TenneT en concludeert dat er nog wat discussie vereist is. 
• De ACM komt na de zomer nog terug op netverliezen en congestiekosten, omdat zij 

consistentie met de methode voor de RNB’s wil waarborgen. 

TenneT merkt in dat kader op dat er veel verschillen zitten tussen het landelijke en het regionale 
netwerk, TenneT moet volgens het CEP bijvoorbeeld capaciteit vrijgeven voor buitenlandse 
elektriciteitsstromen wat ook weer invloed heeft op de kosten. In de discussie moet er dus aandacht 
zijn voor de verschillen tussen TenneT en de RNB’s. 

3. Innovatie (NERA-rapport) presentatie NBNL (namens alle Netbeheerders) 
Netbeheer Nederland (NBNL) geeft namens alle Netbeheerders een korte presentatie over innovatie 
en de uitkomsten van het NERA-rapport. Doel van deze presentatie is innovatie op het net te 
stimuleren door middel van het methodebesluit. De presentatie is opgebouwd uit een aantal blokken. 
Aan het einde van de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van 
discussie. 

NBNL eindigt haar presentatie met drie stellingen, te weten: 
1. Vindt de klankbordgroep dat innovatie, type 3 gestimuleerd moet worden via de economische 

regulering? 
2. Op welke wijze wordt innovatie, type 3 momenteel stimuleert in de methodebesluiten? 
3. Welke aanvullende mogelijkheden ziet de klankbordgroep om innovatie, type 3 te stimuleren in de 

methodebesluiten? 

E-NL vraagt zich af of het om een financieel of om een probleem met de definitief van de term ‘output’ 
gaat. 

• NBNL meldt nogmaals dat het doel is: stimuleren van innovatie. 

E-NL onderschrijft de opmerking van NBNL, echter komt het altijd neer op de vraag wat is de definitie 
van output. Daarom moet hieraan worden gesleuteld binnen de regulering. 

• NBNL is het hiermee eens, maar wil graag weten of E-NL het eens is met de eerste stelling. 

E-NL antwoordt dat innovatie, type 3 geen aparte plaats moet innemen binnen de regulering. 

Liander geeft een voorbeeld over innovatie ten behoeve van CO2 voordelen. Hier moet de 
netbeheerder kosten maken, maar heeft de maatschappij de baten. 

E-NL vindt het lastig om een beeld te krijgen bij innovatie, type 3. Commerciële partijen doen ook vaak 
aan innovatie buiten hun core business om. Moet dit dan apart worden benoemd als innovatie, type 3? 

Liander meldt dat zij bijvoorbeeld een grote CO2-reductie wil realiseren via een aanpassing van haar 
net. Dit zijn operationele kosten. Zij doet dit op eigen initiatief en maakt hiervoor kosten en andere 
netgebruikers profiteren hier dan ook van. 

E-NL wil graag weten wat nu precies het probleem is. Zij waarschuwt voor hobbyisme. 
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Liander meldt dat zij voor innovatie geen prikkel voelt binnen de huidige economische regulering. 

TenneT meldt ten eerste dat het leidt tot minder innovatieve initiatieven binnen Europa. Ten tweede 
heeft haar Wind connectoren project (netbeheer op zee) geleid tot de situatie dat meer investeren leidt 
tot een groter risico op minder kostenefficiëntie. Hoe wordt hiermee omgegaan? Zij merkt vervolgens 
op dat TenneT natuurlijk altijd bereid is om maatschappelijk verantwoord ondernemen te blijven 
ondersteunen. 

E-NL herhaalt haar opmerking of het nu gaat om een financieel probleem of een probleem over de 
definitie van output. 

TenneT bevestigt dat het inderdaad gaat om de discussie wat is de definitie van output. Er moet voor 
worden gezorgd dat DSO’s en TSO’s geen risico lopen in verband met kostenefficiëntie. Wellicht is het 
mogelijk dat er hierover binnen de regulering afspraken worden gemaakt. 

Energie Samen is het met de eerste stelling eens. Het voelen van een belemmering om te innoveren, 
moet ervan af. Er bestaat namelijk altijd een spanningsveld tussen R&D en de operatie binnen een 
bedrijf. Men moet accepteren dat innovatie niet altijd succesvol is. Indien men dit niet regelt, dan gaat 
het nooit lukken. Kan men dit niet in de regulering laten terugkomen? Anders blijven de netbeheerders 
hierin te krampachtig reageren. 

NBNL is het hiermee eens. Vervolgens vraagt NBNL de ACM om een reactie. 
• De ACM antwoordt dat zij haar visie tijdens de KBG-bijeenkomst van 15 juni 2020 al heeft 

gepresenteerd. Haar visie is na de presentatie van NBNL tijdens deze KBG-bijeenkomst dan 
ook niet gewijzigd. Zij ziet voldoende prikkels voor innovatie, type 1 en 2. Zij vraagt zich af of 
innovatie, type 3 via economische regulering geprikkeld moet worden. Hiervoor zijn subsidies 
gebruikt. Op de website van RVO is te zien dat netbeheerders hiervan ook gebruikmaken. 

TenneT geeft aan dat bij het eerder genoemde voorbeeld subsidie niet toereikend was en dat het 
project daarom moest worden stopgezet. Zij zou het prettig vinden om een opening te krijgen, buiten 
de regulering om. Is hierop geen uitzondering mogelijk? 

• De ACM herhaalt of TenneT doelt op een opening buiten het methodebesluit om? 

TenneT antwoordt bevestigend. Zij doelt op een beetje meer flexibiliteit. 
• De ACM vindt het moeilijk een conclusie te trekken, gebaseerd op 1 voorbeeldproject van 

TenneT. 
Vervolgens vraagt ACM zich af of wanneer het binnen de maatstaf niet goed gaat Liander niet 
met andere netbeheerders in gesprek kan gaan, zodat zij dit gezamenlijk vergoeden? 
Daarnaast over de maatschappelijke baten: het idee dat er een potje moet komen dat de ACM 
vervolgens gaat beoordelen, hetgeen de Britse regulator OFGEM ook doet, dat kan niet. Dit 
valt buiten de bevoegdheden van de ACM. 

NBNL geeft aan zeker niet te willen dat de ACM buiten haar bevoegdheden gaat handelen. 

Liander geeft aan dat zij in haar eerdere opmerking bedoelde, dat andere netbeheerders profiteren 
van de maatschappelijke effecten van de innovaties van Liander. Zij heeft alle kosten, maar niet de 
baten. 
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Energie Samen vraagt de ACM of maatschappelijke toetsing door middel van de MKBA-optie een 
mogelijke oplossing is? 

• De ACM antwoordt dat dit beleid is. De ACM schrijft geen beleid voor, maar voert deze alleen 
maar uit. Dit is iets voor EZK. Zij heeft de rol van beleidsmaker. 

Energie Samen merkt op dat zij slechts redeneert vanuit een maatschappelijk belang. 
• De ACM vult aan dat dit ook niet in de wet is opgenomen. 

Energie Samen pleit voor een bredere discussie, aangevuld met EZK. 

E-NL vraagt of dit nu niet al het geval is met RVO. 
• De ACM herhaalt haar opmerking dat zij op basis van het genoemde voorbeeldproject van 

TenneT niet ziet waarom de huidige regulering niet zou werken. 

Energie Samen vraagt zich af hoe het kan worden opgelost als de regulering innovatie tegenhoudt. 
Hoe kan dit worden opgelost? 

• De ACM is het hiermee eens dat wanneer er een probleem is zij dit goed moet bekijken, maar 
de ACM ziet op dit moment het probleem niet. 

Energie Samen vraagt of het NERA-rapport openbaar is. 
• Liander antwoordt dat NERA informatie heeft gedeeld, maar dit is geen rapport. 

De ACM meldt dat zij heeft gevraagd om een aantal actuele voorbeelden, maar heeft tot nu alleen 
voorbeelden uit het buitenland plus het voorbeeldproject van TenneT gehoord. Kunnen de partijen 
concrete voorbeelden geven waarbij zaken misgaan? 

Liander antwoordt dat er op dit moment vanwege de regulering er niet eens over zulke innovaties 
worden nagedacht. 

• De ACM merkt op dat het een beetje flauw is dat de netbeheerders er op voorhand van 
uitgaan dat er risico’s van kostenefficiëntie zijn. Zij vervolgt dat de regulering gericht is op het 
stimuleren van innovatie, type 1 en 2. Wat wordt er precies met innovatie, type 3 bedoeld? 
Nogmaals de ACM ziet niet wat precies het probleem is. 

Energie Samen vraagt aan de partijen of er geen voorbeelden te vinden zijn? Zij herhaalt haar 
opmerking dat er wellicht wat krampachtigheid heerst bij de ACM. Hoe kunnen wij dit vlottrekken? 
Door geld uit te geven, worden kosten bespaard. 

E-NL merkt op dat dit soort projecten toch al lopen? 
• Energie Samen antwoordt dat dit klopt, echter er stoppen veel projecten vanwege het 

spanningsveld tussen innovatie en kosten. 

NBNL is het met de opmerking van Energie Samen eens. De netbeheerders moeten gezamenlijk 
komen met voorbeeldprojecten, type 3 en daarnaast hun visie op de rol van de economische 
regulering. 

• De ACM vult aan dat men moet komen met concrete voorbeelden, van waar het misgaat in de 
regulering. Als de discussie breder moet worden gevoerd, is deze KBG-bijeenkomst wellicht 
niet het juiste gremium. Zij herhaalt vervolgens dat zij nog steeds het probleem niet ziet. De 
ACM plaats nog een kanttekening: qua verwachtingsmanagement het is nog de vraag of zij 
het op basis van voorbeeldprojecten die de netbeheerders zullen toesturen, wel overgaat tot 
een wijziging van de regulering. 
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Energie Samen vraagt zich af of de ACM ook kritisch naar zichzelf kijkt. Er zijn wellicht zaken minder 
goed uitgewerkt in de huidige methode. Wellicht wil de ACM te veel vasthouden aan het huidige 
stramien. Deze houding werkt mogelijk de discussie rondom innovatie, type 3 in de hand. 

• De ACM meldt dat zij zeker kijkt naar hoe de maatstaf momenteel werkt. Daarnaast kijkt zij 
ook kritisch naar de huidige ontwikkelingen. Zij is daar zeker niet blind voor. Het doel van de 
regulering is wel dat netgebruikers niet meer betalen dan noodzakelijk is. Voorkom de 
zogenaamde hobby-projecten. 

Energie Samen antwoordt dat de ACM kritisch naar haar eigen rol moet kijken. De rol van de 
netbeheerder is bijvoorbeeld verschoven naar duurzaam innoveren. 

De ACM besluit de discussie dat de rol van de netbeheerder, innovatie, type 1 en 2 omvat. Wellicht 
valt type 3 wel onder type 1 en 2. Zij mist nog steeds de analyse waar het in de regulering misgaat. Zij 
ziet met belangstelling de voorbeeldprojecten van de partijen tegemoet. 

4. Vooruitkijken, schatten en tijdig investeren RNB’s 
Uitgangspunten RNB regulering 
De ACM licht toe waarom het onderwerp ‘Vooruitkijkend schatten en tijdig investeren RNB’s’ vandaag 
op de agenda staat en welke onderdelen achtereenvolgens worden behandeld. Voordat de ACM op 
deze onderwerpen ingaat, staat zij eerst stil bij het beoordelingskader en de uitgangspunten die zij 
hanteert in de tariefregulering van RNB's. 

De ACM vraagt de KBG-leden of zij vragen hebben over de door de ACM geschetste uitgangspunten 
voor de RNB-regulering? 

NBNL zegt geen vragen te hebben, maar vindt het belangrijk om op te merken dat het in de RNB-
regulering vooral gaat om de verwachte efficiënte kosten: hoe schat men die goed voor de volgende 
reguleringsperiode. Netbeheerders zijn bevreesd dat de historische kosten die hiervoor worden 
gebruikt geen goede schatter meer is voor toekomstige efficiënte kosten. NBNL benadrukt dat alleen 
mogelijk is om een redelijk rendement te halen, als de inschatting van efficiënte kosten klopt. 

E-NL heeft een vraag over wat zij nu in de praktijk ziet gebeuren. E-NL stelt dat de netbeheerders hun 
hun wettelijke taak niet uitvoeren, want er is onvoldoende capaciteit beschikbaar voor de 
netgebruikers. In de regulering wordt daarmee geen rekening gehouden, behalve wellicht de in 
regulering aanwezige of afwezige prikkels om tijdig te investeren. Zij vraagt zich af of dit iets is dat zou 
moeten worden aangescherpt en vraagt de ACM of zij hier ook aan denkt. 

• De ACM antwoordt dat zij ziet dat het er op het moment op lijkt dat het voor de netbeheerders 
niet mogelijk is om voldoende output te leveren op kwantiteit. Daarbij maakt zij wel een 
onderscheid tussen wat door regulering of door beleid wordt veroorzaakt. Als regulering niet 
het probleem is, kan de ACM wel haar toezichtstaak uitvoeren: als netbeheerders hun 
wettelijke taak niet uitvoeren dan kan de ACM ervoor kiezen om te gaan handhaven. 

NBNL is het niet eens met de conclusie van E-NL dat netbeheerders hun wettelijke taak niet uitvoeren 
en sluit zich aan bij de toelichting van de ACM over het ingrijpen wanneer wettelijke taken niet worden 
uitgevoerd. 
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Tijdig investeren 
De ACM presenteert haar visie op het probleem van tijdig investeren. Zij stelt de KBG-leden de vraag 
wat zij vinden van de rol van de regulering ten aanzien van de mogelijke belemmeringen, zoals in de 
gepresenteerde slides benoemd en of zij het wenselijk vinden om binnen REG2022 vervolg te geven 
aan het maatstafprobleem. 

NBNL geeft allereerst de ACM complimenten voor het feit dat zij uitgebreid op de bijdrage van de 
netbeheerders ingaat en de tijd neemt voor de discussie. Over communicatie is wel eens gezegd dat 
het ‘zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten is’. In haar bijdrage op dit onderwerp is dit wat NBNL 
probeert te doen, en misschien komt het zelfs wel tot 'elkaar raken'. 

NBNL ziet dat bij het realiseren van extra aansluitingen op het net inderdaad er output tegenover staat, 
maar maakt zich zorgen of de verhouding tussen beide wel gelijk blijft. Als die verhouding niet constant 
blijft, is er mogelijk een probleem. NBNL noemt als voorbeeld een huishouden dat PV op het dak legt 
en een elektrische auto aanschaft. De PV en elektrische auto zorgen dat de bestaande aansluiting een 
grotere belasting krijgt, maar daar geen extra output tegenover. 

NBNL reageert op de constatering van de ACM dat de netbeheerders een behoorlijke draai hebben 
gemaakt in hun standpunt over de rol van de maatstaf bij het proactief investeren door te wijzen op 
een historische component. In de discussie over het plaatsen van windparken op land was sprake van 
het aanwijzen van gebieden waar de netbeheerder verplicht zou worden om het benodigde net alvast 
aan te leggen. Dit, terwijl nog niet zeker was of op die plekken daadwerkelijk windparken zouden 
worden gerealiseerd. Vanuit dat idee kwam de gedachte van virtuele output. Uiteindelijk hebben de 
netbeheerders dit niet zo zien gebeuren. De netbeheerders betwijfelen nu sterk of het in de huidige 
werkelijkheid haalbaar is om van dergelijke projecten de capaciteitsprestatie of virtuele output te meten 
en toe te passen in regulering. 

NBNL ziet dat de prikkel in regulering vooral is gericht op efficiëntie en kostenverlaging en daarin zit 
impliciet een prikkel om niet per se sneller te investeren. NBNL ziet dat er een maatschappelijke 
discussie over netbeheerders die eerder moeten investeren, maar ziet niet direct welke wijzigingen 
dan per se in de regulering nodig zijn. NBNL benadrukt dat netbeheerders heel erg hun best doen om 
op tijd te investeren, maar dat wordt moeilijker. Nu investeren netbeheerders als zij weten dat het 
moet. Het lijkt moeilijk om iets in de regulering te verzinnen om dit makkelijker te maken. De maatregel 
die de ACM heeft aangekondigd voor de groei van DCO zou misschien kunnen bijdragen, maar moet 
nog worden uitgewerkt. NBNL vindt dat eigenlijk over paar maanden de hele methode zou moeten 
doorlichten om te kijken of het geheel goed past. 

• De ACM merkt op dat het niet de bedoeling van regulering is om te stimuleren om veel te veel 
investeren, maar dat netbeheerders in ieder geval niet zou moeten worden ontmoedigd om te 
laat te investeren. Zij vraagt zich af waar de zorgen van de netbeheerders over de verhouding 
tussen de toename in kosten en output precies vandaan komen. Verwijzend naar het 
voorbeeld van NBNL van het huishouden vraagt de ACM of de aansluiting op het net niet al 
voldoende is gedimensioneerd. 

NBNL legt uit dat netbeheerders hun net niet uitleggen op de som van de maximale aansluitcapaciteit 
van alle aansluitingen, omdat in de praktijk de belasting niet gelijktijdig plaatsvindt. Door de 
energietransitie gaat de belasting per aansluiting oplopen en de gelijktijdigheid verandert. NBNL 
benoemt dat er ook gekeken kan worden naar de rekencapaciteit die wordt gehanteerd, maar dit gaat 
het probleem van gelijktijdigheid niet oplossen. 
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E-NL merkt op dat het onduidelijk blijft wat in de regulering zou moeten worden veranderd om de 
snelheid van netinvesteringen op te voeren en stelt de vraag welk probleem in de regulering moet 
worden opgelost. E-NL heeft de indruk dat de maatregelen van de ACM nuttig kunnen zijn, maar als 
deze niet de snelheid ten goede komen dan zijn deze misschien niet zo nodig. 

• De ACM sluit zich hierbij aan: ook voor haar is op basis van de reactie van NBNL niet duidelijk 
of er een probleem zit in de regulering. 

NBNL merkt op dat er geen directe één op één relatie te leggen is tussen een onderdeel in de 
regulering en de mogelijkheid om snelheid te maken bij het realiseren van netuitbreidingen. 
Netbeheerders willen niet lukraak investeren, want dan wordt dat mogelijk afgestraft in de maatstaf. 
Daarom zoeken netbeheerders een voldoende mate van zekerheid, bijvoorbeeld door actief deel te 
nemen aan overleggen over RES-en. Stel dat de maatschappij zou willen dat netbeheerders veel 
eerder gaan investeren, bijvoorbeeld als dat blijkt uit een RES, dan zal de maatschappij zien dat 
netbeheerders dit dan gaan doen. Maar op dit moment kijken wij naar de RES-sen en zien wij dat de 
sommen van alle plannen groter is dan de nationale opgave. Kortom, de informatie in de RES-en is 
nog niet definitief, en er zit nog veel onzekerheid in. De vraag is wat netbeheerders kunnen doen om 
meer  zekerheid  te  krijgen.   

•  E-NL  merkt  dat  netgebruikers  regulering  aangepast  willen  hebben  om  meer  snelheid  te  
kunnen  maken,  maar  dat  nog  niet  duidelijk  wordt  welke  wijziging  dan  precies  nodig  is.  

•  NBNL  benadrukt  dat  zij  vooral  zorgen  heeft  over  de  verhouding  tussen  kosten  en  output.  Die  
verhouding  blijft  niet  constant:  kosten  en  output  gaan  steeds  meer  uit  de  pas  lopen.  

•  E-NL  merkt  op  dat  niet  ter  discussie  staat  dat  netbeheerders  voldoende  inkomsten  moeten  
kunnen  verdienen.  

RENDO vult NBNL aan op het punt van kosten en output die uit de pas gaan lopen door te wijzen op 
een stijging van kosten als gevolg van vervangingsinvesteringen. Netbeheerders lopen aan tegen het 
feit dat veel jaren '50-'60 wijken niet meer toereikend zijn en vervangen moeten gaan worden. De 
rekencapaciteit verandert niet, maar vervanging tegen de huidige waarde van investeringen zorgt voor 
een stijging van kapitaalkosten. 

• De ACM vraagt of dit een soortgelijk probleem is dat speelde bij de gasaansluitdienst in de 
vorige reguleringsperiode. RENDO ontkent dit en geeft aan dat het gaat om een stijging van 
de kosten per output. 

NVDE herhaalt de meermaals benoemde vraag of er een probleem zit in de regulering, bijvoorbeeld in 
de maatstafconcurrentie. 

NBNL wijst erop dat de maatstaf – gebaseerd op sectorgemiddelde kosten per eenheid output – 
ervoor zorgt dat elke netbeheerder onder het gemiddelde wil zitten en dat dit voor een individuele 
netbeheerder zorgt voor een prikkel om later te zijn dan de andere netbeheerders. NBNL vraagt zich af 
of misschien moet worden nagedacht of dit anders kan, of er andere middelen geschikter zijn. 

NVDE vult aan dat de ACM hiervoor toen met oplossingen kwam, maar dat de netbeheerders daarop 
hebben gereageerd dat deze suggesties het probleem niet oplossen, maar meer zien in verruiming 
van maatregelen. 

NBNL reageert dat de door ACM geboden oplossingen echt passen bij het probleem van wind op land 
maar niet voor zonneweides en dat netbeheerders zich niet goed voor kunnen stellen dat de geboden 
oplossingen zouden kunnen gaan werken. Dit gaat dan om het meten en vaststellen van virtuele 
output en capaciteitsprestaties. 
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NBNL zegt blij te zijn dat de ACM met de netbeheerders meedenkt en positief-kritisch luistert als het 
gaat om de zorg van netbeheerders over stijgende kosten en een veranderende verhouding tussen 
kosten en output en stelt dat het belangrijk is om straks te kijken waartoe wijzigingen in de methode 
leiden en welk probleem er over blijft. 

Enexis vat samen waar het wat haar betreft vooral om draait. Netbeheerders doen hun uiterste best 
om tijdig capaciteit aan te leggen en halen daarvoor alle instrumenten uit de kast om erachter te 
komen waar en wanneer er moet worden geïnvesteerd. Het echte probleem zit in de schattings-
methodiek, waarin de toekomstige toegestane inkomsten worden gebaseerd op kosten uit de historie. 
Gezien de opgave waarvoor de netbeheerders staan, is die methodiek volstrekt onvoldoende om de 
toegestane inkomsten de kosten te laten dekken. De grootste zorg is dat de kosten per output op 
sectorniveau aanzienlijk omhoog gaan en dat de inkomsten uit de pas gaan lopen met de kosten. 
Daarnaast speelt nog het maatstafprobleem, maar dat is minder nijpend dan het probleem met de 
schattingsmethodiek. 

De ACM stelt in verwarring te zijn, omdat de netbeheerders nu zeggen wel een probleem in de 
maatstaf te zien terwijl in de schriftelijke bijdrage van de netbeheerders te lezen is dat netbeheerders 
in de maatstaf geen reden zien om te wachten met investeren. Dit lijkt niet met elkaar te rijmen. 

NBNL snapt dat dit er vreemd uit ziet als dit naast elkaar wordt gezet, maar geeft aan dat dit eigenlijk 
als volgt moet worden begrepen: dat er een maatstafprobleem is dat wil nog niet zeggen dat de 
netbeheerders daadwerkelijk wachten met investeren. De netbeheerders ervaren in ieder geval een 
prikkel om te investeren vanwege de behoefte om netgebruikers te voorzien in benodigde capaciteit 
('netbeheerders willen geen boze klanten'). 

De ACM vat dit samen als: er zit misschien wel een prikkel in de regulering om te wachten met 
investeren, maar de netbeheerders acteren er niet naar. 

Liander vult aan dat netbeheerders pas kunnen investeren als voldoende duidelijk is waar 
geïnvesteerd moet worden. Maar in het geval van bijvoorbeeld zonneweides in Noord-Nederland zien 
netbeheerders dat de realisatietermijn van zonneweides korter is dan de realisatietermijn van de 
netverzwaring. Aan de andere kant willen netbeheerders ook niet overinvesteren, want afnemers 
willen ook niet voor een koperen plaat betalen. 

NVDE vraagt of de kern van het probleem zit in het matchen van tijdlijnen of in de maatstaf, en merkt 
op dat tijdlijnen niet in de regulering op te lossen zijn. 

• De ACM ziet dat beide schijnbaar spelen, maar dat de prikkel uit de maatstaf door de 
netbeheerders niet als een nijpend probleem wordt ervaren. Zij stelt de hypothetische vraag 
wat voor effect het op de investeringskeuzes van de netbeheerders zou hebben als een 
oplossing wordt geregeld (een aanpassing in regulering, of een zak met geld). 

NBNL vindt het lastig om concrete voorstellen te doen, maar geeft aan dat een extra prikkel (positief of 
negatief geformuleerd) misschien zou kunnen helpen. Er staat nu in de wet dat netbeheerders 
voldoende reservecapaciteit moeten aanhouden. Men zou in de wet bijvoorbeeld kunnen specificeren 
dat netbeheerders een bepaalde omvang aan reservecapaciteit moeten realiseren. 
Bij investeringsbeslissingen zouden netbeheerders dan eerder dan nu tegen een knelpunt - de 
verplichte grens - aanlopen en mogelijk eerder investeren. 
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Binnen de X-factor methodiek ziet NBNL niet direct een oplossing. 
• De ACM geeft nogmaals aan het ook een ingewikkelde discussie te vinden en blijft zoeken 

naar het concreter maken van het probleem. Eerder heeft zij ook meer inzicht proberen te 
krijgen in hoe netbeheerders investeringsbeslissingen nemen aan de hand van vragen, maar 
dat leverde niet meer duidelijkheid op. 

NBNL doet de suggestie om meer te kijken naar de investeringsplannen, maar dan moet goed worden 
nagedacht over hoe de investeringsplannen tot stand komen en wat de status is van de 
investeringsplannen. Wellicht kunnen de investeringsplannen worden gekoppeld aan de inkomsten 
van de netbeheerders. NBNL geeft daarbij direct aan dat de investeringsplannen in de huidige vorm 
hiervoor niet geschikt zijn. In Engeland wordt dit bijvoorbeeld heel anders ingericht en worden heel 
concrete afspraken gemaakt tussen netgebruikers en netbeheerders. 

• De ACM merkt op dat het wettelijk kader in Engeland ook heel anders is dan dat in Nederland. 

Daarmee is NBNL het eens. In het huidige wettelijk kader zou een uitwerking,zoals in Engeland ook 
niet passen. 

NVDE merkt op dat de onderwerpen van aansluittermijnen of zogenaamde 'wensweken' en N-1 elders 
al zullen worden opgepakt. 

Liander merkt op dat netbeheerders aan de ene kant te maken hebben met het probleem van files op 
het netwerk, en aan de andere kant met het probleem van stijgende kosten per eenheid output. Als de 
schattingsmethodiek zich blijft baseren op historisch kosten dan gaat het mis. Deels gaat de 
kostenstijging worden opgepakt door de voorgestelde maatregel voor de ingroei van DCO, maar 
andere kostenstijgingen, zoals de stijgingen die voortkomen uit de wijken die naar all electric 
overstappen niet. Ook in het eerdere voorbeeld van RENDO van wijken waar het gasnet volledig 
vervangen moet worden gaan historische kosten een slechte schatter zijn voor de werkelijke 
kostenstijging per eenheid output, en daar gaat het juist om. 

• De ACM geeft aan dat bij het volgende onderwerp wordt gekeken naar schatters voor 
toekomstige kosten, maar wil eerst duidelijkheid over de tweede vraag die de ACM de KBG-
leden voorlegt: vinden KBG-leden het wenselijk om vervolg te geven aan het maatstaf-
probleem. Dit is voor de ACM een belangrijke vraag omdat zij in het oppakken van 
onderwerpen in REG2022 beperkte capaciteit heeft. 

De NBNL geeft aan het niet wenselijk te vinden om nog tijd te spenderen aan het maatstafprobleem. 

Liander is het met NBNL eens. 

E-NL reageert dat wanneer voortgang van dit onderwerp niets gaat opleveren voor de snelheid van 
investeren dat er dan ook maar beter geen tijd meer aan kan worden gespendeerd. Dit, terwijl er 
volgens E-NL best goede ideeën zaten achter het concept van virtuele output als het gaat om 
voorwaarde scheppend investeren en ruimtelijke ordening. Wellicht komt dit aan de orde in de 
volgende periode, afhankelijk wat er uit de RES-sen gaat komen. 

Ook Enexis denkt dat doorgaan met maatstaf niet nodig is. Zoals door meerdere partijen aangegeven, 
doen de netbeheerders hun uiterste best om benodigde capaciteit zo snel mogelijk beschikbaar te 
hebben. De kosten daarvan moeten tijdig vergoed worden, dat is het voornaamste probleem voor de 
netbeheerders. 
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De ACM vraagt NBNL of als zij zegt dat voorstellen voor het maatstafprobleem niet meer door hoeven 
te gaan en dit ook betekent, dat het onderliggende probleem niet meer relevant is en of dit breed 
gedragen wordt. 

• NBNL bevestigt dit. 

Energie Samen merkt op dat de ACM het terecht zo goed mogelijk wil regelen in regulering, maar 
vraagt zich af of er misschien nog mogelijkheden voor de ACM zijn om te leren van hoe in de praktijk 
te werk wordt gegaan. Zij zou bijvoorbeeld kunnen meekijken of aanschuiven bij overleggen die 
bijvoorbeeld Enexis heeft samen met de provincie over het voor-investeren van gedeelde 
aansluitingen. Dit zou volgens Energie Samen een manier kunnen zijn om over concrete voorbeelden 
te horen en te zien tegen welke belemmeringen men aanloopt. 

• De ACM antwoordt dat zij op dit moment niet bij deze overleggen aansluit. Er wordt ook wel 
gekeken naar de RES-sen, maar dat is een losstaand traject bij de ACM. 

Energie Samen verduidelijkt dat de suggestie breder is bedoeld. Het is Energie Samen duidelijk dat er 
in de energietransitie tegen vraagstukken aan wordt gelopen, waarop de regulering niet is voorbereid. 
Dit zou een reden kunnen zijn om lerend vermogen in te bouwen, bijvoorbeeld door als de ACM – en 
bijvoorbeeld ook als EZK - mee te lopen met actoren die in de dagelijkse praktijk tegen deze 
vraagstukken aanlopen. 

De ACM vat de discussie over het onderwerp tijdig investeren samen. Er is mogelijk wel een 
belemmering voor tijdig investeren in de regulering maar netbeheerders acteren daar niet op. Op de 
vraag of het wenselijk is om hier vervolg aan te geven, is het antwoord van de netbeheerders een 
duidelijke nee, en bij andere partijen 'alleen als het duidelijk iets oplevert in de vorm van snelheid 
maken'. 

Vooruitkijkend schatten 
Groei DCO 
De ACM vraagt de KBG-leden of zij het door NBNL geschetste probleem van meer gelijktijdige 
belasting herkennen. 

Energie Samen herkent deze ontwikkeling. 

E-NL vindt het duidelijk dat dit probleem eraan zit te komen, maar vindt het moeilijk in te schatten 
welke ordegrootte het probleem zal hebben. 

De ACM vraagt NBNL of de toename van gelijktijdige belasting een methodische kwestie is, of dat de 
oplossing in de tariefstructuren ligt. 

• NBNL geeft aan dat nu in de methode de aanname is dat kosten per output min of meer 
constant zijn. NBNL zegt deze kosten gaan sterk toenemen. Zij zegt dat een aanpassing voor 
de start-GAW misschien ook bruikbaar is om de andere kant op toe te passen. Zij vindt het 
moeilijk te beantwoorden of het een methodische kwestie is, dit hangt ook af van de invulling 
van vooruitkijkend schatten en groei DCO. Misschien is het methodische probleem van de 
toename in kosten per output dan wel weg. Tariefstructuren zijn volgens NBNL pas een 
kwestie dat speelt nadat inkomsten zijn vastgesteld. 

De ACM geeft een aanvullende uitleg over de aanpassing van de tariefstructuren, namelijk dat de 
tariefstructuren bijvoorbeeld rekening zouden houden met het verbruiksprofiel. Op die manier zou een 
hogere gelijktijdige belasting tot meer output kunnen leiden. 

12/25 



 

 

           
                  

                
 

         
                   

           
             

       
 

                 
                

               
             

                
             

 
    

                
                 

            
 

                   
             

 
                  

   
               

  
 

   
                 

   
 

                
               

      
 

    
                

                
               

 

                 
                

   
 
 
 

De ACM vraagt NBNL of dit een oplossing zou zijn. 
• NBNL begrijpt de extra uitleg van de ACM en ziet dat dit mogelijk een oplossing zou kunnen 

zijn, maar noemt dat het toekomstmuziek is en dat er dan wel output bij moet komen. 

E-NL vraagt wat met een methodische oplossing bedoeld wordt. 
• De ACM legt uit dat de vraag is of dit binnen het methodebesluit opgelost moet worden, of dat 

buiten het methodebesluit, bijvoorbeeld de tariefstructuren moet worden aangepast. Ligt de 
oplossing binnen de regels van de methodebesluiten, of moet de ACM andere tariefstructuren 
toepassen. De tariefstructuren vallen buiten de methodebesluiten. 

Liander vult aan dat de DCO-oplossing wel een deel van het probleem van de huidige methode oplost, 
maar niet het probleem dat hier geschetst wordt. Liander komt terug op de opmerking van RENDO 
eerder vanmiddag, namelijk dat sommige activa al afgeschreven zijn en dat om die reden met 
tariefregulering het probleem niet opgelost worden. De tariefstructuren spelen hierbij ook een rol. 

• De ACM geeft aan dat het geschetste probleem een concreet punt is dat niet eerder 
besproken is in vorige KBG-bijeenkomsten en de ACM zal hiernaar kijken. 

WACC: vaststellingsmethode en stelselkeuze 
De ACM geeft aan te overwegen of het toepassen van een nominaal stelstel voor elektriciteit wenselijk 
is. De ACM plaatst hierbij wel de kanttekening dat een nominale bij elektriciteit niet bijdraagt aan tijdig 
investeren, omdat in beide gevallen een marktconform rendement op vermogen wordt geboden. 

NBNL geeft aan blij te zijn met het onderzoek naar de toepassing van het nominaal stelsel voor gas en 
elektriciteit en het onderzoek naar de vaststellingsmethode in relatie tot de energietransitie. 

TenneT vraagt de ACM om ook TenneT mee te nemen in het onderzoek naar de toepassing van het 
nominaal stelsel. 

• De ACM zal de toepasselijkheid van een nominaal stelsel voor TenneT meenemen in het 
onderzoek. 

Inkoopkosten bovenliggende netbeheerder 
De ACM vraagt de KBG-leden of zij de ACM gedachtes willen meegeven over de inkoopkosten van de 
bovenliggende netbeheerder. 

NBNL dankt de ACM voor het oppakken van dit onderwerp. Voor de RNB’s is een majeure 
voorfinanciering ongewenst en NBNL denkt dat de methode in dit opzicht verbeterd kan worden. De 
andere KBG-leden geven geen reactie. 

Tijdelijke nacalculatie van kapitaalkosten 
NBNL ziet tijdelijke nacalculatie als een goede oplossing ter vervanging van de schatting van de groei 
in kapitaalkosten. NBNL denkt dat het mogelijk is om iets te doen met realisaties van kapitaalkosten, 
zonder een dubbele vergoeding te creëren. NBNL begrijpt dat de noodzaak misschien nog niet vast 
staat. 

Liander vult aan dat investeringen voor 40 tot 50 jaar meegaan in de regulering, terwijl de nacalculatie 
voor maximaal vijf jaar zou gelden. Om die reden zal de efficiëntieprikkel blijven bestaan voor de 
regionale netbeheerders. 
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Congestiemanagement/flexibiliteit 
E-NL kan de lijn van de ACM volgen. Zij wil wel opmerken dat er verschillen zijn tussen TenneT en de 
RNB’s. Zo heeft TenneT bijvoorbeeld te maken met loopflows vanuit het buitenland ’en RNB’s niet. De 
mate van beïnvloedbaarheid ligt voor TenneT duidelijk anders. 

• De ACM zegt dat het goed is dat E-NL dit meldt. De ACM wil TenneT en de RNB’s samen 
behandelen om tot een gelijke strekking te komen waar de situatie gelijk is, tegelijkertijd zijn er 
ook relevante verschillen tussen de situatie voor TenneT en de RNB’s. De ACM is zich 
daarvan bewust en zal dit ook meenemen bij de behandeling. 

NBNL is blij met het vervolg van deze discussie. NBNL geeft aan dat zij het niet eens is met de 
voorlopige lijn, zoals op de slides gepresenteerd. Zij geeft aan dat het terecht is om te stellen dat 
congestiemanagementkosten gedeeltelijk te beïnvloeden zijn, maar tegelijkertijd kan ook niet gesteld 
worden dat ze volledig te beïnvloeden zijn voor de netbeheerders. De wijze waarop zonneweides uit 
de grond gestampt worden is niet aan netbeheerders te wijten. Tegelijktijdig is er nu nog veel 
onduidelijk over orde van grootte van kosten voor congestiemanagement. De schattingen op basis van 
de kosten in het verleden zijn niet representatief voor de komende jaren. Het is nu onduidelijk hoe 
deze tot vergoedingen leiden, omdat de kosten nu nauwelijks in de kostenbasis zitten. Hiermee wordt 
een voorfinancieringsprobleem gecreëerd, waarover grote zorgen zijn bij de netbeheerders. 

• De ACM is blij dat NBNL erkent dat het netbeheerders congestiemanagement kosten 
gedeeltelijk kunnen beïnvloeden. Doordat er meer input beschikbaar komt, zoals de RES-en, 
krijgen netbeheerders ook meer mogelijkheden om sturing aan te brengen. In haar presentatie 
gaf NBNL aan ongeveer 100 miljoen aan congestiemanagementkosten te verwachten. De 
onderbouwing hiervoor is beperkt en nog een heel abstract en theoretisch. Om hiermee iets te 
kunnen, heeft de ACM echt een betere inschatting nodig. Daarmee gaat de discussie snel 
richting nacalculatie, wat niet de voorkeur van de ACM heeft. 

NBNL geeft aan dat er nog veel onduidelijk is over hoe prijzen en contracten er uit gaan zien, en dat 
het om die reden heel moeilijk is om een concrete schatting te maken. 

• De ACM geeft aan dat wij dan in een impasse zitten, omdat er op basis van deze informatie 
geen aanleiding lijkt te zijn voor een methodische wijziging. 

NBNL reageert dat wij beter aan the side of caution kunnen zitten en schatting maken, zodat de kosten 
en inkomsten niet heel erg uit de pas lopen. 

• De ACM reageert dat er een verschil van inzicht is wat de side of caution is. De ACM 
benadrukt dat ze altijd haar nacalculatiebevoegdheid heeft in het geval dat nodig is. 

NBNL wijst de ACM er op dat de nacalculatiebevoegdheid in de discussie omtrent inkoopkosten 
transport wat haar betreft geen goede ervaring was. 

• De ACM reageert dat de discussie over inkoopkosten transport niet te vergelijken is, omdat er 
in dat geval in de methode een specifieke werkwijze was opgenomen waar vanaf geweken 
had moeten worden in het geval van een wijziging. Dat is een andere casus dan in 
nacalculatie iets oppakken dat niet in de methode is verwerkt. Bovendien betreft het een 
specifieke wettelijke bepaling. 

Liander geeft aan dat er nog veel zaken onbekend zijn, het volume, de locatie van het knelpunt en of 
het om afname of invoeding gaat. Deze punten zijn van belang bij het vervolg voor de afweging 
waarmee de ACM verder gaat. In elk geval fijn dat ACM het vervolg oppakt en goed dat het samen 
met TenneT wordt bekeken. 
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Desinvesteringen 
NBNL geeft aan blij te zijn met het door de ACM gepresenteerde voorstel. 

Verwijderingskosten gasnetten en gasaansluitingen 
NBNL heeft een vraag over de toelichting bij de slide. Daarin staat dat de ACM zich afvraagt of het 
grootschalig verwijderen van gasnetten in de toekomst via de tarieven betaald zou moeten worden 
door afnemers/netgebruikers of dat de kosten voor het verwijderen van gasnetten op een andere 
manier vergoed moeten worden’. 

NBNL wil graag weten wat de ACM daarmee bedoelt? 
• De ACM geeft aan dat in deze toelichting het eerdere standpunt dat zij innam over 

verwijderingskosten van gasnetten is herhaald. Daarin is ook opgenomen dat wij niet uitsluiten 
dat verwijderingskosten voor rekeningen zouden kunnen komen voor andere partijen dan de 
netbeheerders, bijvoorbeeld door een bijdrage in de verwijderingskosten van het rijk. Het 
uitgangspunt is echter dat de verwijderingskosten via de tarieven vergoed moeten worden. 

NBNL vraagt de ACM om verduidelijking: gaat de ACM er wel degelijk van uit van dat deze kosten 
worden meegenomen in de reguleringsmethode? 

• De ACM reageert dat zij inderdaad uit gaat van de default. Bij EZK is dit ook wel een 
onderwerp. Het zou kunnen zijn dat EZK (die natuurlijk wel meer knoppen heeft) ook hier iets 
kan doen. Het zou daar wel aan de orde kunnen komen, maar dat staat lost van deze 
discussie binnen REG2022. 

NBNL geeft aan deze reactie helder te vinden. 

De ACM sluit dit onderwerp af door aan te geven dat zij deze KBG-bijeenkomst als agenda zettend 
heeft gezien. De ACM gaat dus aan de slag met hier genoemde onderwerpen, naast de vaste 
onderwerpen, en niet aan de slag met andere aangedragen onderwerpen. Deze waren naar de 
mening van de ACM onvoldoende concreet onderbouwd. Zij neemt deze KBG-bijeenkomst nog in 
overweging, maar op dit moment komt de ACM tot de conclusie het onderwerp tijdig investeren niet 
door te zetten. 

5. Rondvraag en afsluiting 
De ACM sluit om 16:25 de vergadering. 
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Reacties  op  Hoofdpuntenverslag  Klankbordgroepbijeenkomst  methodebesluiten  2022  
d.d.  22  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. 

Autoriteit Consument & Markt 
Pagina 5, 6de alinea, NBNL is het hiermee eens. Vervolgens vraagt NBNL de ACM om een reactie. 
De ACM antwoordt dat zij haar visie tijdens de KBG-bijeenkomst van 15 juni 2020 al heeft 
gepresenteerd. Haar visie is na de presentatie van NBNL tijdens deze KBG-bijeenkomst dan ook niet 
gewijzigd. Zij ziet voldoende prikkels voor innovatie, type 1 en 2. Zij vraagt zich af of innovatie, type 3 
via economische regulering geprikkeld moet worden. Hiervoor zijn subsidies gebruikt. Op de website 
van RVO is te zien dat netbeheerders hiervan ook gebruikmaken. 
Aanpassen 
‘De ACM antwoordt dat zij haar visie tijdens de KBG-bijeenkomst van 3 februari 2020 al heeft 
gepresenteerd. Haar visie is na de presentatie van NBNL tijdens deze KBG-bijeenkomst dan ook niet 
gewijzigd. Zij ziet voldoende prikkels voor innovatie, type 1 en 2. Zij vraagt zich af of innovatie, type 3 
via economische regulering geprikkeld moet worden. Hiervoor zijn subsidies gebruikt. Op de website 
van RVO is te zien dat netbeheerders hiervan ook gebruikmaken’. 

Enexis 
Pagina 2, 4e alinea, de passage: E-NL is het eens met deze conclusie van de ACM. Ook TenneT is het 
eens met het voornemen tot volledige nacalculatie. TenneT is verder blij met de analyse per product 
binnen de inkoopkosten energie & vermogen, dat maakt het makkelijker om voor ieder product de 
vraag te beantwoorden of een goede schatting op basis van historische gegevens mogelijk is. TenneT 
vraagt over het tweede criterium van het nacalculatiekader (is een prikkel tot kostenverlaging zinvol) of 
de ACM daarmee bedoelt of TenneT kosten kan beïnvloeden, en wat er gebeurt bij een verwachte 
kostenstijging. 

• De ACM antwoordt dat het voor haar relevant is of TenneT handelingsvrijheid heeft. Als het 
gedrag van TenneT op Europees niveau is vastgelegd, dan kan TenneT niet zoveel met een 
opgelegde prikkel tot kostenverlaging. 

Aanvullen 
‘E-NL is het eens met deze conclusie van de ACM. Ook TenneT is het eens met het voornemen tot 
volledige nacalculatie. TenneT is verder blij met de analyse per product binnen de inkoopkosten 
energie & vermogen, dat maakt het makkelijker om voor ieder product de vraag te beantwoorden of 
een goede schatting op basis van historische gegevens mogelijk is. TenneT vraagt over het tweede 
criterium van het nacalculatiekader (is een prikkel tot kostenverlaging zinvol) of de ACM daarmee 
bedoelt of TenneT kosten kan beïnvloeden, en wat er gebeurt bij een verwachte kostenstijging. 
•De ACM antwoordt dat het voor haar relevant is of TenneT handelingsvrijheid heeft. Als het gedrag 
van TenneT op Europees niveau is vastgelegd, dan kan TenneT niet zoveel met een opgelegde 
prikkel tot kostenverlaging. Als de kosten hoger worden, zal er ook worden nagecalculeerd’. 

Pagina 2, 8e alinea, de zin: TenneT is het eens met dit antwoord, en geeft verder aan dat het in zijn 
algemeenheid heel gebruikelijk is dat dergelijke kosten ten behoeve van de systeemtaak worden 
nagecalculeerd in Europa. 
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Aanvullen 
‘TenneT is het eens met dit antwoord, en geeft verder aan dat het in zijn algemeenheid heel 
gebruikelijk is dat dergelijke kosten ten behoeve van de systeemtaak worden nagecalculeerd in 
Europa. Nederland was hierop de uitzondering’. 

Pagina 4, 5e alinea, de passage: NBNL eindigt haar presentatie met drie stellingen, te weten: 
NBNL eindigt haar presentatie met drie stellingen, te weten: 
1. Vindt de klankbordgroep dat innovatie, type 3 gestimuleerd moet worden via de economische 

regulering? 
2. Op welke wijze wordt innovatie, type 3 momenteel stimuleert in de methodebesluiten? 
3. Welke aanvullende mogelijkheden ziet de klankbordgroep om innovatie, type 3 te stimuleren in de 

methodebesluiten? 
Aanpassen 
‘NBNL eindigt haar presentatie met drie stellingen vragen, te weten: 
1. Vindt de klankbordgroep dat innovatie, type 3 gestimuleerd moet worden via de economische 
regulering? 
2. Op welke wijze wordt innovatie, type 3 momenteel stimuleert gestimuleerd in de methodebesluiten? 
3. Welke aanvullende mogelijkheden ziet de klankbordgroep om innovatie, type 3 te stimuleren in de 
methodebesluiten?’ 

Pagina 4, 6e alinea, de zin: E-NL vraagt zich af of het om een financieel of om een probleem met de 
definitief van de term ‘output’ gaat. 

• NBNL meldt nogmaals dat het doel is: stimuleren van innovatie. 
Aanpassen 
‘E-NL vraagt zich af of het om een financieel probleem of om een probleem met de definitief van de 
term ‘output’ gaat. 
• NBNL meldt nogmaals dat het doel is: stimuleren van innovatie’. 

Pagina 6, 11e alinea, de passage: NBNL is het met de opmerking van Energie Samen eens. De 
netbeheerders moeten gezamenlijk komen met voorbeeldprojecten, type 3 en daarnaast hun visie op 
de rol van de economische regulering. 

• De ACM vult aan dat men moet komen met concrete voorbeelden, van waar het misgaat in de 
regulering. Als de discussie breder moet worden gevoerd, is deze KBG-bijeenkomst wellicht 
niet het juiste gremium. Zij herhaalt vervolgens dat zij nog steeds het probleem niet ziet. De 
ACM plaats nog een kanttekening: qua verwachtingsmanagement het is nog de vraag of zij 
het op basis van voorbeeldprojecten die de netbeheerders zullen toesturen, wel overgaat tot 
een wijziging van de regulering. 

Aanpassen 
NBNL is het met de opmerking van Energie Samen eens. De netbeheerders moeten gezamenlijk 
komen met voorbeeldprojecten, type 3 en daarnaast hun visie op de rol van de economische 
regulering. 
‘• De ACM vult aan dat men moet komen met concrete voorbeelden, van waar het misgaat in de 
regulering. Als de discussie breder moet worden gevoerd, is deze KBG-bijeenkomst wellicht niet het 
juiste gremium. Zij herhaalt vervolgens dat zij nog steeds het probleem niet ziet. De ACM plaatst nog 
een kanttekening: qua verwachtingsmanagement is het is nog de vraag of zij het op basis van 
voorbeeldprojecten die de netbeheerders zullen toesturen, wel overgaat tot een wijziging van de 
regulering’. 
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Pagina 7, 1e alinea, de passage: Energie Samen vraagt zich af of de ACM ook kritisch naar zichzelf 
kijkt. Er zijn wellicht zaken minder goed uitgewerkt in de huidige methode. Wellicht wil de ACM te veel 
vasthouden aan het huidige stramien. Deze houding werkt mogelijk de discussie rondom innovatie, 
type 3 in de hand. 
Aanvullen 
Energie Samen vraagt zich af of de ACM ook kritisch naar zichzelf kijkt. Er zijn wellicht zaken minder 
goed uitgewerkt in de huidige methode. Wellicht wil de ACM te veel vasthouden aan het huidige 
stramien. Deze houding werkt mogelijk de discussie rondom innovatie, type 3 in de hand. De ACM 
moet niet de oorzaak willen zijn van het uitblijven van gewenste innovaties. 

Pagina 7, 6e alinea, de passage: NBNL zegt geen vragen te hebben, maar vindt het belangrijk om op 
te merken dat het in de RNB-regulering vooral gaat om de verwachte efficiënte kosten: hoe schat men 
die goed voor de volgende reguleringsperiode. Netbeheerders zijn bevreesd dat de historische kosten 
die hiervoor worden gebruikt geen goede schatter meer is voor toekomstige efficiënte kosten. 
NBNL benadrukt dat alleen mogelijk is om een redelijk rendement te halen, als de inschatting van 
efficiënte kosten klopt. 
Aanpassen 
‘NBNL zegt geen vragen te hebben, maar vindt het belangrijk om op te merken dat het in de RNB-
regulering vooral gaat om de verwachte efficiënte kosten: hoe schat men die goed voor de volgende 
reguleringsperiode. Netbeheerders zijn bevreesd dat de historische kosten die hiervoor worden 
gebruikt geen goede schatter meer is zijn voor toekomstige efficiënte kosten. NBNL benadrukt dat het 
alleen mogelijk is om een redelijk rendement te halen, als de inschatting van efficiënte kosten klopt’. 

Pagina 7, 8e alinea, de passage: E-NL heeft een vraag over wat zij nu in de praktijk ziet gebeuren. E-
NL stelt dat de netbeheerders hun hun wettelijke taak niet uitvoeren, want er is onvoldoende capaciteit 
beschikbaar voor de netgebruikers. In de regulering wordt daarmee geen rekening gehouden, behalve 
wellicht de in regulering aanwezige of afwezige prikkels om tijdig te investeren. Zij vraagt zich af of dit 
iets is dat zou moeten worden aangescherpt en vraagt de ACM of zij hier ook aan denkt. 

• De ACM antwoordt dat zij ziet dat het er op het moment op lijkt dat het voor de netbeheerders 
niet mogelijk is om voldoende output te leveren op kwantiteit. Daarbij maakt zij wel een 
onderscheid tussen wat door regulering of door beleid wordt veroorzaakt. Als regulering niet 
het probleem is, kan de ACM wel haar toezichtstaak uitvoeren: als netbeheerders hun 
wettelijke taak niet uitvoeren dan kan de ACM ervoor kiezen om te gaan handhaven. 

Aanpassen en aanvullen 
‘E-NL heeft een vraag over wat zij nu in de praktijk ziet gebeuren. E-NL stelt dat de netbeheerders hun 
hun wettelijke taak niet uitvoeren, want er is onvoldoende capaciteit beschikbaar voor de 
netgebruikers. In de regulering wordt daarmee geen rekening gehouden, behalve wellicht de in 
regulering aanwezige of afwezige prikkels om tijdig te investeren. Zij vraagt zich af of dit iets is dat zou 
moeten worden aangescherpt en vraagt de ACM of zij hier ook aan denkt. 
• De ACM antwoordt dat zij ziet dat het er op het moment op lijkt dat het voor de netbeheerders niet 
mogelijk is om voldoende output te leveren op kwantiteit. Daarbij maakt zij wel een onderscheid tussen 
wat door regulering of door beleid wordt veroorzaakt. Als regulering niet het probleem is, kan de ACM 
wel haar toezichtstaak uitvoeren: als netbeheerders hun wettelijke taak verwijtbaar niet uitvoeren dan 
kan de ACM ervoor kiezen om te gaan handhaven’. 
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Pagina 8, 3e alinea, de passage: NBNL ziet dat bij het realiseren van extra aansluitingen op het net 
inderdaad er output tegenover staat, maar maakt zich zorgen of de verhouding tussen beide wel gelijk 
blijft. Als die verhouding niet constant blijft, is er mogelijk een probleem. NBNL noemt als voorbeeld 
een huishouden dat PV op het dak legt en een elektrische auto aanschaft. De PV en elektrische auto 
zorgen dat de bestaande aansluiting een grotere belasting krijgt, maar daar geen extra output 
tegenover. 
Aanpassen 
NBNL ziet dat bij het realiseren van extra aansluitingen op het net inderdaad dat er output tegenover 
staat, maar maakt zich zorgen of de verhouding tussen beide wel gelijk blijft. Als die verhouding niet 
constant blijft, is er mogelijk een probleem. NBNL noemt als voorbeeld een huishouden dat PV op het 
dak legt en een elektrische auto aanschaft. De PV en elektrische auto zorgen dat de bestaande 
aansluiting een grotere belasting krijgt, maar daar geen extra output tegenover. 
Pagina 8, 4e alinea, de passage: NBNL reageert op de constatering van de ACM dat de netbeheerders 
een behoorlijke draai hebben gemaakt in hun standpunt over de rol van de maatstaf bij het proactief 
investeren door te wijzen op een historische component. In de discussie over het plaatsen van 
windparken op land was sprake van het aanwijzen van gebieden waar de netbeheerder verplicht zou 
worden om het benodigde net alvast aan te leggen. Dit, terwijl nog niet zeker was of op die plekken 
daadwerkelijk windparken zouden worden gerealiseerd. Vanuit dat idee kwam de gedachte van 
virtuele output. Uiteindelijk hebben de netbeheerders dit niet zo zien gebeuren. 
De netbeheerders betwijfelen nu sterk of het in de huidige werkelijkheid haalbaar is om van dergelijke 
projecten de capaciteitsprestatie of virtuele output te meten en toe te passen in regulering. 
Toevoegen 
‘De constatering dat de netbeheerders pas laat in het traject een grote draai maken is 
bovendien niet juist omdat de RNB’s al sinds de presentatie van ‘Virtuele Output’ en 
‘Capaciteitsprestatie’ in de eerste KBG op 28 oktober 2019 hun twijfels over het effect en de 
uitvoerbaarheid van deze oplossingsrichtingen hebben geuit. Zie bijvoorbeeld de verslagen 
van de KBG van 28 oktober 2019, de KBG van 11 november 2019, de expertmeeting van 14 
november 2019 en de op 12 mei 2020 door NbNl naar de ACM gestuurde brief n.a.v. vragen over 
proactief verzwaren’. 

Pagina 8, 5e alinea, de passage: NBNL ziet dat de prikkel in regulering vooral is gericht op efficiëntie 
en kostenverlaging en daarin zit impliciet een prikkel om niet per se sneller te investeren. NBNL ziet 
dat er een maatschappelijke discussie over netbeheerders die eerder moeten investeren, maar ziet 
niet direct welke wijzigingen dan per se in de regulering nodig zijn. NBNL benadrukt dat netbeheerders 
heel erg hun best doen om op tijd te investeren, maar dat wordt moeilijker. Nu investeren 
netbeheerders als zij weten dat het moet. Het lijkt moeilijk om iets in de regulering te verzinnen om dit 
makkelijker te maken. De maatregel die de ACM heeft aangekondigd voor de groei van DCO zou 
misschien kunnen bijdragen, maar moet nog worden uitgewerkt. NBNL vindt dat eigenlijk over paar 
maanden de hele methode zou moeten doorlichten om te kijken of het geheel goed past. 

• De ACM merkt op dat het niet de bedoeling van regulering is om te stimuleren om veel te veel 
investeren, maar dat netbeheerders in ieder geval niet zou moeten worden ontmoedigd om te 
laat te investeren. Zij vraagt zich af waar de zorgen van de netbeheerders over de verhouding 
tussen de toename in kosten en output precies vandaan komen. Verwijzend naar het 
voorbeeld van NBNL van het huishouden vraagt de ACM of de aansluiting op het net niet al 
voldoende is gedimensioneerd. 

Aanpassen en aanvullen 
NBNL ziet dat de prikkel in regulering vooral is gericht op efficiëntie en kostenverlaging en daarin zit 
impliciet een prikkel om niet per se sneller te investeren. NBNL ziet dat er een maatschappelijke 
discussie over netbeheerders die eerder moeten investeren, maar ziet niet direct welke wijzigingen 
dan per se in de regulering nodig zijn. 
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NBNL benadrukt dat netbeheerders heel erg hun best doen om op tijd te investeren, maar dat wordt 
moeilijker. Nu investeren netbeheerders als zij weten dat het moet. Het lijkt moeilijk om iets in de 
regulering te verzinnen om dit makkelijker te maken. De maatregel die de ACM heeft aangekondigd 
voor de groei van DCO zou misschien kunnen bijdragen, maar moet nog worden uitgewerkt. Het is 
van belang dat de vergoeding goed aansluit bij de kosten. 
NBNL vindt dat eigenlijk over paar maanden de hele methode zou moeten doorlichten om te kijken of 
het geheel goed past. 
• De ACM merkt op dat het niet de bedoeling van regulering is om te stimuleren om veel te veel 
investeren, maar dat netbeheerders in ieder geval niet zou moeten worden ontmoedigd aangemoedigd 
om te laat te investeren. Zij vraagt zich af waar de zorgen van de netbeheerders over de verhouding 
tussen de toename in kosten en output precies vandaan komen. 

Verwijzend naar het voorbeeld van NBNL van het huishouden vraagt de ACM of de aansluiting op het 
net niet al voldoende is gedimensioneerd. 

Pagina 9, 2e alinea, passage: NBNL merkt op dat er geen directe één op één relatie te leggen is 
tussen een onderdeel in de regulering en de mogelijkheid om snelheid te maken bij het realiseren van 
netuitbreidingen. Netbeheerders willen niet lukraak investeren, want dan wordt dat mogelijk afgestraft 
in de maatstaf. Daarom zoeken netbeheerders een voldoende mate van zekerheid, bijvoorbeeld door 
actief deel te nemen aan overleggen over RES-en. 
Stel dat de maatschappij zou willen dat netbeheerders veel eerder gaan investeren, bijvoorbeeld als 
dat blijkt uit een RES, dan zal de maatschappij zien dat netbeheerders dit dan gaan doen. Maar op dit 
moment kijken wij naar de RES-sen en zien wij dat de sommen van alle plannen groter is dan de 
nationale opgave. Kortom, de informatie in de RES-en is nog niet definitief, en er zit nog veel 
onzekerheid in. De vraag is wat netbeheerders kunnen doen om meer zekerheid te krijgen. 
Aanpassen 
‘NBNL merkt op dat er geen directe één op één relatie te leggen is tussen een onderdeel in de 
regulering en de mogelijkheid om snelheid te maken bij het realiseren van netuitbreidingen. 
Netbeheerders willen niet lukraak investeren, want dan wordt dat mogelijk afgestraft in de maatstaf. 
Daarom zoeken netbeheerders een voldoende mate van zekerheid, bijvoorbeeld door actief deel te 
nemen aan overleggen over RES-en. Stel dat de maatschappij zou willen dat netbeheerders veel 
eerder gaan investeren, bijvoorbeeld als dat blijkt uit een RES, dan zal de maatschappij zien dat 
netbeheerders dit dan gaan doen. Maar op dit moment kijken wij naar de RES-sen en zien wij dat de 
sommen som van alle plannen groter is dan de nationale opgave. Kortom, de informatie in de RES-en 
is nog niet definitief, en er zit nog veel onzekerheid in. De vraag is wat netbeheerders kunnen doen om 
meer zekerheid te krijgen’. 

Pagina 11, 1e alinea, de passage: Binnen de X-factor methodiek ziet NBNL niet direct een oplossing. 
• De ACM geeft nogmaals aan het ook een ingewikkelde discussie te vinden en blijft zoeken 

naar het concreter maken van het probleem. Eerder heeft zij ook meer inzicht proberen te 
krijgen in hoe netbeheerders investeringsbeslissingen nemen aan de hand van vragen, maar 
dat leverde niet meer duidelijkheid op. 

Toevoegen 
‘Binnen de X-factor methodiek ziet NBNL niet direct een oplossing. 
• De ACM geeft nogmaals aan het ook een ingewikkelde discussie te vinden en blijft zoeken naar het 
concreter maken van het probleem. Eerder heeft zij ook meer inzicht proberen te krijgen in hoe 
netbeheerders investeringsbeslissingen nemen aan de hand van vragen, maar dat leverde niet meer 
duidelijkheid op. Enexis is verbaasd over deze uitspraak. Enexis heeft namelijk de door de ACM 
gestelde vragen beantwoord, maar nooit terugkoppeling gekregen over eventuele 
onduidelijkheden in de antwoorden’. 
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Pagina 12, 8e alinea, de passage: De ACM vraagt NBNL of de toename van gelijktijdige belasting een 
methodische kwestie is, of dat de oplossing in de tariefstructuren ligt. 
NBNL geeft aan dat nu in de methode de aanname is dat kosten per output min of meer constant zijn. 
NBNL zegt deze kosten gaan sterk toenemen. Zij zegt dat een aanpassing voor de start-GAW 
misschien ook bruikbaar is om de andere kant op toe te passen. Zij vindt het moeilijk te beantwoorden 
of het een methodische kwestie is, dit hangt ook af van de invulling van vooruitkijkend schatten en 
groei DCO. Misschien is het methodische probleem van de toename in kosten per output dan wel weg. 

Aanpassen en aanvullen 
‘De ACM vraagt NBNL of de toename van gelijktijdige belasting een methodische kwestie is, of dat de 
oplossing in de tariefstructuren ligt. 
• NBNL geeft aan dat nu in de methode de aanname is dat kosten per output min of meer constant 
zijn. NBNL zegt dat deze kosten sterk gaan sterk toenemen. Zij zegt dat een aanpassing voor de 
start-GAW misschien ook bruikbaar is om de andere kant op toe te passen. Zij vindt het moeilijk te 
beantwoorden of het een methodische kwestie is, dit hangt ook af van de invulling van vooruitkijkend 
schatten en groei DCO. Misschien is het methodische probleem van de toename in kosten per output 
dan wel weg. Tariefstructuren zijn volgens NBNL pas een kwestie dat speelt nadat inkomsten zijn 
vastgesteld. 
• Tariefstructuren hebben volgens NBNL pas invloed nadat de inkomsten zijn vastgesteld. Het 
gaat er eerst om dat bij de vaststelling van de inkomsten rekening wordt gehouden met de 
stijgende kosten per eenheid output. 
• M.b.t. de slide over de afschrijvingsklif merkt NBNL nog op dat de oplossing voor het 
uitfaseren van de Start-GAW misschien ook andersom kan worden toegepast, namelijk als 
oplossing voor de stijgende investeringen’. 

Pagina 13, 4e alinea, de zin: De ACM geeft aan te overwegen of het toepassen van een nominaal 
stelstel voor elektriciteit wenselijk is. De ACM plaatst hierbij wel de kanttekening dat een nominale bij 
elektriciteit niet bijdraagt aan tijdig investeren, omdat in beide gevallen een marktconform rendement 
op vermogen wordt geboden. 
Aanpassen 
‘De ACM geeft aan te overwegen of het toepassen van een nominaal stelstel voor elektriciteit 
wenselijk is. De ACM plaatst hierbij wel de kanttekening dat een nominale WACC bij elektriciteit niet 
bijdraagt aan tijdig investeren, omdat in beide gevallen een marktconform rendement op vermogen 
wordt geboden’. 

Pagina 14, 6e alinea, de passage: Liander geeft aan dat er nog veel zaken onbekend zijn, het volume, 
de locatie van het knelpunt en of het om afname of invoeding gaat. Deze punten zijn van belang bij het 
vervolg voor de afweging waarmee de ACM verder gaat. In elk geval fijn dat ACM het vervolg oppakt 
en goed dat het samen met TenneT wordt bekeken. 
Aanvullen 
Liander geeft aan dat er nog veel zaken onbekend zijn, het volume, de locatie van het knelpunt, een 
eventuele pricecap op de vergoeding en of het om afname of invoeding gaat. Deze punten zijn van 
belang bij het vervolg voor de afweging waarmee de ACM verder gaat. In elk geval fijn dat ACM het 
vervolg oppakt en goed dat het samen met TenneT wordt bekeken. 

Pagina 15, na 6e alinea, de passage: De ACM sluit dit onderwerp af door aan te geven dat zij deze 
KBG-bijeenkomst als agenda zettend heeft gezien. De ACM gaat dus aan de slag met hier genoemde 
onderwerpen, naast de vaste onderwerpen, en niet aan de slag met andere aangedragen 
onderwerpen. Deze waren naar de mening van de ACM onvoldoende concreet onderbouwd. Zij 
neemt deze KBG-bijeenkomst nog in overweging, maar op dit moment komt de ACM tot de conclusie 
het onderwerp tijdig investeren niet door te zetten. 
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Aanvullen 
‘De ACM sluit dit onderwerp af door aan te geven dat zij deze KBG-bijeenkomst als agenda zettend 
heeft gezien. De ACM gaat dus aan de slag met hier genoemde onderwerpen, naast de vaste 
onderwerpen, en niet aan de slag met andere aangedragen onderwerpen. Deze waren naar de 
mening van de ACM onvoldoende concreet onderbouwd. Zij neemt deze KBG-bijeenkomst nog in 
overweging, maar op dit moment komt de ACM tot de conclusie het onderwerp tijdig investeren niet 
door te zetten. Liander voegt toe dat de RNB’s graag bereid zijn om gedurende de zomer te 
overleggen of nadere toelichting te geven’. 

Netbeheer Nederland (namens de RNB’s) 
Toevoegen 
Na de klankbordgroep van 22 juni 2020 vinden de regionale netbeheerders (RNB’s) het zinvol om hun 
tijdens het middagblok gegeven inbreng ook schriftelijk toe te sturen. De RNB’s willen er zeker van zijn 
dat hun standpunten voldoende duidelijk zijn overgekomen. 
De hieronder gegeven samenvatting van de geleverde input mag in het verslag worden opgenomen 
als de inbreng van Netbeheer Nederland namens de RNB’s. Indien jullie nog vragen of opmerkingen 
hebben, horen wij graag van jullie. 

1. Uitgangspunten RNB-regulering (slides 18-24) 
Over het algemeen herkennen en onderschrijven de RNB’s de door de ACM geschetste 
uitgangspunten voor de RNB-regulering. Het is wel van belang dat rekening wordt gehouden 
met het feit dat de historische kosten, a.g.v. de energietransitie, niet altijd geschikt zijn voor 
het schatten van de toekomstige efficiënte kosten. 

2. Tijdig investeren (slides 26-30) 
Per definitie geeft de maatstafregulering een prikkel om geld op een weloverwogen moment 
en op een weloverwogen locatie uit te geven. Dat betekent niet te vroeg maar ook niet te laat 
en met enige zekerheid dat de betreffende capaciteit ook gebruikt gaat worden. Investeringen 
in onnodige overcapaciteit worden hierdoor zo veel mogelijk voorkomen. 
Zodra de RNB’s de indicatie hebben dat bepaalde investeringen nodig zijn, laten zij zich bij 
hun investeringsbeslissingen echter niet enkel leiden door de maatstafregulering. Allereerst is 
het wettelijk kader bepalend voor investeringsbeslissingen. In het maatschappelijk belang van 
de energietransitie doen zij bovendien hun uiterste best om, gegeven de doorlooptijden m.b.t. 
vergunningentrajecten en noodzakelijke aanpassingen bij de bovenliggende netbeheerder, 
spoedig in de gevraagde aansluiting en transport te kunnen voorzien. Aangezien alle RNB’s in 
deze positie zitten (in tegenstelling tot de situatie van een aantal jaren gelden, waarbij slechts 
enkele netbeheerders investeringen moesten doen voor Wind op Land), is de verdeling van 
de toegestane inkomsten op basis van de maatstaf daarbij van ondergeschikt belang. Het 
gaat veel meer om de hoogte van de totale toegestane inkomsten van de sector. 
Zoals onder ‘4) Groei DCO’ zal worden toegelicht, zal er sprake zijn van sterk stijgende kosten 
per eenheid output. Indien de schattingen voor de nieuwe reguleringsperiode worden 
gebaseerd op de historische kosten per eenheid output, zal er dus sprake zijn van 
onderschatting van de werkelijke kosten. Om de energietransitie te kunnen faciliteren is het 
van groot belang dat de ontwikkeling van de werkelijke opbrengsten van de RNB’s aansluit bij 
de ontwikkeling van de werkelijke kosten. 
De RNB’s zijn daarom van mening dat het belangrijker is om op zoek te gaan naar 
aanpassingen waarbij rekening wordt gehouden met de wijziging van de kosten per 
eenheid output, dan naar aanpassingen die leiden tot herverdeling van bestaande 
inkomsten tussen de RNB’s. 
Bovendien voorzien de RNB’s problemen m.b.t. de praktische uitvoerbaarheid van de 
oplossingsrichtingen ‘Virtuele Output’ (ontbreken van projecten met aanwijsbare bedragen en 
output) en ‘Capaciteitsprestatie’ (ontbreken van objectieve methode om voor de RNB’s 
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beïnvloedbare prestaties objectief vast te stellen). 
Met aanpassingen m.b.t. vooruitkijkend schatten en ingroei DCO, eventueel in combinatie met 
tijdelijke nacalculatie van kapitaalkosten, kan volgens de RNB’s rekening worden gehouden 
met de stijgende kosten per eenheid output. De RNB’s zijn graag bereid deze aanpassingen 
gedurende de zomer samen met de ACM te onderzoeken en verder uit te werken. 

3. Afschrijvingsklif (slide 33) 
De afschrijvingsklif is inderdaad een probleem dat losstaat van de nieuwe investeringen. De 
RNB’s vroegen zich in hun presentatie van 25 mei 2020 af of het mogelijk is om de oplossing 
voor dit probleem ook andersom toe te passen, d.w.z. als oplossing voor het verwerken van 
schattingen m.b.t. de stijgende investeringen. Of dit nodig is, is afhankelijk van de uitwerking 
van vooruitkijkend schatten en de gekozen oplossingsrichting voor groei DCO. 

4. Groei DCO (slide 34) 
Het kopje ‘Groei DCO’ is verwarrend, omdat het op deze slide niet over DCO gaat, maar over 
netverzwaringen die leiden tot hogere kosten per eenheid output. 
De elektriciteitsnetten zijn in het verleden aangelegd op basis van veronderstellingen m.b.t. 
het gelijktijdig gebruik. Als gevolg van de elektrificatie neemt de gelijktijdige belasting toe 
(bijvoorbeeld gelijktijdige invoeding via zonnepanelen, gelijktijdige verwarming met 
warmtepompen en gelijktijdig opladen van elektrische auto’s). 
Door deze gelijktijdigheid wordt een grotere transportcapaciteit gevraagd. Daarvoor moeten 
netten worden verzwaard of zelfs geheel vervangen. Omdat veelal geen sprake is van nieuwe 
of verzwaarde huisaansluitingen (het intensiever gebruik is veelal met de huidige aansluiting 
t/m 3x25A prima mogelijk), staat er geen extra output tegenover de hiervoor benodigde 
investeringen. De kosten per eenheid output zullen dientengevolge hoger worden dan de op 
basis van historische kosten en historische volumes berekende kosten per eenheid output. 
Aanpassing van de tariefstructuur (bijvoorbeeld differentiatie binnen de categorie t/m 3x25A), 
zal mogelijk kunnen leiden tot eerlijkere verdeling van de kosten tussen aangeslotenen. 
Aangeslotenen die het net meer dan gemiddeld belasten zullen meer gaan betalen en 
aangeslotenen die het net minder dan gemiddeld belasten worden daarvoor beloond in de 
vorm van een lager tarief. In totaliteit verandert er met een andere tariefstructuur niets aan het 
vaststellen van de verwachte efficiënte kosten per eenheid output ten behoeve van het 
vaststellen van de toegestane inkomsten. Er zal op een andere manier rekening moeten 
worden gehouden met het feit dat de kosten per eenheid output zullen stijgen. 

5. WACC (slide 35) 
De RNB’s zijn blij dat de ACM nog onderzoek zal doen naar de vaststellingsmethode van de 
WACC in relatie tot de energietransitie en naar de wenselijkheid om het nominale stelsel 
zowel bij elektriciteit als bij gas toe te passen. Aangezien bij het nominale stelsel 
vergoedingen m.b.t. inflatie niet langer naar de toekomst worden doorgeschoven, sluit dit 
stelsel beter aan bij de werkelijk kosten van de RNB’s dan het reële stelsel. Gezien de 
enorme investeringsopgave is een goed investeringsklimaat, ofwel een goed rendement op 
geïnvesteerd vermogen, essentieel. 

6. Inkoopkosten bovenliggende netbeheerder (slide 36) 
Omdat voorfinanciering van majeure bedragen ongewenst is en niet past bij de bedoelingen 
van de reguleringsmethode, zijn de RNB’s blij dat de ACM de in het Tarievenproces 2020 
geconstateerde tekortkoming van de huidige methodiek aan haar agenda voor REG2022 
toevoegt. Door de tarieven van de RNB’s te baseren op de meest recente tariefprognoses van 
TenneT, zullen de werkelijke inkomsten van de RNB’s beter aansluiten bij de werkelijke 
kosten en worden grote nacalculatiebedragen, en daarmee grote tariefschommelingen, 
voorkomen. 

7. Tijdelijke nacalculatie van kapitaalkosten (slide 37) 
De RNB’s hebben tijdelijke nacalculatie van kapitaalkosten aangedragen als mogelijkheid om 
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gedurende betreffende reguleringsperiode rekening te houden met de stijgende kosten per 
eenheid output. Door schoning voor groei DCO en toename van output, kan dubbele 
vergoeding worden voorkomen. 
Het grote voordeel van deze benadering is dat het schattingsprobleem m.b.t. de grote 
onzekerheid over de ontwikkeling in de komende jaren wordt opgelost. Doordat de 
nacalculaties worden gebaseerd op realisaties, wordt immers niet te weinig maar ook niet te 
veel vergoed. Aangezien de investeringen nog steeds voor het overgrote deel van hun 
levensduur in de maatstaf zullen zitten, zal er bovendien geen sprake zijn van een wezenlijke 
aantasting van de efficiëntieprikkel. 

8. Kosten congestiemanagement (slide 38) 
De RNB’s vertrouwen erop dat de ACM nog serieus nader zal kijken naar de behandeling van 
de kosten van congestiemanagement in de methode. 
Het is daarbij van belang dat rekening wordt gehouden met het feit dat de huidige 
capaciteitstekorten op het elektriciteitsnet vooral veroorzaakt zijn door ontwikkelingen die 
buiten de invloedsfeer van de RNB’s liggen, zoals subsidies ten behoeve van duurzame 
opwek, gecombineerd met lage grondprijzen juist in gebieden met beperkte capaciteit en 
vraag naar energie van het elektriciteitsnet, lange doorlooptijden van vergunningentrajecten 
voor aanpassing van het net van de RNB’s en noodzakelijke aanpassingen in het net van de 
bovenliggende netbeheerder. 
De RNB’s hebben inderdaad de wettelijke taak om te zorgen voor voldoende 
transportcapaciteit, maar het is onmogelijk en uit kostenoverwegingen maatschappelijk niet 
gewenst om dit zodanig te doen dat op elke plek in het land op elk moment voldoende 
capaciteit aanwezig is. 
In het belang van de energietransitie kan dankzij congestiemanagement tijdelijk extra 
capaciteit worden toegekend op locaties waar het niet mogelijk is de benodigde netverzwaring 
tijdig uit te voeren. Zoals beschreven in het codewijzigingsvoorstel is het besluit tot 
netverzwaring dan al genomen. De kosten van congestiemanagement zijn dus geen 
alternatief voor netverzwaringen, maar extra kosten in het belang van de energietransitie. 
De constatering van de ACM dat er extra inkomsten tegenover de kosten staan is weliswaar 
juist, maar die extra inkomsten zijn slechts voldoende indien de waardering van de extra 
output in lijn ligt met de hiervoor gemaakte kosten. 
Wegens de grote onzekerheid over de politieke ontwikkelingen en het wel of niet stellen van 
een prijsplafond bij de toepassing van congestiemanagement, is het nog maar de vraag of de 
op historische kosten (die dus nauwelijks kosten voor congestiemanagement bevatten) 
gebaseerde waardering van de extra output voldoende zal zijn voor dekking van de kosten 
van congestiemanagement. Bij de op 11 juni 2020 door de Netbeheer Nederland gestuurde 
antwoorden op de vragen van de ACM, is aangegeven dat er bij een conservatief geschatte 
prijs van redispatch van € 125 per MWh en een verplichte verschuiving van 5% van het in te 
voeden volume al sprake zal zijn van een jaarlijkse kostenpost van € 125 miljoen. 
Resumerend stellen de RNB’s dat er nog veel onduidelijk is over de impact van 
congestiemanagement, maar dat er sprake is van een reëel risico van majeure verschillen 
tussen de slechts beperkt beïnvloedbare kosten en extra opbrengsten. Aangezien deze 
kosten in het belang van de energietransitie worden gemaakt en door de politiek worden 
opgelegd, zou het niet terecht zijn als deze verschillen volledig voor rekening en risico van de 
RNB’s zouden komen. 
De RNB’s vragen nu nog geen concrete oplossing voor deze problematiek, maar verzoeken 
de ACM wel een ‘haakje’ in het Methodebesluit op te nemen dat aanpassing van de 
inkomsten gedurende de reguleringsperiode mogelijk maakt als de kosten inderdaad 
substantieel worden. Met een dergelijk ‘haakje’ kan worden voorkomen dat het onmogelijk 
wordt om hiervoor gedurende de reguleringsperiode extra opbrengsten toe te kennen. 
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9. Desinvesteringen gas (slide 39) 
De RNB’s zijn verheugd dat de ACM dit onderwerp zal meenemen bij de uitwerking van 
HOGAN. 

10. Verwijderingskosten gasnetten en gasaansluitingen (slide 40) 
De RNB’s zijn het eens met de ACM dat het bij grootschalig verwijderen een 
maatschappelijke keuze van de politiek kan zijn om de verwijderingskosten in de toekomst op 
een andere wijze aan de netbeheerders te vergoeden (bijvoorbeeld via een bijdrage van het 
Rijk). Voor REG2022 zal vergoeding via de tarieven echter de default zijn. 
Wat de verwerking van de verwijderingskosten in de schattingsmethode betreft, zijn de RNB’s 
van mening dat deze kosten op dezelfde wijze meegenomen kunnen worden als de kosten 
van desinvesteringen. 

Zoals tijdens de afsluiting van de vergadering aangegeven, zijn de RNB’s graag bereid om gedurende 
de zomer nader te overleggen of toelichting te geven. 
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	• De ACM bevestigt dat ook voor noodvermogen Europese voorschriften gelden, zoals voor de minimale behoefte aan noodvermogen. Zij zal ervoor zorgen dat zij in het ontwerpmethodebesluit een nauwkeurige omschrijving zal geven van het product noodvermogen en hoe zij tot het voornemen tot een volledige nacalculatie is gekomen. 

	Herstelvoorzieningen 
	Herstelvoorzieningen 
	De ACM legt voor het product herstelvoorzieningen uit hoe zij op basis van het nieuwe nacalculatiekader tot het voornemen is gekomen om deze kostenpost volledig na te calculeren en merkt op dat dit een wijziging is van de methode in de vorige reguleringsperiode (zie slide 14). 
	Zowel TenneT als E-NL geven aan zich te kunnen vinden in dit voorstel. 
	E-NL vraagt de ACM of herstelvoorzieningen alleen de kosten voor black-startvoorzieningen omvat, of dat ook andere kosten (zoals die voor het bescherm-en herstelplan) onderdeel zijn van dit product. 
	• De ACM antwoordt dat het alleen om de kosten voor black-startvoorzieningen gaat. 
	TenneT voegt toe dat overige kosten onderdeel zullen zijn van de zogenaamde uitvoeringskosten voor de systeemtaak, waarvoor de ACM het budget jaarlijks vaststelt op basis van de realisatie in jaar t-2. 
	De ACM voegt nog toe dat zij na de zomer terug zal komen op de voorgenomen regulering van de systeemtaken (beheerkosten, inkoopkosten, uitvoeringskosten). 

	Blindvermogen 
	Blindvermogen 
	De ACM legt voor het product blindvermogen uit hoe zij op basis van het nieuwe nacalculatiekader tot het voornemen is gekomen om deze kostenpost niet na te calculeren en merkt op dat dit een wijziging is van de methode in de vorige reguleringsperiode (zie slide 16). 
	TenneT geeft aan het niet eens te zijn met het voorstel van de ACM om de kosten voor inkoop van blindvermogen niet langer (deels) na te calculeren. TenneT noemt hiervoor een aantal redenen. Ten eerste ziet TenneT ook voor blindvermogen invloed vanuit de codes, dit komt niet terug in de analyse maar beperkt wel de handelingsvrijheid van TenneT. Ten tweede speelt nu de vraag of TenneT dynamisch blindvermogen moet inkopen, dit zit momenteel niet in de schatter voor de kosten van blindvermogen. Ten derde is de 
	Figure
	Ten vierde werkt de prikkel tot kostenverlaging eerder andersom: als de ACM nu besluit om niet na te calculeren, zal TenneT juist kiezen voor meer eigen activa, terwijl inkoop van blindvermogen goedkoper kan zijn. TenneT ziet verder een financieel risico als de kosten fors gaan stijgen bij een klein budget. TenneT mist kortom nog een aantal punten, waarover zij graag in gesprek wil met de ACM. 
	E-NL is het eens met de overwegingen van TenneT en concludeert dat er nog wat discussie vereist is. 
	• De ACM komt na de zomer nog terug op netverliezen en congestiekosten, omdat zij consistentie met de methode voor de RNB’s wil waarborgen. 
	TenneT merkt in dat kader op dat er veel verschillen zitten tussen het landelijke en het regionale netwerk, TenneT moet volgens het CEP bijvoorbeeld capaciteit vrijgeven voor buitenlandse elektriciteitsstromen wat ook weer invloed heeft op de kosten. In de discussie moet er dus aandacht zijn voor de verschillen tussen TenneT en de RNB’s. 

	3. Innovatie (NERA-rapport) presentatie NBNL (namens alle Netbeheerders) 
	3. Innovatie (NERA-rapport) presentatie NBNL (namens alle Netbeheerders) 
	Netbeheer Nederland (NBNL) geeft namens alle Netbeheerders een korte presentatie over innovatie en de uitkomsten van het NERA-rapport. Doel van deze presentatie is innovatie op het net te stimuleren door middel van het methodebesluit. De presentatie is opgebouwd uit een aantal blokken. Aan het einde van de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van discussie. 
	NBNL eindigt haar presentatie met drie stellingen, te weten: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Vindt de klankbordgroep dat innovatie, type 3 gestimuleerd moet worden via de economische regulering? 

	2. 
	2. 
	Op welke wijze wordt innovatie, type 3 momenteel stimuleert in de methodebesluiten? 

	3. 
	3. 
	Welke aanvullende mogelijkheden ziet de klankbordgroep om innovatie, type 3 te stimuleren in de methodebesluiten? 


	E-NL vraagt zich af of het om een financieel of om een probleem met de definitief van de term ‘output’ gaat. 
	• NBNL meldt nogmaals dat het doel is: stimuleren van innovatie. 
	E-NL onderschrijft de opmerking van NBNL, echter komt het altijd neer op de vraag wat is de definitie van output. Daarom moet hieraan worden gesleuteld binnen de regulering. 
	• NBNL is het hiermee eens, maar wil graag weten of E-NL het eens is met de eerste stelling. 
	E-NL antwoordt dat innovatie, type 3 geen aparte plaats moet innemen binnen de regulering. 
	Liander geeft een voorbeeld over innovatie ten behoeve van COvoordelen. Hier moet de netbeheerder kosten maken, maar heeft de maatschappij de baten. 
	2 

	E-NL vindt het lastig om een beeld te krijgen bij innovatie, type 3. Commerciële partijen doen ook vaak aan innovatie buiten hun core business om. Moet dit dan apart worden benoemd als innovatie, type 3? 
	Liander meldt dat zij bijvoorbeeld een grote CO-reductie wil realiseren via een aanpassing van haar net. Dit zijn operationele kosten. Zij doet dit op eigen initiatief en maakt hiervoor kosten en andere netgebruikers profiteren hier dan ook van. 
	2

	E-NL wil graag weten wat nu precies het probleem is. Zij waarschuwt voor hobbyisme. 
	Figure
	Liander meldt dat zij voor innovatie geen prikkel voelt binnen de huidige economische regulering. 
	TenneT meldt ten eerste dat het leidt tot minder innovatieve initiatieven binnen Europa. Ten tweede heeft haar Wind connectoren project (netbeheer op zee) geleid tot de situatie dat meer investeren leidt tot een groter risico op minder kostenefficiëntie. Hoe wordt hiermee omgegaan? Zij merkt vervolgens op dat TenneT natuurlijk altijd bereid is om maatschappelijk verantwoord ondernemen te blijven ondersteunen. 
	E-NL herhaalt haar opmerking of het nu gaat om een financieel probleem of een probleem over de definitie van output. 
	TenneT bevestigt dat het inderdaad gaat om de discussie wat is de definitie van output. Er moet voor worden gezorgd dat DSO’s en TSO’s geen risico lopen in verband met kostenefficiëntie. Wellicht is het mogelijk dat er hierover binnen de regulering afspraken worden gemaakt. 
	Energie Samen is het met de eerste stelling eens. Het voelen van een belemmering om te innoveren, moet ervan af. Er bestaat namelijk altijd een spanningsveld tussen R&D en de operatie binnen een bedrijf. Men moet accepteren dat innovatie niet altijd succesvol is. Indien men dit niet regelt, dan gaat het nooit lukken. Kan men dit niet in de regulering laten terugkomen? Anders blijven de netbeheerders hierin te krampachtig reageren. 
	NBNL is het hiermee eens. Vervolgens vraagt NBNL de ACM om een reactie. 
	• De ACM antwoordt dat zij haar visie tijdens de KBG-bijeenkomst van 15 juni 2020 al heeft gepresenteerd. Haar visie is na de presentatie van NBNL tijdens deze KBG-bijeenkomst dan ook niet gewijzigd. Zij ziet voldoende prikkels voor innovatie, type 1 en 2. Zij vraagt zich af of innovatie, type 3 via economische regulering geprikkeld moet worden. Hiervoor zijn subsidies gebruikt. Op de website van RVO is te zien dat netbeheerders hiervan ook gebruikmaken. 
	TenneT geeft aan dat bij het eerder genoemde voorbeeld subsidie niet toereikend was en dat het project daarom moest worden stopgezet. Zij zou het prettig vinden om een opening te krijgen, buiten de regulering om. Is hierop geen uitzondering mogelijk? 
	• De ACM herhaalt of TenneT doelt op een opening buiten het methodebesluit om? 
	TenneT antwoordt bevestigend. Zij doelt op een beetje meer flexibiliteit. 
	• De ACM vindt het moeilijk een conclusie te trekken, gebaseerd op 1 voorbeeldproject van TenneT. Vervolgens vraagt ACM zich af of wanneer het binnen de maatstaf niet goed gaat Liander niet met andere netbeheerders in gesprek kan gaan, zodat zij dit gezamenlijk vergoeden? Daarnaast over de maatschappelijke baten: het idee dat er een potje moet komen dat de ACM vervolgens gaat beoordelen, hetgeen de Britse regulator OFGEM ook doet, dat kan niet. Dit valt buiten de bevoegdheden van de ACM. 
	NBNL geeft aan zeker niet te willen dat de ACM buiten haar bevoegdheden gaat handelen. 
	Liander geeft aan dat zij in haar eerdere opmerking bedoelde, dat andere netbeheerders profiteren van de maatschappelijke effecten van de innovaties van Liander. Zij heeft alle kosten, maar niet de baten. 
	Figure
	Energie Samen vraagt de ACM of maatschappelijke toetsing door middel van de MKBA-optie een mogelijke oplossing is? 
	• De ACM antwoordt dat dit beleid is. De ACM schrijft geen beleid voor, maar voert deze alleen maar uit. Dit is iets voor EZK. Zij heeft de rol van beleidsmaker. 
	Energie Samen merkt op dat zij slechts redeneert vanuit een maatschappelijk belang. 
	• De ACM vult aan dat dit ook niet in de wet is opgenomen. 
	Energie Samen pleit voor een bredere discussie, aangevuld met EZK. 
	E-NL vraagt of dit nu niet al het geval is met RVO. 
	• De ACM herhaalt haar opmerking dat zij op basis van het genoemde voorbeeldproject van TenneT niet ziet waarom de huidige regulering niet zou werken. 
	Energie Samen vraagt zich af hoe het kan worden opgelost als de regulering innovatie tegenhoudt. Hoe kan dit worden opgelost? 
	• De ACM is het hiermee eens dat wanneer er een probleem is zij dit goed moet bekijken, maar de ACM ziet op dit moment het probleem niet. 
	Energie Samen vraagt of het NERA-rapport openbaar is. 
	• Liander antwoordt dat NERA informatie heeft gedeeld, maar dit is geen rapport. 
	De ACM meldt dat zij heeft gevraagd om een aantal actuele voorbeelden, maar heeft tot nu alleen voorbeelden uit het buitenland plus het voorbeeldproject van TenneT gehoord. Kunnen de partijen concrete voorbeelden geven waarbij zaken misgaan? 
	Liander antwoordt dat er op dit moment vanwege de regulering er niet eens over zulke innovaties worden nagedacht. 
	• De ACM merkt op dat het een beetje flauw is dat de netbeheerders er op voorhand van uitgaan dat er risico’s van kostenefficiëntie zijn. Zij vervolgt dat de regulering gericht is op het stimuleren van innovatie, type 1 en 2. Wat wordt er precies met innovatie, type 3 bedoeld? Nogmaals de ACM ziet niet wat precies het probleem is. 
	Energie Samen vraagt aan de partijen of er geen voorbeelden te vinden zijn? Zij herhaalt haar opmerking dat er wellicht wat krampachtigheid heerst bij de ACM. Hoe kunnen wij dit vlottrekken? Door geld uit te geven, worden kosten bespaard. 
	E-NL merkt op dat dit soort projecten toch al lopen? 
	• Energie Samen antwoordt dat dit klopt, echter er stoppen veel projecten vanwege het spanningsveld tussen innovatie en kosten. 
	NBNL is het met de opmerking van Energie Samen eens. De netbeheerders moeten gezamenlijk komen met voorbeeldprojecten, type 3 en daarnaast hun visie op de rol van de economische regulering. 
	• De ACM vult aan dat men moet komen met concrete voorbeelden, van waar het misgaat in de regulering. Als de discussie breder moet worden gevoerd, is deze KBG-bijeenkomst wellicht niet het juiste gremium. Zij herhaalt vervolgens dat zij nog steeds het probleem niet ziet. De ACM plaats nog een kanttekening: qua verwachtingsmanagement het is nog de vraag of zij het op basis van voorbeeldprojecten die de netbeheerders zullen toesturen, wel overgaat tot een wijziging van de regulering. 
	Figure
	Energie Samen vraagt zich af of de ACM ook kritisch naar zichzelf kijkt. Er zijn wellicht zaken minder goed uitgewerkt in de huidige methode. Wellicht wil de ACM te veel vasthouden aan het huidige stramien. Deze houding werkt mogelijk de discussie rondom innovatie, type 3 in de hand. 
	• De ACM meldt dat zij zeker kijkt naar hoe de maatstaf momenteel werkt. Daarnaast kijkt zij ook kritisch naar de huidige ontwikkelingen. Zij is daar zeker niet blind voor. Het doel van de regulering is wel dat netgebruikers niet meer betalen dan noodzakelijk is. Voorkom de zogenaamde hobby-projecten. 
	Energie Samen antwoordt dat de ACM kritisch naar haar eigen rol moet kijken. De rol van de netbeheerder is bijvoorbeeld verschoven naar duurzaam innoveren. 
	De ACM besluit de discussie dat de rol van de netbeheerder, innovatie, type 1 en 2 omvat. Wellicht valt type 3 wel onder type 1 en 2. Zij mist nog steeds de analyse waar het in de regulering misgaat. Zij ziet met belangstelling de voorbeeldprojecten van de partijen tegemoet. 

	4. Vooruitkijken, schatten en tijdig investeren RNB’s 
	4. Vooruitkijken, schatten en tijdig investeren RNB’s 
	Uitgangspunten RNB regulering 
	De ACM licht toe waarom het onderwerp ‘Vooruitkijkend schatten en tijdig investeren RNB’s’ vandaag op de agenda staat en welke onderdelen achtereenvolgens worden behandeld. Voordat de ACM op deze onderwerpen ingaat, staat zij eerst stil bij het beoordelingskader en de uitgangspunten die zij hanteert in de tariefregulering van RNB's. 
	De ACM vraagt de KBG-leden of zij vragen hebben over de door de ACM geschetste uitgangspunten voor de RNB-regulering? 
	NBNL zegt geen vragen te hebben, maar vindt het belangrijk om op te merken dat het in de RNB-regulering vooral gaat om de verwachte efficiënte kosten: hoe schat men die goed voor de volgende reguleringsperiode. Netbeheerders zijn bevreesd dat de historische kosten die hiervoor worden gebruikt geen goede schatter meer is voor toekomstige efficiënte kosten. NBNL benadrukt dat alleen mogelijk is om een redelijk rendement te halen, als de inschatting van efficiënte kosten klopt. 
	E-NL heeft een vraag over wat zij nu in de praktijk ziet gebeuren. E-NL stelt dat de netbeheerders hun hun wettelijke taak niet uitvoeren, want er is onvoldoende capaciteit beschikbaar voor de netgebruikers. In de regulering wordt daarmee geen rekening gehouden, behalve wellicht de in regulering aanwezige of afwezige prikkels om tijdig te investeren. Zij vraagt zich af of dit iets is dat zou moeten worden aangescherpt en vraagt de ACM of zij hier ook aan denkt. 
	• De ACM antwoordt dat zij ziet dat het er op het moment op lijkt dat het voor de netbeheerders niet mogelijk is om voldoende output te leveren op kwantiteit. Daarbij maakt zij wel een onderscheid tussen wat door regulering of door beleid wordt veroorzaakt. Als regulering niet het probleem is, kan de ACM wel haar toezichtstaak uitvoeren: als netbeheerders hun wettelijke taak niet uitvoeren dan kan de ACM ervoor kiezen om te gaan handhaven. 
	NBNL is het niet eens met de conclusie van E-NL dat netbeheerders hun wettelijke taak niet uitvoeren en sluit zich aan bij de toelichting van de ACM over het ingrijpen wanneer wettelijke taken niet worden uitgevoerd. 
	Figure

	Tijdig investeren 
	Tijdig investeren 
	De ACM presenteert haar visie op het probleem van tijdig investeren. Zij stelt de KBG-leden de vraag wat zij vinden van de rol van de regulering ten aanzien van de mogelijke belemmeringen, zoals in de gepresenteerde slides benoemd en of zij het wenselijk vinden om binnen REG2022 vervolg te geven aan het maatstafprobleem. 
	NBNL geeft allereerst de ACM complimenten voor het feit dat zij uitgebreid op de bijdrage van de netbeheerders ingaat en de tijd neemt voor de discussie. Over communicatie is wel eens gezegd dat het ‘zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten is’. In haar bijdrage op dit onderwerp is dit wat NBNL probeert te doen, en misschien komt het zelfs wel tot 'elkaar raken'. 
	NBNL ziet dat bij het realiseren van extra aansluitingen op het net inderdaad er output tegenover staat, maar maakt zich zorgen of de verhouding tussen beide wel gelijk blijft. Als die verhouding niet constant blijft, is er mogelijk een probleem. NBNL noemt als voorbeeld een huishouden dat PV op het dak legt en een elektrische auto aanschaft. De PV en elektrische auto zorgen dat de bestaande aansluiting een grotere belasting krijgt, maar daar geen extra output tegenover. 
	NBNL reageert op de constatering van de ACM dat de netbeheerders een behoorlijke draai hebben gemaakt in hun standpunt over de rol van de maatstaf bij het proactief investeren door te wijzen op een historische component. In de discussie over het plaatsen van windparken op land was sprake van het aanwijzen van gebieden waar de netbeheerder verplicht zou worden om het benodigde net alvast aan te leggen. Dit, terwijl nog niet zeker was of op die plekken daadwerkelijk windparken zouden worden gerealiseerd. Vanu
	NBNL ziet dat de prikkel in regulering vooral is gericht op efficiëntie en kostenverlaging en daarin zit impliciet een prikkel om niet per se sneller te investeren. NBNL ziet dat er een maatschappelijke discussie over netbeheerders die eerder moeten investeren, maar ziet niet direct welke wijzigingen dan per se in de regulering nodig zijn. NBNL benadrukt dat netbeheerders heel erg hun best doen om op tijd te investeren, maar dat wordt moeilijker. Nu investeren netbeheerders als zij weten dat het moet. Het l
	• De ACM merkt op dat het niet de bedoeling van regulering is om te stimuleren om veel te veel investeren, maar dat netbeheerders in ieder geval niet zou moeten worden ontmoedigd om te laat te investeren. Zij vraagt zich af waar de zorgen van de netbeheerders over de verhouding tussen de toename in kosten en output precies vandaan komen. Verwijzend naar het voorbeeld van NBNL van het huishouden vraagt de ACM of de aansluiting op het net niet al voldoende is gedimensioneerd. 
	NBNL legt uit dat netbeheerders hun net niet uitleggen op de som van de maximale aansluitcapaciteit van alle aansluitingen, omdat in de praktijk de belasting niet gelijktijdig plaatsvindt. Door de energietransitie gaat de belasting per aansluiting oplopen en de gelijktijdigheid verandert. NBNL benoemt dat er ook gekeken kan worden naar de rekencapaciteit die wordt gehanteerd, maar dit gaat het probleem van gelijktijdigheid niet oplossen. 
	Figure
	E-NL merkt op dat het onduidelijk blijft wat in de regulering zou moeten worden veranderd om de snelheid van netinvesteringen op te voeren en stelt de vraag welk probleem in de regulering moet worden opgelost. E-NL heeft de indruk dat de maatregelen van de ACM nuttig kunnen zijn, maar als deze niet de snelheid ten goede komen dan zijn deze misschien niet zo nodig. 
	• De ACM sluit zich hierbij aan: ook voor haar is op basis van de reactie van NBNL niet duidelijk of er een probleem zit in de regulering. 
	NBNL merkt op dat er geen directe één op één relatie te leggen is tussen een onderdeel in de regulering en de mogelijkheid om snelheid te maken bij het realiseren van netuitbreidingen. Netbeheerders willen niet lukraak investeren, want dan wordt dat mogelijk afgestraft in de maatstaf. Daarom zoeken netbeheerders een voldoende mate van zekerheid, bijvoorbeeld door actief deel te nemen aan overleggen over RES-en. Stel dat de maatschappij zou willen dat netbeheerders veel eerder gaan investeren, bijvoorbeeld a
	• 
	• 
	• 
	E-NL merkt dat netgebruikers regulering aangepast willen hebben om meer snelheid te kunnen maken, maar dat nog niet duidelijk wordt welke wijziging dan precies nodig is. 

	• 
	• 
	NBNL benadrukt dat zij vooral zorgen heeft over de verhouding tussen kosten en output. Die verhouding blijft niet constant: kosten en output gaan steeds meer uit de pas lopen. 

	• 
	• 
	E-NL merkt op dat niet ter discussie staat dat netbeheerders voldoende inkomsten moeten kunnen verdienen. 


	RENDO vult NBNL aan op het punt van kosten en output die uit de pas gaan lopen door te wijzen op een stijging van kosten als gevolg van vervangingsinvesteringen. Netbeheerders lopen aan tegen het feit dat veel jaren '50-'60 wijken niet meer toereikend zijn en vervangen moeten gaan worden. De rekencapaciteit verandert niet, maar vervanging tegen de huidige waarde van investeringen zorgt voor een stijging van kapitaalkosten. 
	• De ACM vraagt of dit een soortgelijk probleem is dat speelde bij de gasaansluitdienst in de vorige reguleringsperiode. RENDO ontkent dit en geeft aan dat het gaat om een stijging van de kosten per output. 
	NVDE herhaalt de meermaals benoemde vraag of er een probleem zit in de regulering, bijvoorbeeld in de maatstafconcurrentie. 
	NBNL wijst erop dat de maatstaf – gebaseerd op sectorgemiddelde kosten per eenheid output – ervoor zorgt dat elke netbeheerder onder het gemiddelde wil zitten en dat dit voor een individuele netbeheerder zorgt voor een prikkel om later te zijn dan de andere netbeheerders. NBNL vraagt zich af of misschien moet worden nagedacht of dit anders kan, of er andere middelen geschikter zijn. 
	NVDE vult aan dat de ACM hiervoor toen met oplossingen kwam, maar dat de netbeheerders daarop hebben gereageerd dat deze suggesties het probleem niet oplossen, maar meer zien in verruiming van maatregelen. 
	NBNL reageert dat de door ACM geboden oplossingen echt passen bij het probleem van wind op land maar niet voor zonneweides en dat netbeheerders zich niet goed voor kunnen stellen dat de geboden oplossingen zouden kunnen gaan werken. Dit gaat dan om het meten en vaststellen van virtuele output en capaciteitsprestaties. 
	Figure
	NBNL zegt blij te zijn dat de ACM met de netbeheerders meedenkt en positief-kritisch luistert als het gaat om de zorg van netbeheerders over stijgende kosten en een veranderende verhouding tussen kosten en output en stelt dat het belangrijk is om straks te kijken waartoe wijzigingen in de methode leiden en welk probleem er over blijft. 
	Enexis vat samen waar het wat haar betreft vooral om draait. Netbeheerders doen hun uiterste best om tijdig capaciteit aan te leggen en halen daarvoor alle instrumenten uit de kast om erachter te komen waar en wanneer er moet worden geïnvesteerd. Het echte probleem zit in de schattingsmethodiek, waarin de toekomstige toegestane inkomsten worden gebaseerd op kosten uit de historie. Gezien de opgave waarvoor de netbeheerders staan, is die methodiek volstrekt onvoldoende om de toegestane inkomsten de kosten te
	-

	De ACM stelt in verwarring te zijn, omdat de netbeheerders nu zeggen wel een probleem in de maatstaf te zien terwijl in de schriftelijke bijdrage van de netbeheerders te lezen is dat netbeheerders in de maatstaf geen reden zien om te wachten met investeren. Dit lijkt niet met elkaar te rijmen. 
	NBNL snapt dat dit er vreemd uit ziet als dit naast elkaar wordt gezet, maar geeft aan dat dit eigenlijk als volgt moet worden begrepen: dat er een maatstafprobleem is dat wil nog niet zeggen dat de netbeheerders daadwerkelijk wachten met investeren. De netbeheerders ervaren in ieder geval een prikkel om te investeren vanwege de behoefte om netgebruikers te voorzien in benodigde capaciteit ('netbeheerders willen geen boze klanten'). 
	De ACM vat dit samen als: er zit misschien wel een prikkel in de regulering om te wachten met investeren, maar de netbeheerders acteren er niet naar. 
	Liander vult aan dat netbeheerders pas kunnen investeren als voldoende duidelijk is waar geïnvesteerd moet worden. Maar in het geval van bijvoorbeeld zonneweides in Noord-Nederland zien netbeheerders dat de realisatietermijn van zonneweides korter is dan de realisatietermijn van de netverzwaring. Aan de andere kant willen netbeheerders ook niet overinvesteren, want afnemers willen ook niet voor een koperen plaat betalen. 
	NVDE vraagt of de kern van het probleem zit in het matchen van tijdlijnen of in de maatstaf, en merkt op dat tijdlijnen niet in de regulering op te lossen zijn. 
	• De ACM ziet dat beide schijnbaar spelen, maar dat de prikkel uit de maatstaf door de netbeheerders niet als een nijpend probleem wordt ervaren. Zij stelt de hypothetische vraag wat voor effect het op de investeringskeuzes van de netbeheerders zou hebben als een oplossing wordt geregeld (een aanpassing in regulering, of een zak met geld). 
	NBNL vindt het lastig om concrete voorstellen te doen, maar geeft aan dat een extra prikkel (positief of negatief geformuleerd) misschien zou kunnen helpen. Er staat nu in de wet dat netbeheerders voldoende reservecapaciteit moeten aanhouden. Men zou in de wet bijvoorbeeld kunnen specificeren dat netbeheerders een bepaalde omvang aan reservecapaciteit moeten realiseren. Bij investeringsbeslissingen zouden netbeheerders dan eerder dan nu tegen een knelpunt -de verplichte grens -aanlopen en mogelijk eerder in
	Figure
	Binnen de X-factor methodiek ziet NBNL niet direct een oplossing. 
	• De ACM geeft nogmaals aan het ook een ingewikkelde discussie te vinden en blijft zoeken naar het concreter maken van het probleem. Eerder heeft zij ook meer inzicht proberen te krijgen in hoe netbeheerders investeringsbeslissingen nemen aan de hand van vragen, maar dat leverde niet meer duidelijkheid op. 
	NBNL doet de suggestie om meer te kijken naar de investeringsplannen, maar dan moet goed worden nagedacht over hoe de investeringsplannen tot stand komen en wat de status is van de investeringsplannen. Wellicht kunnen de investeringsplannen worden gekoppeld aan de inkomsten van de netbeheerders. NBNL geeft daarbij direct aan dat de investeringsplannen in de huidige vorm hiervoor niet geschikt zijn. In Engeland wordt dit bijvoorbeeld heel anders ingericht en worden heel concrete afspraken gemaakt tussen netg
	• De ACM merkt op dat het wettelijk kader in Engeland ook heel anders is dan dat in Nederland. 
	Daarmee is NBNL het eens. In het huidige wettelijk kader zou een uitwerking,zoals in Engeland ook niet passen. 
	NVDE merkt op dat de onderwerpen van aansluittermijnen of zogenaamde 'wensweken' en N-1 elders al zullen worden opgepakt. 
	Liander merkt op dat netbeheerders aan de ene kant te maken hebben met het probleem van files op het netwerk, en aan de andere kant met het probleem van stijgende kosten per eenheid output. Als de schattingsmethodiek zich blijft baseren op historisch kosten dan gaat het mis. Deels gaat de kostenstijging worden opgepakt door de voorgestelde maatregel voor de ingroei van DCO, maar andere kostenstijgingen, zoals de stijgingen die voortkomen uit de wijken die naar all electric overstappen niet. Ook in het eerde
	• De ACM geeft aan dat bij het volgende onderwerp wordt gekeken naar schatters voor toekomstige kosten, maar wil eerst duidelijkheid over de tweede vraag die de ACM de KBG-leden voorlegt: vinden KBG-leden het wenselijk om vervolg te geven aan het maatstaf-probleem. Dit is voor de ACM een belangrijke vraag omdat zij in het oppakken van onderwerpen in REG2022 beperkte capaciteit heeft. 
	De NBNL geeft aan het niet wenselijk te vinden om nog tijd te spenderen aan het maatstafprobleem. 
	Liander is het met NBNL eens. 
	E-NL reageert dat wanneer voortgang van dit onderwerp niets gaat opleveren voor de snelheid van investeren dat er dan ook maar beter geen tijd meer aan kan worden gespendeerd. Dit, terwijl er volgens E-NL best goede ideeën zaten achter het concept van virtuele output als het gaat om voorwaarde scheppend investeren en ruimtelijke ordening. Wellicht komt dit aan de orde in de volgende periode, afhankelijk wat er uit de RES-sen gaat komen. 
	Ook Enexis denkt dat doorgaan met maatstaf niet nodig is. Zoals door meerdere partijen aangegeven, doen de netbeheerders hun uiterste best om benodigde capaciteit zo snel mogelijk beschikbaar te hebben. De kosten daarvan moeten tijdig vergoed worden, dat is het voornaamste probleem voor de netbeheerders. 
	Figure
	De ACM vraagt NBNL of als zij zegt dat voorstellen voor het maatstafprobleem niet meer door hoeven te gaan en dit ook betekent, dat het onderliggende probleem niet meer relevant is en of dit breed gedragen wordt. 
	• NBNL bevestigt dit. 
	Energie Samen merkt op dat de ACM het terecht zo goed mogelijk wil regelen in regulering, maar vraagt zich af of er misschien nog mogelijkheden voor de ACM zijn om te leren van hoe in de praktijk te werk wordt gegaan. Zij zou bijvoorbeeld kunnen meekijken of aanschuiven bij overleggen die bijvoorbeeld Enexis heeft samen met de provincie over het voor-investeren van gedeelde aansluitingen. Dit zou volgens Energie Samen een manier kunnen zijn om over concrete voorbeelden te horen en te zien tegen welke belemm
	• De ACM antwoordt dat zij op dit moment niet bij deze overleggen aansluit. Er wordt ook wel gekeken naar de RES-sen, maar dat is een losstaand traject bij de ACM. 
	Energie Samen verduidelijkt dat de suggestie breder is bedoeld. Het is Energie Samen duidelijk dat er in de energietransitie tegen vraagstukken aan wordt gelopen, waarop de regulering niet is voorbereid. Dit zou een reden kunnen zijn om lerend vermogen in te bouwen, bijvoorbeeld door als de ACM – en bijvoorbeeld ook als EZK -mee te lopen met actoren die in de dagelijkse praktijk tegen deze vraagstukken aanlopen. 
	De ACM vat de discussie over het onderwerp tijdig investeren samen. Er is mogelijk wel een belemmering voor tijdig investeren in de regulering maar netbeheerders acteren daar niet op. Op de vraag of het wenselijk is om hier vervolg aan te geven, is het antwoord van de netbeheerders een duidelijke nee, en bij andere partijen 'alleen als het duidelijk iets oplevert in de vorm van snelheid maken'. 

	Vooruitkijkend schatten 
	Vooruitkijkend schatten 
	Groei DCO 
	De ACM vraagt de KBG-leden of zij het door NBNL geschetste probleem van meer gelijktijdige belasting herkennen. 
	Energie Samen herkent deze ontwikkeling. 
	E-NL vindt het duidelijk dat dit probleem eraan zit te komen, maar vindt het moeilijk in te schatten welke ordegrootte het probleem zal hebben. 
	De ACM vraagt NBNL of de toename van gelijktijdige belasting een methodische kwestie is, of dat de oplossing in de tariefstructuren ligt. 
	• NBNL geeft aan dat nu in de methode de aanname is dat kosten per output min of meer constant zijn. NBNL zegt deze kosten gaan sterk toenemen. Zij zegt dat een aanpassing voor de start-GAW misschien ook bruikbaar is om de andere kant op toe te passen. Zij vindt het moeilijk te beantwoorden of het een methodische kwestie is, dit hangt ook af van de invulling van vooruitkijkend schatten en groei DCO. Misschien is het methodische probleem van de toename in kosten per output dan wel weg. Tariefstructuren zijn 
	De ACM geeft een aanvullende uitleg over de aanpassing van de tariefstructuren, namelijk dat de tariefstructuren bijvoorbeeld rekening zouden houden met het verbruiksprofiel. Op die manier zou een hogere gelijktijdige belasting tot meer output kunnen leiden. 
	Figure
	De ACM vraagt NBNL of dit een oplossing zou zijn. 
	• NBNL begrijpt de extra uitleg van de ACM en ziet dat dit mogelijk een oplossing zou kunnen zijn, maar noemt dat het toekomstmuziek is en dat er dan wel output bij moet komen. 
	E-NL vraagt wat met een methodische oplossing bedoeld wordt. 
	• De ACM legt uit dat de vraag is of dit binnen het methodebesluit opgelost moet worden, of dat buiten het methodebesluit, bijvoorbeeld de tariefstructuren moet worden aangepast. Ligt de oplossing binnen de regels van de methodebesluiten, of moet de ACM andere tariefstructuren toepassen. De tariefstructuren vallen buiten de methodebesluiten. 
	Liander vult aan dat de DCO-oplossing wel een deel van het probleem van de huidige methode oplost, maar niet het probleem dat hier geschetst wordt. Liander komt terug op de opmerking van RENDO eerder vanmiddag, namelijk dat sommige activa al afgeschreven zijn en dat om die reden met tariefregulering het probleem niet opgelost worden. De tariefstructuren spelen hierbij ook een rol. 
	• De ACM geeft aan dat het geschetste probleem een concreet punt is dat niet eerder besproken is in vorige KBG-bijeenkomsten en de ACM zal hiernaar kijken. 
	WACC: vaststellingsmethode en stelselkeuze 
	De ACM geeft aan te overwegen of het toepassen van een nominaal stelstel voor elektriciteit wenselijk is. De ACM plaatst hierbij wel de kanttekening dat een nominale bij elektriciteit niet bijdraagt aan tijdig investeren, omdat in beide gevallen een marktconform rendement op vermogen wordt geboden. 
	NBNL geeft aan blij te zijn met het onderzoek naar de toepassing van het nominaal stelsel voor gas en elektriciteit en het onderzoek naar de vaststellingsmethode in relatie tot de energietransitie. 
	TenneT vraagt de ACM om ook TenneT mee te nemen in het onderzoek naar de toepassing van het nominaal stelsel. 
	• De ACM zal de toepasselijkheid van een nominaal stelsel voor TenneT meenemen in het onderzoek. 
	Inkoopkosten bovenliggende netbeheerder 
	De ACM vraagt de KBG-leden of zij de ACM gedachtes willen meegeven over de inkoopkosten van de bovenliggende netbeheerder. 
	NBNL dankt de ACM voor het oppakken van dit onderwerp. Voor de RNB’s is een majeure voorfinanciering ongewenst en NBNL denkt dat de methode in dit opzicht verbeterd kan worden. De andere KBG-leden geven geen reactie. 
	Tijdelijke nacalculatie van kapitaalkosten NBNL ziet tijdelijke nacalculatie als een goede oplossing ter vervanging van de schatting van de groei in kapitaalkosten. NBNL denkt dat het mogelijk is om iets te doen met realisaties van kapitaalkosten, zonder een dubbele vergoeding te creëren. NBNL begrijpt dat de noodzaak misschien nog niet vast staat. 
	Liander vult aan dat investeringen voor 40 tot 50 jaar meegaan in de regulering, terwijl de nacalculatie voor maximaal vijf jaar zou gelden. Om die reden zal de efficiëntieprikkel blijven bestaan voor de regionale netbeheerders. 
	Figure
	Congestiemanagement/flexibiliteit 
	E-NL kan de lijn van de ACM volgen. Zij wil wel opmerken dat er verschillen zijn tussen TenneT en de RNB’s. Zo heeft TenneT bijvoorbeeld te maken met loopflows vanuit het buitenland ’en RNB’s niet. De mate van beïnvloedbaarheid ligt voor TenneT duidelijk anders. 
	• De ACM zegt dat het goed is dat E-NL dit meldt. De ACM wil TenneT en de RNB’s samen behandelen om tot een gelijke strekking te komen waar de situatie gelijk is, tegelijkertijd zijn er ook relevante verschillen tussen de situatie voor TenneT en de RNB’s. De ACM is zich daarvan bewust en zal dit ook meenemen bij de behandeling. 
	NBNL is blij met het vervolg van deze discussie. NBNL geeft aan dat zij het niet eens is met de voorlopige lijn, zoals op de slides gepresenteerd. Zij geeft aan dat het terecht is om te stellen dat congestiemanagementkosten gedeeltelijk te beïnvloeden zijn, maar tegelijkertijd kan ook niet gesteld worden dat ze volledig te beïnvloeden zijn voor de netbeheerders. De wijze waarop zonneweides uit de grond gestampt worden is niet aan netbeheerders te wijten. Tegelijktijdig is er nu nog veel onduidelijk over ord
	• De ACM is blij dat NBNL erkent dat het netbeheerders congestiemanagement kosten gedeeltelijk kunnen beïnvloeden. Doordat er meer input beschikbaar komt, zoals de RES-en, krijgen netbeheerders ook meer mogelijkheden om sturing aan te brengen. In haar presentatie gaf NBNL aan ongeveer 100 miljoen aan congestiemanagementkosten te verwachten. De onderbouwing hiervoor is beperkt en nog een heel abstract en theoretisch. Om hiermee iets te kunnen, heeft de ACM echt een betere inschatting nodig. Daarmee gaat de d
	NBNL geeft aan dat er nog veel onduidelijk is over hoe prijzen en contracten er uit gaan zien, en dat het om die reden heel moeilijk is om een concrete schatting te maken. 
	• De ACM geeft aan dat wij dan in een impasse zitten, omdat er op basis van deze informatie geen aanleiding lijkt te zijn voor een methodische wijziging. 
	NBNL reageert dat wij beter aan the side of caution kunnen zitten en schatting maken, zodat de kosten en inkomsten niet heel erg uit de pas lopen. 
	• De ACM reageert dat er een verschil van inzicht is wat de side of caution is. De ACM benadrukt dat ze altijd haar nacalculatiebevoegdheid heeft in het geval dat nodig is. 
	NBNL wijst de ACM er op dat de nacalculatiebevoegdheid in de discussie omtrent inkoopkosten transport wat haar betreft geen goede ervaring was. 
	• De ACM reageert dat de discussie over inkoopkosten transport niet te vergelijken is, omdat er in dat geval in de methode een specifieke werkwijze was opgenomen waar vanaf geweken had moeten worden in het geval van een wijziging. Dat is een andere casus dan in nacalculatie iets oppakken dat niet in de methode is verwerkt. Bovendien betreft het een specifieke wettelijke bepaling. 
	Liander geeft aan dat er nog veel zaken onbekend zijn, het volume, de locatie van het knelpunt en of het om afname of invoeding gaat. Deze punten zijn van belang bij het vervolg voor de afweging waarmee de ACM verder gaat. In elk geval fijn dat ACM het vervolg oppakt en goed dat het samen met TenneT wordt bekeken. 
	Figure
	Desinvesteringen 
	NBNL geeft aan blij te zijn met het door de ACM gepresenteerde voorstel. 
	Verwijderingskosten gasnetten en gasaansluitingen 
	NBNL heeft een vraag over de toelichting bij de slide. Daarin staat dat de ACM zich afvraagt of het grootschalig verwijderen van gasnetten in de toekomst via de tarieven betaald zou moeten worden door afnemers/netgebruikers of dat de kosten voor het verwijderen van gasnetten op een andere manier vergoed moeten worden’. 
	NBNL wil graag weten wat de ACM daarmee bedoelt? 
	• De ACM geeft aan dat in deze toelichting het eerdere standpunt dat zij innam over verwijderingskosten van gasnetten is herhaald. Daarin is ook opgenomen dat wij niet uitsluiten dat verwijderingskosten voor rekeningen zouden kunnen komen voor andere partijen dan de netbeheerders, bijvoorbeeld door een bijdrage in de verwijderingskosten van het rijk. Het uitgangspunt is echter dat de verwijderingskosten via de tarieven vergoed moeten worden. 
	NBNL vraagt de ACM om verduidelijking: gaat de ACM er wel degelijk van uit van dat deze kosten worden meegenomen in de reguleringsmethode? 
	• De ACM reageert dat zij inderdaad uit gaat van de default. Bij EZK is dit ook wel een onderwerp. Het zou kunnen zijn dat EZK (die natuurlijk wel meer knoppen heeft) ook hier iets kan doen. Het zou daar wel aan de orde kunnen komen, maar dat staat lost van deze discussie binnen REG2022. 
	NBNL geeft aan deze reactie helder te vinden. 
	De ACM sluit dit onderwerp af door aan te geven dat zij deze KBG-bijeenkomst als agenda zettend heeft gezien. De ACM gaat dus aan de slag met hier genoemde onderwerpen, naast de vaste onderwerpen, en niet aan de slag met andere aangedragen onderwerpen. Deze waren naar de mening van de ACM onvoldoende concreet onderbouwd. Zij neemt deze KBG-bijeenkomst nog in overweging, maar op dit moment komt de ACM tot de conclusie het onderwerp tijdig investeren niet door te zetten. 

	5. Rondvraag en afsluiting 
	5. Rondvraag en afsluiting 
	De ACM sluit om 16:25 de vergadering. 
	Figure
	Reacties op Hoofdpuntenverslag Klankbordgroepbijeenkomst methodebesluiten 2022 
	d.d. 22 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. 

	Autoriteit Consument & Markt 
	Autoriteit Consument & Markt 
	Pagina 5, 6alinea, NBNL is het hiermee eens. Vervolgens vraagt NBNL de ACM om een reactie. De ACM antwoordt dat zij haar visie tijdens de KBG-bijeenkomst van 15 juni 2020 al heeft gepresenteerd. Haar visie is na de presentatie van NBNL tijdens deze KBG-bijeenkomst dan ook niet gewijzigd. Zij ziet voldoende prikkels voor innovatie, type 1 en 2. Zij vraagt zich af of innovatie, type 3 via economische regulering geprikkeld moet worden. Hiervoor zijn subsidies gebruikt. Op de website van RVO is te zien dat netb
	de 

	Aanpassen 
	‘De ACM antwoordt dat zij haar visie tijdens de KBG-bijeenkomst van 3 februari 2020 al heeft gepresenteerd. Haar visie is na de presentatie van NBNL tijdens deze KBG-bijeenkomst dan ook niet gewijzigd. Zij ziet voldoende prikkels voor innovatie, type 1 en 2. Zij vraagt zich af of innovatie, type 3 via economische regulering geprikkeld moet worden. Hiervoor zijn subsidies gebruikt. Op de website van RVO is te zien dat netbeheerders hiervan ook gebruikmaken’. 

	Enexis 
	Enexis 
	Pagina 2, 4alinea, de passage: E-NL is het eens met deze conclusie van de ACM. Ook TenneT is het eens met het voornemen tot volledige nacalculatie. TenneT is verder blij met de analyse per product binnen de inkoopkosten energie & vermogen, dat maakt het makkelijker om voor ieder product de vraag te beantwoorden of een goede schatting op basis van historische gegevens mogelijk is. TenneT vraagt over het tweede criterium van het nacalculatiekader (is een prikkel tot kostenverlaging zinvol) of de ACM daarmee b
	e 

	• De ACM antwoordt dat het voor haar relevant is of TenneT handelingsvrijheid heeft. Als het gedrag van TenneT op Europees niveau is vastgelegd, dan kan TenneT niet zoveel met een opgelegde prikkel tot kostenverlaging. 

	Aanvullen 
	Aanvullen 
	‘E-NL is het eens met deze conclusie van de ACM. Ook TenneT is het eens met het voornemen tot volledige nacalculatie. TenneT is verder blij met de analyse per product binnen de inkoopkosten energie & vermogen, dat maakt het makkelijker om voor ieder product de vraag te beantwoorden of een goede schatting op basis van historische gegevens mogelijk is. TenneT vraagt over het tweede criterium van het nacalculatiekader (is een prikkel tot kostenverlaging zinvol) of de ACM daarmee bedoelt of TenneT kosten kan be
	•De ACM antwoordt dat het voor haar relevant is of TenneT handelingsvrijheid heeft. Als het gedrag van TenneT op Europees niveau is vastgelegd, dan kan TenneT niet zoveel met een opgelegde prikkel tot kostenverlaging. Als de kosten hoger worden, zal er ook worden nagecalculeerd’. 
	Pagina 2, 8alinea, de zin: TenneT is het eens met dit antwoord, en geeft verder aan dat het in zijn algemeenheid heel gebruikelijk is dat dergelijke kosten ten behoeve van de systeemtaak worden nagecalculeerd in Europa. 
	e 

	Figure

	Aanvullen 
	Aanvullen 
	‘TenneT is het eens met dit antwoord, en geeft verder aan dat het in zijn algemeenheid heel gebruikelijk is dat dergelijke kosten ten behoeve van de systeemtaak worden nagecalculeerd in Europa. Nederland was hierop de uitzondering’. 
	Pagina 4, 5alinea, de passage: NBNL eindigt haar presentatie met drie stellingen, te weten: NBNL eindigt haar presentatie met drie stellingen, te weten: 
	e 

	1. 
	1. 
	1. 
	Vindt de klankbordgroep dat innovatie, type 3 gestimuleerd moet worden via de economische regulering? 

	2. 
	2. 
	Op welke wijze wordt innovatie, type 3 momenteel stimuleert in de methodebesluiten? 

	3. 
	3. 
	Welke aanvullende mogelijkheden ziet de klankbordgroep om innovatie, type 3 te stimuleren in de methodebesluiten? 


	Aanpassen 
	‘NBNL eindigt haar presentatie met drie vragen, te weten: 
	stellingen 

	1. 
	1. 
	1. 
	Vindt de klankbordgroep dat innovatie, type 3 gestimuleerd moet worden via de economische regulering? 

	2. 
	2. 
	Op welke wijze wordt innovatie, type 3 momenteel gestimuleerd in de methodebesluiten? 
	stimuleert 


	3. 
	3. 
	Welke aanvullende mogelijkheden ziet de klankbordgroep om innovatie, type 3 te stimuleren in de methodebesluiten?’ 


	Pagina 4, 6alinea, de zin: E-NL vraagt zich af of het om een financieel of om een probleem met de definitief van de term ‘output’ gaat. 
	e 

	• NBNL meldt nogmaals dat het doel is: stimuleren van innovatie. 
	Aanpassen 
	‘E-NL vraagt zich af of het om een financieel probleem of om een probleem met de definitievan de term ‘output’ gaat. 
	f 

	• NBNL meldt nogmaals dat het doel is: stimuleren van innovatie’. 
	Pagina 6, 11alinea, de passage: NBNL is het met de opmerking van Energie Samen eens. De netbeheerders moeten gezamenlijk komen met voorbeeldprojecten, type 3 en daarnaast hun visie op de rol van de economische regulering. 
	e 

	• De ACM vult aan dat men moet komen met concrete voorbeelden, van waar het misgaat in de regulering. Als de discussie breder moet worden gevoerd, is deze KBG-bijeenkomst wellicht niet het juiste gremium. Zij herhaalt vervolgens dat zij nog steeds het probleem niet ziet. De ACM plaats nog een kanttekening: qua verwachtingsmanagement het is nog de vraag of zij het op basis van voorbeeldprojecten die de netbeheerders zullen toesturen, wel overgaat tot een wijziging van de regulering. 
	Aanpassen 
	NBNL is het met de opmerking van Energie Samen eens. De netbeheerders moeten gezamenlijk komen met voorbeeldprojecten, type 3 en daarnaast hun visie op de rol van de economische regulering. ‘• De ACM vult aan dat men moet komen met concrete voorbeelden, van waar het misgaat in de regulering. Als de discussie breder moet worden gevoerd, is deze KBG-bijeenkomst wellicht niet het juiste gremium. Zij herhaalt vervolgens dat zij nog steeds het probleem niet ziet. De ACM plaatst nog een kanttekening: qua verwacht
	is 

	Figure
	Pagina 7, 1alinea, de passage: Energie Samen vraagt zich af of de ACM ook kritisch naar zichzelf kijkt. Er zijn wellicht zaken minder goed uitgewerkt in de huidige methode. Wellicht wil de ACM te veel vasthouden aan het huidige stramien. Deze houding werkt mogelijk de discussie rondom innovatie, type 3 in de hand. 
	e 


	Aanvullen 
	Aanvullen 
	Energie Samen vraagt zich af of de ACM ook kritisch naar zichzelf kijkt. Er zijn wellicht zaken minder goed uitgewerkt in de huidige methode. Wellicht wil de ACM te veel vasthouden aan het huidige stramien. Deze houding werkt mogelijk de discussie rondom innovatie, type 3 in de hand. De ACM moet niet de oorzaak willen zijn van het uitblijven van gewenste innovaties. 
	Pagina 7, 6alinea, de passage: NBNL zegt geen vragen te hebben, maar vindt het belangrijk om op te merken dat het in de RNB-regulering vooral gaat om de verwachte efficiënte kosten: hoe schat men die goed voor de volgende reguleringsperiode. Netbeheerders zijn bevreesd dat de historische kosten die hiervoor worden gebruikt geen goede schatter meer is voor toekomstige efficiënte kosten. NBNL benadrukt dat alleen mogelijk is om een redelijk rendement te halen, als de inschatting van efficiënte kosten klopt. 
	e 

	Aanpassen 
	‘NBNL zegt geen vragen te hebben, maar vindt het belangrijk om op te merken dat het in de RNB-regulering vooral gaat om de verwachte efficiënte kosten: hoe schat men die goed voor de volgende reguleringsperiode. Netbeheerders zijn bevreesd dat de historische kosten die hiervoor worden gebruikt geen goede schatter meer zijn voor toekomstige efficiënte kosten. NBNL benadrukt dat het alleen mogelijk is om een redelijk rendement te halen, als de inschatting van efficiënte kosten klopt’. 
	is 

	Pagina 7, 8alinea, de passage: E-NL heeft een vraag over wat zij nu in de praktijk ziet gebeuren. ENL stelt dat de netbeheerders hun hun wettelijke taak niet uitvoeren, want er is onvoldoende capaciteit beschikbaar voor de netgebruikers. In de regulering wordt daarmee geen rekening gehouden, behalve wellicht de in regulering aanwezige of afwezige prikkels om tijdig te investeren. Zij vraagt zich af of dit iets is dat zou moeten worden aangescherpt en vraagt de ACM of zij hier ook aan denkt. 
	e 
	-

	• De ACM antwoordt dat zij ziet dat het er op het moment op lijkt dat het voor de netbeheerders niet mogelijk is om voldoende output te leveren op kwantiteit. Daarbij maakt zij wel een onderscheid tussen wat door regulering of door beleid wordt veroorzaakt. Als regulering niet het probleem is, kan de ACM wel haar toezichtstaak uitvoeren: als netbeheerders hun wettelijke taak niet uitvoeren dan kan de ACM ervoor kiezen om te gaan handhaven. 
	Aanpassen en aanvullen 
	‘E-NL heeft een vraag over wat zij nu in de praktijk ziet gebeuren. E-NL stelt dat de netbeheerders hun hun wettelijke taak niet uitvoeren, want er is onvoldoende capaciteit beschikbaar voor de netgebruikers. In de regulering wordt daarmee geen rekening gehouden, behalve wellicht de in regulering aanwezige of afwezige prikkels om tijdig te investeren. Zij vraagt zich af of dit iets is dat zou moeten worden aangescherpt en vraagt de ACM of zij hier ook aan denkt. 
	• De ACM antwoordt dat zij ziet dat het er op het moment op lijkt dat het voor de netbeheerders niet mogelijk is om voldoende output te leveren op kwantiteit. Daarbij maakt zij wel een onderscheid tussen wat door regulering of door beleid wordt veroorzaakt. Als regulering niet het probleem is, kan de ACM wel haar toezichtstaak uitvoeren: als netbeheerders hun wettelijke taak verwijtbaar niet uitvoeren kan de ACM ervoor kiezen om te gaan handhaven’. 
	dan 

	Figure
	Pagina 8, 3alinea, de passage: NBNL ziet dat bij het realiseren van extra aansluitingen op het net inderdaad er output tegenover staat, maar maakt zich zorgen of de verhouding tussen beide wel gelijk blijft. Als die verhouding niet constant blijft, is er mogelijk een probleem. NBNL noemt als voorbeeld een huishouden dat PV op het dak legt en een elektrische auto aanschaft. De PV en elektrische auto zorgen dat de bestaande aansluiting een grotere belasting krijgt, maar daar geen extra output tegenover. 
	e 

	Aanpassen 
	NBNL ziet bij het realiseren van extra aansluitingen op het net inderdaad dat er output tegenover staat, maar maakt zich zorgen of de verhouding tussen beide wel gelijk blijft. Als die verhouding niet constant blijft, is er mogelijk een probleem. NBNL noemt als voorbeeld een huishouden dat PV op het dak legt en een elektrische auto aanschaft. De PV en elektrische auto zorgen dat de bestaande aansluiting een grotere belasting krijgt, maar daar geen extra output tegenover. 
	dat 

	Pagina 8, 4alinea, de passage: NBNL reageert op de constatering van de ACM dat de netbeheerders een behoorlijke draai hebben gemaakt in hun standpunt over de rol van de maatstaf bij het proactief investeren door te wijzen op een historische component. In de discussie over het plaatsen van windparken op land was sprake van het aanwijzen van gebieden waar de netbeheerder verplicht zou worden om het benodigde net alvast aan te leggen. Dit, terwijl nog niet zeker was of op die plekken daadwerkelijk windparken z
	e 

	Toevoegen 
	‘De constatering dat de netbeheerders pas laat in het traject een grote draai maken is bovendien niet juist omdat de RNB’s al sinds de presentatie van ‘Virtuele Output’ en ‘Capaciteitsprestatie’ in de eerste KBG op 28 oktober 2019 hun twijfels over het effect en de uitvoerbaarheid van deze oplossingsrichtingen hebben geuit. Zie bijvoorbeeld de verslagen van de KBG van 28 oktober 2019, de KBG van 11 november 2019, de expertmeeting van 14 november 2019 en de op 12 mei 2020 door NbNl naar de ACM gestuurde brie
	Pagina 8, 5alinea, de passage: NBNL ziet dat de prikkel in regulering vooral is gericht op efficiëntie en kostenverlaging en daarin zit impliciet een prikkel om niet per se sneller te investeren. NBNL ziet dat er een maatschappelijke discussie over netbeheerders die eerder moeten investeren, maar ziet niet direct welke wijzigingen dan per se in de regulering nodig zijn. NBNL benadrukt dat netbeheerders heel erg hun best doen om op tijd te investeren, maar dat wordt moeilijker. Nu investeren netbeheerders al
	e 

	• De ACM merkt op dat het niet de bedoeling van regulering is om te stimuleren om veel te veel investeren, maar dat netbeheerders in ieder geval niet zou moeten worden ontmoedigd om te laat te investeren. Zij vraagt zich af waar de zorgen van de netbeheerders over de verhouding tussen de toename in kosten en output precies vandaan komen. Verwijzend naar het voorbeeld van NBNL van het huishouden vraagt de ACM of de aansluiting op het net niet al voldoende is gedimensioneerd. 
	Aanpassen en aanvullen 
	NBNL ziet dat de prikkel in regulering vooral is gericht op efficiëntie en kostenverlaging en daarin zit impliciet een prikkel om niet per se sneller te investeren. 
	NBNL ziet dat er een maatschappelijke discussie over netbeheerders die eerder moeten investeren, maar ziet niet direct welke wijzigingen dan per se in de regulering nodig zijn. 

	Figure
	NBNL benadrukt dat netbeheerders heel erg hun best doen om op tijd te investeren, maar dat wordt moeilijker. Nu investeren netbeheerders als zij weten dat het moet. Het lijkt moeilijk om iets in de regulering te verzinnen om dit makkelijker te maken. De maatregel die de ACM heeft aangekondigd voor de groei van DCO zou misschien kunnen bijdragen, maar moet nog worden uitgewerkt. Het is van belang dat de vergoeding goed aansluit bij de kosten. 
	NBNL vindt dat eigenlijk over paar maanden de hele methode zou moeten doorlichten om te kijken of het geheel goed past. 
	• De ACM merkt op dat het niet de bedoeling van regulering is om te stimuleren om veel te veel investeren, maar dat netbeheerders in ieder geval niet zou moeten worden aangemoedigd om te laat te investeren. Zij vraagt zich af waar de zorgen van de netbeheerders over de verhouding tussen de toename in kosten en output precies vandaan komen. 
	ontmoedigd 

	Verwijzend naar het voorbeeld van NBNL van het huishouden vraagt de ACM of de aansluiting op het net niet al voldoende is gedimensioneerd. 
	Pagina 9, 2alinea, passage: NBNL merkt op dat er geen directe één op één relatie te leggen is tussen een onderdeel in de regulering en de mogelijkheid om snelheid te maken bij het realiseren van netuitbreidingen. Netbeheerders willen niet lukraak investeren, want dan wordt dat mogelijk afgestraft in de maatstaf. Daarom zoeken netbeheerders een voldoende mate van zekerheid, bijvoorbeeld door actief deel te nemen aan overleggen over RES-en. Stel dat de maatschappij zou willen dat netbeheerders veel eerder gaa
	e 

	Aanpassen 
	‘NBNL merkt op dat er geen directe één op één relatie te leggen is tussen een onderdeel in de regulering en de mogelijkheid om snelheid te maken bij het realiseren van netuitbreidingen. Netbeheerders willen niet lukraak investeren, want dan wordt dat mogelijk afgestraft in de maatstaf. Daarom zoeken netbeheerders een voldoende mate van zekerheid, bijvoorbeeld door actief deel te nemen aan overleggen over RES-en. Stel dat de maatschappij zou willen dat netbeheerders veel eerder gaan investeren, bijvoorbeeld 
	sommen 

	Pagina 11, 1alinea, de passage: Binnen de X-factor methodiek ziet NBNL niet direct een oplossing. 
	e 

	• De ACM geeft nogmaals aan het ook een ingewikkelde discussie te vinden en blijft zoeken naar het concreter maken van het probleem. Eerder heeft zij ook meer inzicht proberen te krijgen in hoe netbeheerders investeringsbeslissingen nemen aan de hand van vragen, maar dat leverde niet meer duidelijkheid op. 
	Toevoegen 
	‘Binnen de X-factor methodiek ziet NBNL niet direct een oplossing. 
	• De ACM geeft nogmaals aan het ook een ingewikkelde discussie te vinden en blijft zoeken naar het concreter maken van het probleem. Eerder heeft zij ook meer inzicht proberen te krijgen in hoe netbeheerders investeringsbeslissingen nemen aan de hand van vragen, maar dat leverde niet meer duidelijkheid op. Enexis is verbaasd over deze uitspraak. Enexis heeft namelijk de door de ACM gestelde vragen beantwoord, maar nooit terugkoppeling gekregen over eventuele onduidelijkheden in de antwoorden’. 
	Figure
	Pagina 12, 8alinea, de passage: De ACM vraagt NBNL of de toename van gelijktijdige belasting een methodische kwestie is, of dat de oplossing in de tariefstructuren ligt. NBNL geeft aan dat nu in de methode de aanname is dat kosten per output min of meer constant zijn. NBNL zegt deze kosten gaan sterk toenemen. Zij zegt dat een aanpassing voor de start-GAW misschien ook bruikbaar is om de andere kant op toe te passen. Zij vindt het moeilijk te beantwoorden of het een methodische kwestie is, dit hangt ook af 
	e 


	Aanpassen en aanvullen 
	Aanpassen en aanvullen 
	‘De ACM vraagt NBNL of de toename van gelijktijdige belasting een methodische kwestie is, of dat de oplossing in de tariefstructuren ligt. 
	• 
	• 
	• 
	NBNL geeft aan dat nu in de methode de aanname is dat kosten per output min of meer constant zijn. NBNL zegt dat deze kosten sterk gaan sterk toenemen. Zij vindt het moeilijk te beantwoorden of het een methodische kwestie is, dit hangt ook af van de invulling van vooruitkijkend schatten en groei DCO. Misschien is het methodische probleem van de toename in kosten per output dan wel weg. 
	Zij zegt dat een aanpassing voor de start-GAW misschien ook bruikbaar is om de andere kant op toe te passen. 
	Tariefstructuren zijn volgens NBNL pas een kwestie dat speelt nadat inkomsten zijn vastgesteld. 


	• 
	• 
	Tariefstructuren hebben volgens NBNL pas invloed nadat de inkomsten zijn vastgesteld. Het gaat er eerst om dat bij de vaststelling van de inkomsten rekening wordt gehouden met de stijgende kosten per eenheid output. 

	• 
	• 
	M.b.t. de slide over de afschrijvingsklif merkt NBNL nog op dat de oplossing voor het uitfaseren van de Start-GAW misschien ook andersom kan worden toegepast, namelijk als oplossing voor de stijgende investeringen’. 


	Pagina 13, 4alinea, de zin: De ACM geeft aan te overwegen of het toepassen van een nominaal stelstel voor elektriciteit wenselijk is. De ACM plaatst hierbij wel de kanttekening dat een nominale bij elektriciteit niet bijdraagt aan tijdig investeren, omdat in beide gevallen een marktconform rendement op vermogen wordt geboden. 
	e 

	Aanpassen 
	‘De ACM geeft aan te overwegen of het toepassen van een nominaal stelstel voor elektriciteit wenselijk is. De ACM plaatst hierbij wel de kanttekening dat een nominale WACC bij elektriciteit niet bijdraagt aan tijdig investeren, omdat in beide gevallen een marktconform rendement op vermogen wordt geboden’. 
	Pagina 14, 6alinea, de passage: Liander geeft aan dat er nog veel zaken onbekend zijn, het volume, de locatie van het knelpunt en of het om afname of invoeding gaat. Deze punten zijn van belang bij het vervolg voor de afweging waarmee de ACM verder gaat. In elk geval fijn dat ACM het vervolg oppakt en goed dat het samen met TenneT wordt bekeken. 
	e 


	Aanvullen 
	Aanvullen 
	Liander geeft aan dat er nog veel zaken onbekend zijn, het volume, de locatie van het knelpunt, een eventuele pricecap op de vergoeding en of het om afname of invoeding gaat. Deze punten zijn van belang bij het vervolg voor de afweging waarmee de ACM verder gaat. In elk geval fijn dat ACM het vervolg oppakt en goed dat het samen met TenneT wordt bekeken. 
	Pagina 15, na 6alinea, de passage: De ACM sluit dit onderwerp af door aan te geven dat zij deze KBG-bijeenkomst als agenda zettend heeft gezien. De ACM gaat dus aan de slag met hier genoemde onderwerpen, naast de vaste onderwerpen, en niet aan de slag met andere aangedragen onderwerpen. Deze waren naar de mening van de ACM onvoldoende concreet onderbouwd. Zij neemt deze KBG-bijeenkomst nog in overweging, maar op dit moment komt de ACM tot de conclusie het onderwerp tijdig investeren niet door te zetten. 
	e 

	Figure

	Aanvullen 
	Aanvullen 
	‘De ACM sluit dit onderwerp af door aan te geven dat zij deze KBG-bijeenkomst als agenda zettend heeft gezien. De ACM gaat dus aan de slag met hier genoemde onderwerpen, naast de vaste onderwerpen, en niet aan de slag met andere aangedragen onderwerpen. Deze waren naar de mening van de ACM onvoldoende concreet onderbouwd. Zij neemt deze KBG-bijeenkomst nog in overweging, maar op dit moment komt de ACM tot de conclusie het onderwerp tijdig investeren niet door te zetten. Liander voegt toe dat de RNB’s graag 

	Netbeheer Nederland (namens de RNB’s) Toevoegen 
	Netbeheer Nederland (namens de RNB’s) Toevoegen 
	Na de klankbordgroep van 22 juni 2020 vinden de regionale netbeheerders (RNB’s) het zinvol om hun tijdens het middagblok gegeven inbreng ook schriftelijk toe te sturen. De RNB’s willen er zeker van zijn dat hun standpunten voldoende duidelijk zijn overgekomen. De hieronder gegeven samenvatting van de geleverde input mag in het verslag worden opgenomen als de inbreng van Netbeheer Nederland namens de RNB’s. Indien jullie nog vragen of opmerkingen hebben, horen wij graag van jullie. 
	1. Uitgangspunten RNB-regulering (slides 18-24) 
	Over het algemeen herkennen en onderschrijven de RNB’s de door de ACM geschetste uitgangspunten voor de RNB-regulering. Het is wel van belang dat rekening wordt gehouden met het feit dat de historische kosten, a.g.v. de energietransitie, niet altijd geschikt zijn voor het schatten van de toekomstige efficiënte kosten. 
	2. Tijdig investeren (slides 26-30) 
	Per definitie geeft de maatstafregulering een prikkel om geld op een weloverwogen moment en op een weloverwogen locatie uit te geven. Dat betekent niet te vroeg maar ook niet te laat en met enige zekerheid dat de betreffende capaciteit ook gebruikt gaat worden. Investeringen in onnodige overcapaciteit worden hierdoor zo veel mogelijk voorkomen. Zodra de RNB’s de indicatie hebben dat bepaalde investeringen nodig zijn, laten zij zich bij hun investeringsbeslissingen echter niet enkel leiden door de maatstafre
	De RNB’s zijn daarom van mening dat het belangrijker is om op zoek te gaan naar aanpassingen waarbij rekening wordt gehouden met de wijziging van de kosten per eenheid output, dan naar aanpassingen die leiden tot herverdeling van bestaande inkomsten tussen de RNB’s. 
	Bovendien voorzien de RNB’s problemen m.b.t. de praktische uitvoerbaarheid van de oplossingsrichtingen ‘Virtuele Output’ (ontbreken van projecten met aanwijsbare bedragen en output) en ‘Capaciteitsprestatie’ (ontbreken van objectieve methode om voor de RNB’s 
	Bovendien voorzien de RNB’s problemen m.b.t. de praktische uitvoerbaarheid van de oplossingsrichtingen ‘Virtuele Output’ (ontbreken van projecten met aanwijsbare bedragen en output) en ‘Capaciteitsprestatie’ (ontbreken van objectieve methode om voor de RNB’s 
	beïnvloedbare prestaties objectief vast te stellen). Met aanpassingen m.b.t. vooruitkijkend schatten en ingroei DCO, eventueel in combinatie met tijdelijke nacalculatie van kapitaalkosten, kan volgens de RNB’s rekening worden gehouden met de stijgende kosten per eenheid output. De RNB’s zijn graag bereid deze aanpassingen gedurende de zomer samen met de ACM te onderzoeken en verder uit te werken. 

	Figure
	3. Afschrijvingsklif (slide 33) De afschrijvingsklif is inderdaad een probleem dat losstaat van de nieuwe investeringen. De RNB’s vroegen zich in hun presentatie van 25 mei 2020 af of het mogelijk is om de oplossing voor dit probleem ook andersom toe te passen, d.w.z. als oplossing voor het verwerken van schattingen m.b.t. de stijgende investeringen. Of dit nodig is, is afhankelijk van de uitwerking van vooruitkijkend schatten en de gekozen oplossingsrichting voor groei DCO. 
	4. Groei DCO (slide 34) Het kopje ‘Groei DCO’ is verwarrend, omdat het op deze slide niet over DCO gaat, maar over netverzwaringen die leiden tot hogere kosten per eenheid output. De elektriciteitsnetten zijn in het verleden aangelegd op basis van veronderstellingen m.b.t. het gelijktijdig gebruik. Als gevolg van de elektrificatie neemt de gelijktijdige belasting toe (bijvoorbeeld gelijktijdige invoeding via zonnepanelen, gelijktijdige verwarming met warmtepompen en gelijktijdig opladen van elektrische auto
	5. WACC (slide 35) De RNB’s zijn blij dat de ACM nog onderzoek zal doen naar de vaststellingsmethode van de WACC in relatie tot de energietransitie en naar de wenselijkheid om het nominale stelsel zowel bij elektriciteit als bij gas toe te passen. Aangezien bij het nominale stelsel vergoedingen m.b.t. inflatie niet langer naar de toekomst worden doorgeschoven, sluit dit stelsel beter aan bij de werkelijk kosten van de RNB’s dan het reële stelsel. Gezien de enorme investeringsopgave is een goed investeringsk
	6. Inkoopkosten bovenliggende netbeheerder (slide 36) Omdat voorfinanciering van majeure bedragen ongewenst is en niet past bij de bedoelingen van de reguleringsmethode, zijn de RNB’s blij dat de ACM de in het Tarievenproces 2020 geconstateerde tekortkoming van de huidige methodiek aan haar agenda voor REG2022 toevoegt. Door de tarieven van de RNB’s te baseren op de meest recente tariefprognoses van TenneT, zullen de werkelijke inkomsten van de RNB’s beter aansluiten bij de werkelijke kosten en worden grote
	7. Tijdelijke nacalculatie van kapitaalkosten (slide 37) 
	7. Tijdelijke nacalculatie van kapitaalkosten (slide 37) 
	De RNB’s hebben tijdelijke nacalculatie van kapitaalkosten aangedragen als mogelijkheid om 
	De RNB’s hebben tijdelijke nacalculatie van kapitaalkosten aangedragen als mogelijkheid om 
	gedurende betreffende reguleringsperiode rekening te houden met de stijgende kosten per eenheid output. Door schoning voor groei DCO en toename van output, kan dubbele vergoeding worden voorkomen. Het grote voordeel van deze benadering is dat het schattingsprobleem m.b.t. de grote onzekerheid over de ontwikkeling in de komende jaren wordt opgelost. Doordat de nacalculaties worden gebaseerd op realisaties, wordt immers niet te weinig maar ook niet te veel vergoed. Aangezien de investeringen nog steeds voor h

	Figure
	8. Kosten congestiemanagement (slide 38) De RNB’s vertrouwen erop dat de ACM nog serieus nader zal kijken naar de behandeling van de kosten van congestiemanagement in de methode. Het is daarbij van belang dat rekening wordt gehouden met het feit dat de huidige capaciteitstekorten op het elektriciteitsnet vooral veroorzaakt zijn door ontwikkelingen die buiten de invloedsfeer van de RNB’s liggen, zoals subsidies ten behoeve van duurzame opwek, gecombineerd met lage grondprijzen juist in gebieden met beperkte 
	Figure
	9. Desinvesteringen gas (slide 39) 
	De RNB’s zijn verheugd dat de ACM dit onderwerp zal meenemen bij de uitwerking van HOGAN. 

	10. Verwijderingskosten gasnetten en gasaansluitingen (slide 40) 
	10. Verwijderingskosten gasnetten en gasaansluitingen (slide 40) 
	De RNB’s zijn het eens met de ACM dat het bij grootschalig verwijderen een maatschappelijke keuze van de politiek kan zijn om de verwijderingskosten in de toekomst op een andere wijze aan de netbeheerders te vergoeden (bijvoorbeeld via een bijdrage van het Rijk). Voor REG2022 zal vergoeding via de tarieven echter de default zijn. Wat de verwerking van de verwijderingskosten in de schattingsmethode betreft, zijn de RNB’s van mening dat deze kosten op dezelfde wijze meegenomen kunnen worden als de kosten van 
	Zoals tijdens de afsluiting van de vergadering aangegeven, zijn de RNB’s graag bereid om gedurende de zomer nader te overleggen of toelichting te geven. 







