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Tijdens eerdere KBG-bijeenkomsten heeft de ACM gesproken over ‘proactief 

investeren’. Deze term heeft tot onduidelijkheid geleid. In het vervolg zal de ACM 

spreken over ‘tijdig investeren’. 
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De ACM heeft naar aanleiding van de KBG-bijeenkomst van 9 april 2020 de eerste 

overweging verduidelijkt. 

In de tweede overweging heeft de ACM “een prikkel tot kostenefficiëntie” veranderd 

naar “een prikkel tot kostenverlaging”, omdat kostenefficiëntie een breder begrip is 

dan dat de ACM hier bedoeld heeft. 

Voor het beantwoorden van de vraag in hoeverre de door de ACM bepaalde 

schattingsmethode kan leiden tot een goede schatting van de verwachte efficiënte 

kosten, kan de ACM onder andere de volgende overwegingen meenemen: zijn de 

historische data representatief voor de toekomst en zo nee, is er een alternatieve 

schattingsmethode? Is er voldoende historische data om een robuuste schatting te 

maken? Zijn er grote fluctuaties in de kostenposten? Is er bij misschatting een 

eenzijdig risico voor de netbeheerder en/of de afnemers? 
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De ACM beoordeelt de kostenposten die eerder onder de noemer inkoopkosten 

energie & vermogen vielen voor de komende reguleringsperiode apart. De ACM kiest 

daarvoor, omdat de relevante omstandigheden per kostenpost verschillen. Door ze 

apart te beoordelen kan de ACM voor elk geval dus goed de relevante 

omstandigheden meewegen. 

De ACM komt later terug op de kostenposten voor netverliezen en 

congestiemanagement, omdat de regionale netbeheerders vergelijkbare 

taken/kostenposten hebben. Een beoordeling van de ACM moet dus voor TenneT en 

RNB’s gezamenlijk bekeken worden. De ACM komt hierop in een later stadium dan 

ook gezamenlijk terug. 

Ook komt de ACM later terug op de kosten voor de eventuele nacalculaties voor het 

net op zee. 

Tenslotte schetsen wij nog kort de huidige methode voor inkoopkosten energie en 

vermogen voor de Systeemtaak: de ACM calculeert het verschil tussen de geschatte 

inkoopkosten en de gerealiseerde inkoopkosten voor het primaire-, regel- en 

noodvermogen en de herstelvoorzieningen (zowel positief als negatief) voor 75% na. 

De resterende 25% is voor risico van TenneT. Als het verschil tussen schatting en 

realisatie meer dan 20% bedraagt (zowel positief als negatief), wordt het meerdere 

volledig nagecalculeerd. 
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De wisselstroom in het elektriciteitsnet dient permanent een vaste frequentie te 

hebben van 50 Hz. TenneT moet die frequentie handhaven en bij een verstoring 

herstellen. Zij kan dit enkel doen door reservevermogen in te zetten. Dit 

reservevermogen dient zij in te kopen. Er bestaan verschillende soorten 

reservevermogen. Primair reservevermogen (in het Engels: Frequency Containment 

Reserve of FCR) betreft de eerste en snelste reactie op frequentieafwijkingen. Primair 

reservevermogen reageert binnen seconden (50% binnen 15 seconden, volledig 

binnen 30 seconden) en wordt binnen minuten overgenomen door secundaire of 

FRR-producten (zie volgende slide over regelvermogen). 

De inkoop van balanceringsproducten, waaronder primair reservevermogen, is 

gedetailleerd vastgelegd in de Verordening (EU) 2019/943 van de Commissie van 5 

juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking). Op grond van 

artikel 6.9 van deze verordening sluit TenneT haar contracten voor primair 

reservevermogen niet later dan één dag vóór de levering van de 

balanceringscapaciteit en bestrijkt de contractsperiode maximaal één dag. TenneT 

gebruikt een internationaal platform waarop ook primair reservevermogen uit de 

buurlanden aangeboden wordt. Het benodigde vermogen wordt voor 30% door 

Nederlandse capaciteit geleverd; 70% van de capaciteit komt van buitenlandse 

partijen. 

Leveranciers van gecontracteerde biedingen verplichten zich om de gecontracteerde 
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hoeveelheid regelvermogen te reserveren in zowel opregel- als afregelrichting voor 

de periode van een week. TenneT controleert ex post of de reserve ook daadwerkelijk 

geleverd is. TenneT vergoedt partijen alleen voor het leveren van de capaciteit en niet 

voor de energie die zij daadwerkelijk hebben geleverd. 

De manier waarop TenneT de minimale behoefte aan primair reservevermogen moet 

bepalen is vastgelegd in artikel 153 van Verordening (EU) 2017/1485 van de 

Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het 

beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (ook wel de System Operation 

Verordening genoemd). Omdat het aandeel van Nederland in de totale Europese som 

van opwek en verbruik stabiel is, is de vraag naar primair reservevermogen goed te 

voorspellen. Die minimale behoefte is afhankelijk van het referentie-incident 

vermenigvuldigd met het aandeel van Nederland in de som van de nationale jaarlijkse 

opwek en het verbruik van het continentaal synchrone Europa. De grootte van het 

referentie-incident is in artikel 153 van de SO Verordening vastgelegd en bedraagt 

3.000 MW. Voor 2018 was de grootte van het referentie-incident 113 MW – deze is 

dus flink gestegen als gevolg van de inwerkingtreding van de System Operation 

Verordening. 

Gegeven het feit dat zowel het volume als de wijze van inkopen volgen uit de 

verordening, heeft TenneT weinig tot geen handelingsvrijheid bij het inkopen van 

primair reservevermogen. Daardoor is een prikkel tot kostenverlaging bij de inkoop 

voor primair reservevermogen niet zinvol. 

Tot slot komt de ACM tot de conclusie dat de volumes goed te schatten zijn. Het 

aandeel van Nederland in de totale som van de Europese opwek en verbruik is 

stabiel. Voor de prijs is mogelijk geen goede schatter beschikbaar. 

Bovenstaande overwegende komt de ACM tot het voorstel om de kosten voor primair 

reserve vermogen volledig na te calculeren. De overweging dat een prikkel tot 

kostenverlaging niet zinvol is, is hierbij doorslaggevend. NB: dit is een wijziging ten 

opzichte van de huidige methode, waarin gedeeltelijk wordt nagecalculeerd. 
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De tweede soort vermogen om de frequentie in het net te handhaven of te herstellen 

is regelvermogen (in het Engels: automatic Frequency Restoration Reserve of aFRR). 

De activatie begint na 30 seconden en de volledige activatie is binnen 15 minuten. 

TenneT moet regelvermogen inkopen. Producenten en afnemers kunnen ervoor 

kiezen om regelvermogen aan TenneT te verkopen. Zij verplichten zich dan de 

gecontracteerde hoeveelheid regelvermogen (in MW) te reserveren. Deze partijen 

ontvangen van TenneT een vergoeding voor het gereserveerde vermogen. Partijen die 

regelvermogen gereserveerd hebben, zijn verplicht om ieder kwartier voor het 

overeengekomen vermogen op- en afregelbiedingen aan TenneT door te geven. 

Partijen zonder gereserveerd vermogen mogen op vrijwillige basis op- en 

afregelbiedingen aan TenneT doorgeven. 

Als TenneT regelvermogen afroept, ontvangen de leveranciers van regelvermogen 

een vergoeding per MWh die zij op- of afregelen. Die vergoeding is gelijk aan de 

marginale prijs van de hoogste op- of afregelbieding. Deze prijs bepaalt vervolgens 

ook de onbalansprijs en onbalanskosten die TenneT bij de veroorzakers van de 

verstoring in rekening brengt. TenneT draagt dus in essentie alleen de kosten voor het 

contracteren van ter beschikking gesteld vermogen (MW). 

TenneT koopt regelvermogen in via tenders. TenneT publiceert alleen de gemiddelde 

prijs voor regelvermogen. Ook voor regelvermogen geldt dat de contractduur steeds 

korter wordt: van jaarcontracten in 2015 tot kwartaal-, maand- en weekcontracten in 
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2018. Hierdoor kunnen ook decentrale technologieën capaciteit gaan leveren. Het 

marktontwerp is vastgelegd in Verordening (EU) 2019/943 (artikel 6) en heeft 

welvaartmaximalisatie tot doel. De minimale kwantiteit (hoeveelheid) en kwaliteit 

(kwalificatie-eisen) voor regelvermogen zijn vastgelegd in regelgeving. 

Gemeenschappelijke Europese platforms maken het uitwisselen van 

balanceringsenergie uit frequentieherstelreserves mogelijk. Voor deze platformen 

stellen de Europese TSO’s productspecificaties voor, waaronder die van het 

standaardproduct frequentieherstelreserves. TenneT legt een dergelijk voorstel 

vervolgens aan de ACM voor ter goedkeuring. In het voorstel dat de ACM heeft 

goedgekeurd, staan het marktproces en de productspecificaties uitvoerig beschreven: 

onder andere de vereisten van het optimalisatiealgoritme van de veiling, de definities 

van het standaardproduct, de opening- en eindtijden voor de biedingen en de 

kostencategorisatie. TenneT heeft dus geen handelingsvrijheid voor de inkoop van 

reservevermogen. Het netontwerp heeft ook geen invloed op de hoeveelheid 

regelvermogen die TenneT moet inkopen. 

Ook ten aanzien van de inkoop van regelvermogen is de handelingsvrijheid van 

TenneT beperkt, omdat de handelingen die TenneT moet verrichten zijn vastgelegd in 

de verordening. Dit betekent dat een prikkel tot kostenverlaging voor de inkoop van 

regelvermogen niet zinvol is. 

Tot slot overweegt de ACM dat de historische gegevens hier geen goede schatter zijn 

voor de toekomst. Er is namelijk een toename van het niet-regelbaar (duurzaam) 

productievermogen. Deze toename zal naar verwachting leiden tot meer variatie in 

de reguliere onbalans van het systeem. De ACM verwacht daarom dat in de toekomst 

meer regelvermogen nodig zal zijn. De omvang van deze toename is echter moeilijk 

te schatten. 

Bovenstaande overwegende komt de ACM tot het voorstel om de inkoopkosten voor 

regelvermogen na te calculeren. De overweging dat een prikkel tot kostenverlaging 

niet zinvol is, is hierbij doorslaggevend. NB: dit is een wijziging ten opzichte van de 

huidige methode, waarin gedeeltelijk wordt nagecalculeerd. 
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De derde soort vermogen om de frequentie in het net te handhaven of te herstellen 

is noodvermogen (in het Engels: manual Frequency Restoration Reserve of mFRR). 

Voor dit vermogen sluit TenneT contracten af met producenten en 

elektriciteitsverbruikers, waarin is vastgelegd dat deze contractanten binnen 15 

minuten na telefonische afroep beschikbaar zijn voor het op- of afregelen om 

onbalans in het Nederlandse systeem te verminderen. TenneT zet noodvermogen in 

als de markt voor regelvermogen tekortschiet om de balans te handhaven of te 

herstellen, bijvoorbeeld als er een grote uitval is. 

TenneT roept zeer beperkt noodvermogen af (gemiddeld één keer per maand). Ook 

de duur van de inzet is vaak zeer kort (minder dan een uur). Er zijn relatief weinig 

partijen die momenteel voldoen aan de kwalificatie-eisen voor het leveren van 

noodvermogen. Partijen moeten veel vermogen kunnen leveren (minimaal 20 MW). 

Afnemers moeten een zeer constant afnamepatroon hebben, omdat noodvermogen 

24 uur per dag beschikbaar moet zijn. Gecontracteerde partijen zijn verplicht om op 

afroep te bieden. 

Net als voor primair reservevermogen en regelvermogen, wordt ook de minimale 

behoefte van TenneT aan noodvermogen bepaald aan de hand van in Europese 

regelgeving, te weten in artikel 157 van de System Operation Verordening. De 

hoeveelheid noodvermogen die TenneT moet inkopen, is afhankelijk van het grootst 

mogelijk incident in Nederland en de normale verdeling van onbalans voor het 
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regelvermogen. Als het grootst mogelijke incident niet verandert, is de hoeveelheid in 

te kopen regel- en noodvermogen voor TenneT constant. Het marktontwerp is 

vastgelegd in artikel 10.36 van de Netcode Elektriciteit en de bijlagen 8 en 9 daarvan. 

Die bijlagen beschrijven de producten met de kenmerken voor standaardproducten 

zoals uiteengezet in artikel 25 van de Verordening (EU) 2017/2195 (GL EB) waar deze 

relevant zijn. Het volledige overzicht van specificaties voor de producten wordt 

uiteengezet in door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet vast te 

stellen procedures en specificaties, aldus artikel 10.36, tweede lid. 

Ook ten aanzien van de inkoop van noodvermogen is de handelingsvrijheid van 

TenneT beperkt, omdat de handelingen die TenneT moet verrichten zijn vastgelegd in 

de verordening. Dit betekent dat een prikkel tot kostenverlaging voor de inkoop van 

noodvermogen niet zinvol is. 

Tot slot overweegt de ACM dat de historische gegevens mogelijk niet representatief 

zijn voor de toekomst. Het grootst mogelijke incident stijgt namelijk van 994Mw naar 

1300MW als de Claus-C centrale opnieuw in gebruik wordt genomen. De ACM heeft 

dit niet nader onderzocht. 

Bovenstaande overwegende komt de ACM tot het voorstel om de inkoopkosten voor 

noodvermogen na te calculeren. De overweging dat een prikkel tot kostenverlaging 

niet zinvol is, is hierbij doorslaggevend. NB: dit is een wijziging ten opzichte van de 

huidige methode, waarin gedeeltelijk wordt nagecalculeerd. 
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Het kan voorkomen dat de spanning uitvalt. TenneT dient in dat geval de elektriciteit 

in het net weer te herstellen. Daarvoor moet zij herstelvoorzieningen inkopen. 

Herstelvoorzieningen betreft het geheel aan voorzieningen (installaties, procedures 

en medewerkers) die nodig zijn om een spanningsloos net weer onder spanning te 

kunnen brengen. 

Herstelvoorzieningen kunnen een ‘black start’-eenheid (met interne startvoorziening) 

of een ‘brown start’-eenheid (zonder interne startvoorziening) zijn. TenneT dient zelf 

de omvang van de herstelvoorzieningen te bepalen. De herstelvoorzieningen moeten 

in verschillende regio’s in het land worden gecontracteerd. De verplichtingen van 

TenneT volgen uit Verordening (EU) 2017/2196. Op grond hiervan heeft TenneT op 18 

december 2018 een ‘bescherm- en herstelplan’ ingediend bij de ACM. In dit plan 

geeft TenneT nationaal invulling aan de Europese regelgeving. TenneT volgt hierbij het 

protocol dat door ENTSO-E is ontwikkeld (ENTSO-E Policy 5: Emergency operations). 

De ACM heeft geen bevoegdheid om het bescherm- en herstelplan goed- of af te 

keuren, TenneT heeft het ter informatie ingediend. De ACM kan alleen achteraf (in 

het geval van een black-out) constateren of TenneT voldoende voorzieningen had 

getroffen. TenneT heeft dus enige handelingsvrijheid om te bepalen hoe zij 

herstelvoorzieningen inkoopt. TenneT heeft op grond van het bescherm- en 

herstelplan op drie locaties verspreid over het land herstelvoorzieningen 

gecontracteerd. TenneT contracteert de herstelvoorzieningen via tenders, die zij ruim 

van tevoren aankondigt. 
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Een bijzonder aspect van herstelvermogen is dat het gaat om een gebeurtenis met 

een kleine kans en een zeer grote impact (een black-out). Het is de vraag of een 

mogelijk kleine efficiëntiewinst opweegt tegen de kans dat TenneT door een te sterke 

efficiëntieprikkel onvoldoende herstelvoorzieningen treft. Gegeven de grote impact 

zou een kleine verslechtering van de kwaliteit naar de mening van de ACM al 

onwenselijk zijn. 

Bovenstaande overwegende komt de ACM tot het voorstel om de inkoopkosten voor 

herstelvermogen na te calculeren. De overwegingen dat een (te) sterke prikkel ertoe 

kan leiden dat TenneT onvoldoende herstelverzieningen treft en dat de impact van 

een black-out zeer groot is, zijn hierbij doorslaggevend. NB: dit is een wijziging ten 

opzichte van de huidige methode, waarin gedeeltelijk wordt nagecalculeerd. 
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Netverliezen en congestiemanagement zijn zowel relevant voor TenneT als voor de 

RNB’s. Om de consistentie te waarborgen behandelt de ACM deze twee onderwerpen 

gezamenlijk voor TenneT en de RNB’s. De ACM komt hier in een latere KBG-

bijeenkomst op terug. In deze KBG-bijeenkomst doet de ACM alleen een voorstel voor 

blindvermogen. 
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Blindstroom betreft te hoge of te lage spanning op het elektriciteitsnet en is relevant 

bij hogere netvlakken (HS en EHS). Te lage spanning kan bijvoorbeeld ontstaan 

doordat een verbinding lang is, te hoge spanning kan ontstaan doordat veel 

producenten dicht bij elkaar invoeden. Blindstroom heeft een sterk regionaal 

karakter. 

Er zijn twee manieren om het spanningsprobleem op te lossen. Bij de eerste manier 

plaatst TenneT condensatoren in het net. Bij de tweede manier sluit TenneT 

contracten af met producenten, die dan blindvermogen leveren. Dat leidt tot 

inkoopkosten voor blindvermogen. Centrales willen immers een vergoeding voor het 

geleverde blindvermogen, omdat zij niet maximaal kunnen draaien. 

Omdat blindstroom een sterk regionaal karakter heeft, sluit TenneT via regionale 

tenders contracten af met aanbieders. Het regionale karakter heeft tot gevolg dat er 

weinig concurrentie is tussen aanbieders van blindvermogen. TenneT moet een 

optimale balans vinden tussen de inkoop van blindvermogen en investeren in eigen 

voorzieningen om de spanning in het net op het juiste niveau te houden. Het is om 

die reden zinvol om TenneT een financiële prikkel te geven om blindvermogen 

doelmatig in te kopen. Als de ACM de inkoop van blindvermogen zou nacalculeren, 

zou voor TenneT de prikkel verdwijnen om een zuivere afweging te maken tussen de 

inkoop van blindvermogen en het installeren van condensatoren. 
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De ACM overweegt dat de methode van tariefregulering weinig invloed heeft op de 

verplichting van TenneT om de spanning op het juiste niveau te houden. Deze 

verplichting is vastgelegd in artikel 9.15 van de Netcode elektriciteit. Dit artikel 

beschrijft van TenneT moet doen als het bereik voor het blindvermogen onvoldoende 

is. 

De ACM overweegt ook dat TenneT een afweging moeten maken tussen de inkoop 

van blindvermogen en het installeren van condensatoren in haar net. Het is belangrijk 

dat TenneT hier een zuivere afweging maakt. Als de ACM de inkoop van 

blindvermogen nacalculeert dan wordt deze zuivere afweging verstoord. 

De historische gegevens (volume en prijzen) lijken op basis van realisaties in het 

verleden niet heel representatief voor de toekomst. Dit geldt met name voor het EHS-

net. 

Het bovenstaande overwegende stelt de ACM voor om de kosten voor 

blindvermogen niet langer na te calculeren. Het uitgangspunt voor de ACM is ‘niet 

nacalculeren tenzij’. In dit geval gaat het om een relatief geringe kostenpost (8 á 9 

miljoen Euro per jaar). De methode leidt weliswaar niet tot een exacte schatting van 

deze kostenpost, maar de ACM kan op basis hiervan niet concluderen dat ze als 

gevolg van de ontwikkelingen op deze kostenpost de verwachte efficiënte kosten niet 

goed kan schatten. Bovendien is het wenselijk om hier te prikkelen tot 

kostenverlaging en gaat dit niet ten koste van de kwaliteit/kwantiteit. De ACM houdt 

daarom vast aan de hoofdregel: niet nacalculeren. 
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Tijdens de KBG-bijeenkomst van 25 mei 2020 presenteerde NBNL haar visie op de 

komende regulering. Tijdens de presentatie bleek er onvoldoende ruimte om alle 

openstaande vragen van de ACM aan NBNL te bespreken. Om die reden heeft de 

ACM na afloop van deze bijeenkomst NBNL aanvullende vragen gesteld per email. De 

middagsessie van de KBG-bijeenkomst vandaag zal in het teken staan van de 

schriftelijke beantwoording van NBNL. 

In deze KBG-bijeenkomst zal de ACM eerst uitleg geven over haar beoordelingskader 

en wat de ACM beoogt te bereiken met tariefregulering. Vanuit dit kader zal de ACM 

haar reactie op de presentatie van NBNL en de beantwoording van de vragen door 

NBNL bespreken. In de presentatie heeft de ACM een aantal momenten ingebouwd 

voor vragen en discussie. 
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Op grond van de wet, de parlementaire geschiedenis daarbij en rechterlijke 

uitspraken concludeert de ACM dat de gekozen methode ertoe moet leiden dat: 

1. De tarieven die netgebruikers betalen voor uitvoering van de wettelijke taken 

door NB’s de verwachte efficiënte kosten inclusief een redelijk rendement 

weerspiegelen (doelmatige bedrijfsvoering); 

2. Een redelijk rendement behaald kan worden, een redelijk rendement is een 

rendement dat in het economisch verkeer gebruikelijk is (doelmatige 

bedrijfsvoering / redelijk rendement); 

3. Netbeheerders voldoende ruimte hebben om te investeren in (i) doelmatige 

transportkwaliteit, (ii) voorzieningszekerheid en (iii) duurzaamheid. 

De ACM geeft invulling aan deze wettelijke uitgangspunten door voor de RNB’s 

tariefregulering toe te passen. Voor de regionale netbeheerders is dit ingevuld door 

middel van een price-cap met volumerisico voor de netbeheerder. 
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De ACM dient met haar methode de wettelijke uitgangspunten verder in te vullen. Bij 

de uitwerking van zo’n methode kijkt de ACM naar de bredere context van 

tariefregulering. Daarbij streeft de ACM naar een redelijk verhouding tussen prijs en 

kwaliteit, voor nu en in de toekomst. 

Tariefregulering kan daaraan bijdragen door: 

1. Monopoliewinsten te voorkomen, 

2. RNB’s een financiële prikkel te geven om (te innoveren en daarmee) 

kostenverlagingen door te voeren, 

3. RNB’s waar nodig een financiële prikkel te geven om (te innoveren en daarmee) 

de optimale kwaliteit en kwantiteit te leveren, en 

4. RNB’s voldoende inkomsten te geven om hun wettelijke taken nu en in de 

toekomst uit te voeren door tarieven op een voldoende niveau vast te stellen. 

21 



       

            

            

 

             

              

   

             

             

              

          

             

               

         

           

            

           

             

           

           

         

De individuele uitgangspunten kunnen als volgt bereikt worden: 

1. Om monopoliewinsten te voorkomen, is van belang dat de inkomsten die de 

netbeheerder mag verkrijgen niet hoger zijn dan de eigen kosten (inclusief een 

redelijk rendement). 

2. Om RNB’s een financiële prikkel te geven tot kostenverlaging, is van belang dat de 

inkomsten die de NB mag verkrijgen niet direct afhankelijk zijn van de kosten die 

de NB realiseert. 

3. Om RNB’s, wanneer dat past binnen het wettelijk kader en wenselijk is, een 

financiële prikkel te geven om de optimale kwaliteit en kwantiteit te realiseren, is 

van belang dat de inkomsten die de RNB mag verkrijgen afhankelijk zijn van de 

mate waarin de RNB de optimale kwaliteit en kwantiteit realiseert. 

4. Om RNB’s voldoende inkomsten te geven om hun diensten nu en in de toekomst 

aan te bieden, is van belang dat de inkomsten die een RNB mag verkrijgen niet 

lager zijn dan de eigen kosten (inclusief een redelijk rendement). 

Deze eigenschappen zijn onverenigbaar in één methode, zodat het noodzakelijk is 

voor de ACM om een afweging te maken tussen de verschillende achterliggende 

doelen. Uit de wettelijke uitgangspunten volgt een zekere weging van verschillende 

eigenschappen. Het wettelijk kader schrijft immers voor dat de ACM uit moet gaan 

van de verwachte efficiënte kosten (inclusief een redelijk rendement. Dat betekent 

dat een inefficiënte netbeheerder niet al zijn kosten kan terugverdienen. Een cost-

plus methode past dus niet bij het wettelijk kader. 
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Door uit te gaan van verwachte efficiënte kosten en een rendement dat in het 

economisch verkeer gebruikelijk is, moet de ACM de inkomsten die RNB’s krijgen 

baseren op kosten inclusief een redelijk rendement die “een fictieve efficiënte 

concurrent” in zijn situatie naar verwachting zou maken. De ACM noemt deze kosten 

in haar methodebesluit de “verwachte efficiënte kosten inclusief een redelijk 

rendement”. 

Door uit te gaan van de verwachte efficiënte kosten inclusief een redelijk rendement 

van een fictieve efficiënte concurrent: 

- Voorkomt de methode monopoliewinsten (1), 

- Krijgt de RNB een prikkel om (bij een gelijk niveau van dienstverlening) minder 

kosten te maken dan de fictieve efficiënte concurrent (2), 

- Krijgt de RNB een prikkel om een betere kwaliteit en kwantiteit van dienstverlening 

te realiseren dan de fictieve efficiënte concurrent (3), 

- Verkrijgt de RNB voldoende inkomsten, ook met het oog op voorzieningszekerheid 

en duurzaamheid, om zijn wettelijke taken nu en in de toekomst uit te voeren, 

zolang de NB minstens even efficiënt werkt als de fictieve efficiënte concurrent (4). 
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De ACM geeft met maatstafregulering op basis van price-cap voor regionale 

netbeheerders invulling aan deze afweging. 

Maatstafregulering op basis van het sectorgemiddelde maakt de tarieven/inkomsten 

grotendeels onafhankelijk van de eigen kosten van een individuele RNB. Daaruit volgt 

een prikkel om de kosten per eenheid output te minimaliseren. Tegelijkertijd verdient 

sector als geheel zijn kosten inclusief een redelijk rendement terug. Een ander gevolg 

van tariefregulering is dat de inkomsten afhankelijk zijn van de output die de RNB 

realiseert. Omdat extra output tot extra inkomsten leidt is er een prikkel voor RNB’s 

om extra output te realiseren. Waar nodig zijn er prikkels om de optimale kwaliteit te 

leveren (Q-factor). 
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Op basis van de presentatie van NBNL en de discussie in de KBG-bijeenkomst van 25 

mei 2020 identificeert de ACM de volgende mogelijke belemmeringen bij tijdig 

investeren: 

1. Om tijdig te kunnen investeren is voldoende kapitaal nodig. Om te voorkomen dat 

een netbeheerder onvoldoende kapitaal heeft, is van belang is dat een 

netbeheerder voldoende inkomsten in het vooruitzicht kan stellen om 

kapitaalverschaffers een marktconform rendement te kunnen bieden. 

2. Tijdig investeren loont op korte termijn niet binnen de maatstaf. Om dit probleem 

te voorkomen is van belang dat tijdig investeren (niet te vroeg, niet te laat) tot 

een hoger rendement leidt dan te vroeg of te laat investeren. Dit is het 

“maatstafprobleem” dat in het vooronderzoek proactief verzwaren door de ACM 

geïdentificeerd is. Wachten met investeren leidt (op korte termijn) tot een hoger 

rendement dan tijdig investeren, omdat een netbeheerder daarmee een hogere 

benuttingsgraad realiseert en er geen straf is in de regulering op te laat 

investeren. 
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De ACM streeft een methode na die (1) netbeheerders prikkelt om tijdig te investeren 

(niet onnodig vroeg en niet te laat) en die (2) een netbeheerder die tijdig investeert 

een marktconform rendement biedt zodat de aan vermogen kunnen komen om tijdig 

te investeren. Door een methode na te streven die een marktconform rendement 

(WACC) biedt aan een efficiënte netbeheerder wordt deze in staat gesteld om 

kapitaal aan te trekken. 

De rol van tariefregulering is het vergoeden van de verwachte efficiënte kosten 

inclusief een redelijk rendement. 

27 



           

        

         

          

         

             

            

            

               

                

       

De ACM heeft hiervoor twee instrumenten aangedragen om tijdig investeren te 

belonen (te laat investeren te bestraffen) binnen de maatstaf: 

1. Het introduceren van ‘virtuele output’, waarbij positieve output wordt 

toegevoegd aan de output van een NB die tijdig geïnvesteerd heeft. 

2. Het invoeren van een capaciteitsprestatie, waarbij negatieve output wordt 

toegevoegd aan de output van een NB die te laat of niet geïnvesteerd heeft. 

Van beide instrumenten heeft NBNL aangegeven geen meerwaarde te zien in de 

methode, omdat de maatstafregulering voor de netbeheerders geen reden is om te 

wachten met investeren. Vanuit NBNL lijkt er dus geen behoefte meer te zijn om de 

maatstaf aan te passen. De ACM merkt op dat het hier om een grote verandering gaat 

ten opzichte van het eerdere standpunt van NBNL. 
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NBNL beschrijft in haar presentatie en begeleidende notitie de centrale wens van de 

RNB’s om gedurende de reguleringsperiode rekening te houden met een lange 

periode van stijging van investeringsniveaus die de stijgingen van output ruimschoots 

overschrijden. 

De ACM heeft NBNL verzocht te onderbouwen waarom de kosten sneller stijgen dan 

de output, met inachtneming van de voorgenomen oplossingsrichtingen zoals voor 

groei DCO en toe te lichten waarom de toename van investeringen en kapitaallasten 

binnen de huidige reguleringsmethode volgens NBNL tot problemen leidt. Uit het 

antwoord van NBNL signaleert de ACM dat het probleem niet een van tijdig 

investeren is. De door NBNL geschetste problematiek ziet de ACM als een mogelijk 

schattersprobleem. 

Tegenover de investeringen zal ook nieuwe output staan. Door middel van de 

tariefregulering ontvangt de NB hiervoor dus automatisch al extra inkomsten. De 

ACM vindt deze relatie onderbelicht in het verhaal van NBNL. 

Het uitgangspunt voor het schatten van de toekomstige efficiënte kosten in de 

methode is op basis van het verleden. Daar waar de ACM ziet dat de huidige 

methode niet langer tot een goede schatting leidt gaat de ACM daarmee aan de slag 

(bijvoorbeeld groei DCO). 
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Op de KBG- bijeenkomst van 23 april 2020 heeft de ACM onder de noemer 

schattingen m.b.t. ontwikkelingen tijdens de periode (“vooruitkijkend schatten”) voor 

vier onderwerpen oplossingsrichtingen gepresenteerd om zo in de regulering 

rekening te houden met in de toekomst verwachte ontwikkelingen. Dit waren: 

• Verdeling kapitaalkosten (gas) 

• Afnemende volumes (gas) 

• Afschrijvingsklif 

• Groei DCO 

Voor alle vier van deze onderwerpen geldt dat deze in het vervolgtraject verder 

worden uitgewerkt. In deze presentatie staan wij van deze onderwerpen alleen stil bij 

de onderwerpen ‘Afschrijvingsklif’ en ‘groei DCO’ omdat de bijdrage van de 

netbeheerders, en de vragen van de ACM en beantwoording door de netbeheerders 

hiertoe aanleiding geven. 

Daarnaast hebben de netbeheerders aangegeven dat zij voor een aantal andere 

onderwerpen ook een noodzaak zien om maatregelen te nemen in de 

reguleringsmethode. Het gaat daarbij om: 

• Inkoopkosten bovenliggende netbeheerder 

• WACC: vaststelling en stelselkeuze 

• Tijdelijke nacalculatie van kapitaalkosten 

• Kosten congestiemanagement/ flexibiliteit (elektriciteit) 
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• Verwijderingskosten (gas) 

• Desinvesteringen (gas) 

In het vervolg zal de ACM ingaan op alle onderwerpen die op deze slide vet zijn 

gedrukt. Hierbij wordt per onderwerp aangegeven wat de netbeheerders concreet 

voorstellen en wordt een reactie gegeven door de ACM. 

NB: De ACM heeft meer RNB-onderwerpen geïdentificeerd voor REG2022 die nog 

niet behandeld zijn in de KBG-bijeenkomsten. Denk daarbij aan netverliezen gas, de 

productiviteitsverandering en de toepassing van het nacalculatiekader voor RNB’s. 
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De regionale netbeheerders zijn van mening dat, gelijktijdig met de correctie voor het 

wegvallen van de afschrijvingen van de Start-GAW (de afschrijvingsklif), het 

meenemen van bovengemiddelde toenames van kapitaalkosten in schatters een 

instrument kan zijn om effecten van proactief investeren te vertalen naar toegestane 

inkomsten. 

De ACM beschouwt de afschrijvingsklif als een losstaand schattersprobleem waarbij 

een specifieke oplossing vereist is. 

Bij de afschrijvingsklif is de ACM voornemens om de schatting van de efficiënte 

kosten per eenheid output te verbeteren door de kostenbasis van de individuele 

netbeheerder waarbij de klif plaatsvindt op neutrale wijze te schonen. 

Het verschil tussen de start-GAW en andere investeringen is dat de relatie met output 

anders is. Bij de afschrijvingsklif vallen in één keer veel kosten weg, zonder dat er een 

significante verandering van output mee gepaard gaat. Bij nieuwe investeringen is de 

verwachting dat ze benut zullen worden en nodig zijn om te voldoen aan de vraag 

naar transportcapaciteit. Dit leidt tot extra output en dus extra inkomsten. 
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In de beantwoording op de vragen omtrent groei DCO stelt NBNL dat naast de 

investeringen t.b.v. DCO, er ook netverzwaringen nodig zullen zijn om grotere 

gelijktijdige belasting van het net mogelijk te kunnen maken. Tegelijkertijd stelt NBNL 

dat hier veelal geen nieuwe of verzwaarde aansluitingen tegenover staan. 

Deze ontwikkeling is nog niet eerder genoemd binnen REG2022. De ACM vraagt NBNL 

in meer detail toe te lichten welke netverzwaringen nodig zijn, waarbij aansluitingen 

ongewijzigd blijven. De ACM zal op basis daarvan overwegen of dit eventueel om een 

methodische wijziging vraagt en dit afhankelijk daarvan tijdens een latere KBG-

bijeenkomst behandelen. 
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In de presentatie en beantwoording van NBNL pleit zij voor twee aanpassingen op de 

WACC: 

1. Ten eerste de vaststellingsmethode. NBNL stelt dat de voorziene daling van de 

vergoeding voor het Eigen Vermogen niet in lijn is met de onzekere 

ontwikkelingen in de komende reguleringsperiode. De ACM begrijpt dat met 

onzekere ontwikkelingen de energietransitie bedoeld wordt. 

2. Ten tweede stelt NBNL dat een overgang op een nominaal stelsel voor de WACC 

bij zowel gas als elektriciteit zorgt voor een vergoeding van geïnvesteerd 

vermogen dat beter aansluit bij de werkelijke nominale kosten van geïnvesteerd 

vermogen. 

De ACM zal de wenselijkheid en noodzakelijkheid van beide aanpassingen nader 

onderzoeken in het najaar. 
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Op 25 mei 2020 heeft NBNL het aanvullende onderwerp ‘inkoopkosten 

bovenliggende netbeheerder’ gepresenteerd. NBNL stelt specifiek als oplossing voor 

om de voorcalculatie inkoopkosten zoveel mogelijk te baseren op het (voorlopige) 

tariefvoorstel van de bovenliggende netbeheerder voor datzelfde jaar. 

De ACM begrijpt de wens van NBNL op dit onderwerp en zal dit meenemen in de 

verdere voorbereiding van de methodebesluiten voor de RNB’s. 
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Een van de mogelijkheden die NBNL in haar presentatie van 25 mei 2020 heeft 

aangedragen is om de groeicomponent van de kapitaalkosten in de 

productiviteitsverandering te vervangen door nacalculatie. Dit zou betekenen dat alle 

individuele netbeheerders tijdelijk de kapitaalkosten van hun 

(uitbreidings)investeringen individueel vergoed krijgen. 

De ACM merkt op dat deze oplossingsrichting strijdig is met tariefregulering. Het 

volledig nacalculeren van kosten, al dan niet tijdelijk, neigt namelijk naar cost-plus 

regulering. Op basis van het eerder geschetste kader, acht de ACM dit niet wenselijk. 

Bovendien leidt deze nacalculatie tot een dubbele vergoeding in combinatie met de 

extra inkomsten die de NB zal ontvangen bij de nacalculatie van groei DCO. Op basis 

van de door NBNL verstrekte beantwoording ziet de ACM niet in welk probleem in de 

regulering evident onopgelost blijft wanneer al nagecalculeerd wordt voor groei DCO. 

Meer algemeen, zoals eerder in deze presentatie al genoemd, benadrukt de ACM dat 

tariefregulering al tot extra inkomsten leidt als output stijgt. 

Bij andere onderwerpen wordt ook de optie tot nacalculatie overwogen. De ACM 

benadrukt hierbij dat nacalculatie niet het uitgangspunt is. Bij voorkeur kiest de ACM 

voor een oplossing binnen de maatstaf. Bijvoorbeeld in het geval van groei DCO bleek 

nacalculatie een realistische oplossing binnen de regulering. 
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De ACM begrijpt dat netbeheerders de kosten van 

congestiemanagement / flexibiliteit beschouwen als 

nieuwe en extra kosten bovenop kapitaalkosten van 

uitbreidingsinvesteringen. Daarnaast begrijpt de ACM dat 

congestiemanagement als tijdelijke oplossing wordt ingezet voor het creëren van 

extra transportcapaciteit op het net. Het besluit tot netverzwaring is volgens de RNB’s 

dan al genomen. 

Overigens ziet de ACM in de inbreng van de netbeheerders geen duidelijke 

afbakening van de begrippen congestiemanagement en flexibiliteit en vraagt zich af 

hoe deze begrippen zich volgens de netbeheerders onderscheiden. De ACM 

constateert dat in de bijdrage van de netbeheerders met name wordt gesproken over 

congestiemanagement. 

De ACM stelt zich op het volgende standpunt: 

• De regionale netbeheerders hebben de wettelijke taak om voldoende 

transportcapaciteit ter beschikking te stellen. De mate waarin regionale 

netbeheerders te maken krijgen met kosten voor congestiemanagement is 

beïnvloedbaar door tijdig investeren. 

• Binnen de tariefregulering leidt congestiemanagement tot extra inkomsten voor de 
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netbeheerders die congestiemanagement toepassen. De regionale netbeheerder 

krijgt hierdoor dus (efficiënte) kosten vergoed. 

• Hierbij merkt de ACM op dat de voorgenomen maatregel om groei DCO al 

tijdens de reguleringsperiode mee te nemen bij het bepalen van de 

inkomsten leidt tot een (extra) bijdrage in de dekking van kosten die direct 

of indirect door DCO worden veroorzaakt. Dit kunnen kapitaalkosten voor 

uitbreidingsinvesteringen zijn, maar ook kosten voor 

congestiemanagement. 

• De kosten die de regionale netbeheerders tijdelijk maken voor 

congestiemanagement zijn mogelijk minder efficiënt dan de kosten van tijdig 

investeren. Dit biedt de regionale netbeheerders een prikkel om tijdig te 

investeren om zo kosten van congestiemanagement te vermijden. De ACM acht dit 

een wenselijke prikkel binnen de huidige regulering. 
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In de presentatie van NBNL op de KBG -bijeenkomst van 25 mei 2020 stellen de 

netbeheerders voor om in de aanpassingen in het kader van HOGAN een maatregel 

op te nemen zodat nieuwe kosten voor verwijdering en desinvesteringen van 

gasnetten en gasaansluitingen worden meegenomen in de schattingsmethode voor 

de toegestane inkomsten. Deze slide gaat in op desinvesteringen, op de volgende 

slide wordt ingegaan op de verwijderingskosten. 

De ACM erkent dat de voorgestelde maatregelen in het kader van HOGAN (versneld 

afschrijven, desinvesteringen verwijderen uit de activabasis, overstappen op een 

nominale WACC) een verdere uitwerking behoeven in de methode van het schatten 

van toekomstige efficiënte kosten en het bepalen van de toegestane inkomsten. In de 

KBG-bijeenkomst van 23 april 2020 heeft de ACM daarom mogelijke 

oplossingsrichtingen besproken die zij hierbij ziet. De ACM zal deze 

oplossingsrichtingen verder uitwerken en tijdens een latere KBG- bijeenkomst 

besproken. 
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In de presentatie van NBNL op de KBG bijeenkomst van 25 mei 2020 stellen de 

netbeheerders voor om in de aanpassingen in het kader van HOGAN een maatregel 

op te nemen zodat nieuwe kosten voor verwijdering van gasnetten en 

gasaansluitingen worden meegenomen in de schattingsmethode voor de toegestane 

inkomsten. 

Ten aanzien van de kosten voor het verwijderen van gasnetten heeft de ACM in de 

KBG -bijeenkomst van 30 maart 2020 het volgende standpunt ingenomen: 

• Hoewel het verwijderen van gasnetten geen expliciete wettelijke taak is, verbiedt 

de Gaswet het netbeheerders ook niet om gasnetten te verwijderen. 

Milieuwetgeving (Wbm/Wbb) kan netbeheerders daarnaast verplichten om 

gasnetten te verwijderen als zij niet meer in gebruik zijn. 

• Met het oog hierop vindt de ACM het redelijk dat netbeheerders kosten die 

samenhangen met het verwijderen van gasnetten, vergoed kunnen krijgen via de 

tarieven. 

• De ACM vindt het, zeker met het oog op de beoogde grootschalige verwijdering 

van gasnetten, onwenselijk dat er geen expliciete wettelijke basis voor het 

verwijderen van gasnetten bestaat. De ACM heeft EZK gevraagd om deze basis te 

maken in de Energiewet. 

• Verder vroeg de ACM zich af of het grootschalig verwijderen van gasnetten in de 

toekomst ook via de tarieven betaald zou moeten worden door 

afnemers/netgebruikers of dat de kosten voor het verwijderen van gasnetten op 

40 



      

        

            

            

           

           

            

             

          

  

een andere manier vergoed moeten worden. 

Wat betreft de verwijderingskosten van gasaansluitingen geldt dat EZK momenteel 

een wijziging van de Gaswet en MR tariefstructuren in voorbereiding heeft, die 

regelen dat de helft van de verwijderingskosten van gasaansluitingen bij de verzoeker 

tot verwijdering in rekening worden gebracht, en de andere helft wordt 

gesocialiseerd via de tarieven voor instandhouding van de aansluiting. Daarmee komt 

er een wettelijke basis om deze kosten ook in tariefregulering mee te nemen. 

De ACM zal nog gaan uitwerken hoe deze kosten het beste in de schattingsmethode 

opgenomen zouden kunnen worden. Hierover zal tijdens een latere KBG- bijeenkomst 

gesproken worden. 
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	Gegeven het feit dat zowel het volume als de wijze van inkopen volgen uit de verordening, heeft TenneT weinig tot geen handelingsvrijheid bij het inkopen van primair reservevermogen. Daardoor is een prikkel tot kostenverlaging bij de inkoop voor primair reservevermogen niet zinvol. 
	Tot slot komt de ACM tot de conclusie dat de volumes goed te schatten zijn. Het aandeel van Nederland in de totale som van de Europese opwek en verbruik is stabiel. Voor de prijs is mogelijk geen goede schatter beschikbaar. 
	Bovenstaande overwegende komt de ACM tot het voorstel om de kosten voor primair reserve vermogen volledig na te calculeren. De overweging dat een prikkel tot kostenverlaging niet zinvol is, is hierbij doorslaggevend. NB: dit is een wijziging ten opzichte van de huidige methode, waarin gedeeltelijk wordt nagecalculeerd. 
	Figure
	Figure
	De tweede soort vermogen om de frequentie in het net te handhaven of te herstellen is regelvermogen (in het Engels: automatic Frequency Restoration Reserve of aFRR). De activatie begint na 30 seconden en de volledige activatie is binnen 15 minuten. TenneT moet regelvermogen inkopen. Producenten en afnemers kunnen ervoor kiezen om regelvermogen aan TenneT te verkopen. Zij verplichten zich dan de gecontracteerde hoeveelheid regelvermogen (in MW) te reserveren. Deze partijen ontvangen van TenneT een vergoeding
	Als TenneT regelvermogen afroept, ontvangen de leveranciers van regelvermogen een vergoeding per MWh die zij op-of afregelen. Die vergoeding is gelijk aan de marginale prijs van de hoogste op-of afregelbieding. Deze prijs bepaalt vervolgens ook de onbalansprijs en onbalanskosten die TenneT bij de veroorzakers van de verstoring in rekening brengt. TenneT draagt dus in essentie alleen de kosten voor het contracteren van ter beschikking gesteld vermogen (MW). 
	TenneT koopt regelvermogen in via tenders. TenneT publiceert alleen de gemiddelde prijs voor regelvermogen. Ook voor regelvermogen geldt dat de contractduur steeds korter wordt: van jaarcontracten in 2015 tot kwartaal-, maand-en weekcontracten in 
	2018. Hierdoor kunnen ook decentrale technologieën capaciteit gaan leveren. Het 
	marktontwerp is vastgelegd in Verordening (EU) 2019/943 (artikel 6) en heeft welvaartmaximalisatie tot doel. De minimale kwantiteit (hoeveelheid) en kwaliteit (kwalificatie-eisen) voor regelvermogen zijn vastgelegd in regelgeving. Gemeenschappelijke Europese platforms maken het uitwisselen van balanceringsenergie uit frequentieherstelreserves mogelijk. Voor deze platformen stellen de Europese TSO’s productspecificaties voor, waaronder die van het standaardproduct frequentieherstelreserves. TenneT legt een d
	Ook ten aanzien van de inkoop van regelvermogen is de handelingsvrijheid van TenneT beperkt, omdat de handelingen die TenneT moet verrichten zijn vastgelegd in de verordening. Dit betekent dat een prikkel tot kostenverlaging voor de inkoop van regelvermogen niet zinvol is. 
	Tot slot overweegt de ACM dat de historische gegevens hier geen goede schatter zijn voor de toekomst. Er is namelijk een toename van het niet-regelbaar (duurzaam) productievermogen. Deze toename zal naar verwachting leiden tot meer variatie in de reguliere onbalans van het systeem. De ACM verwacht daarom dat in de toekomst meer regelvermogen nodig zal zijn. De omvang van deze toename is echter moeilijk te schatten. 
	Bovenstaande overwegende komt de ACM tot het voorstel om de inkoopkosten voor regelvermogen na te calculeren. De overweging dat een prikkel tot kostenverlaging niet zinvol is, is hierbij doorslaggevend. NB: dit is een wijziging ten opzichte van de huidige methode, waarin gedeeltelijk wordt nagecalculeerd. 
	Figure
	Figure
	De derde soort vermogen om de frequentie in het net te handhaven of te herstellen is noodvermogen (in het Engels: manual Frequency Restoration Reserve of mFRR). Voor dit vermogen sluit TenneT contracten af met producenten en elektriciteitsverbruikers, waarin is vastgelegd dat deze contractanten binnen 15 minuten na telefonische afroep beschikbaar zijn voor het op-of afregelen om onbalans in het Nederlandse systeem te verminderen. TenneT zet noodvermogen in als de markt voor regelvermogen tekortschiet om de 
	TenneT roept zeer beperkt noodvermogen af (gemiddeld één keer per maand). Ook de duur van de inzet is vaak zeer kort (minder dan een uur). Er zijn relatief weinig partijen die momenteel voldoen aan de kwalificatie-eisen voor het leveren van noodvermogen. Partijen moeten veel vermogen kunnen leveren (minimaal 20 MW). Afnemers moeten een zeer constant afnamepatroon hebben, omdat noodvermogen 24 uur per dag beschikbaar moet zijn. Gecontracteerde partijen zijn verplicht om op afroep te bieden. 
	Net als voor primair reservevermogen en regelvermogen, wordt ook de minimale behoefte van TenneT aan noodvermogen bepaald aan de hand van in Europese regelgeving, te weten in artikel 157 van de System Operation Verordening. De hoeveelheid noodvermogen die TenneT moet inkopen, is afhankelijk van het grootst mogelijk incident in Nederland en de normale verdeling van onbalans voor het 
	Net als voor primair reservevermogen en regelvermogen, wordt ook de minimale behoefte van TenneT aan noodvermogen bepaald aan de hand van in Europese regelgeving, te weten in artikel 157 van de System Operation Verordening. De hoeveelheid noodvermogen die TenneT moet inkopen, is afhankelijk van het grootst mogelijk incident in Nederland en de normale verdeling van onbalans voor het 
	regelvermogen. Als het grootst mogelijke incident niet verandert, is de hoeveelheid in te kopen regel-en noodvermogen voor TenneT constant. Het marktontwerp is vastgelegd in artikel 10.36 van de Netcode Elektriciteit en de bijlagen 8 en 9 daarvan. Die bijlagen beschrijven de producten met de kenmerken voor standaardproducten zoals uiteengezet in artikel 25 van de Verordening (EU) 2017/2195 (GL EB) waar deze relevant zijn. Het volledige overzicht van specificaties voor de producten wordt uiteengezet in door 

	Ook ten aanzien van de inkoop van noodvermogen is de handelingsvrijheid van TenneT beperkt, omdat de handelingen die TenneT moet verrichten zijn vastgelegd in de verordening. Dit betekent dat een prikkel tot kostenverlaging voor de inkoop van noodvermogen niet zinvol is. 
	Tot slot overweegt de ACM dat de historische gegevens mogelijk niet representatief zijn voor de toekomst. Het grootst mogelijke incident stijgt namelijk van 994Mw naar 1300MW als de Claus-C centrale opnieuw in gebruik wordt genomen. De ACM heeft dit niet nader onderzocht. 
	Bovenstaande overwegende komt de ACM tot het voorstel om de inkoopkosten voor noodvermogen na te calculeren. De overweging dat een prikkel tot kostenverlaging niet zinvol is, is hierbij doorslaggevend. NB: dit is een wijziging ten opzichte van de huidige methode, waarin gedeeltelijk wordt nagecalculeerd. 
	Figure
	Figure
	Het kan voorkomen dat de spanning uitvalt. TenneT dient in dat geval de elektriciteit in het net weer te herstellen. Daarvoor moet zij herstelvoorzieningen inkopen. Herstelvoorzieningen betreft het geheel aan voorzieningen (installaties, procedures en medewerkers) die nodig zijn om een spanningsloos net weer onder spanning te kunnen brengen. 
	Herstelvoorzieningen kunnen een ‘black start’-eenheid (met interne startvoorziening) of een ‘brown start’-eenheid (zonder interne startvoorziening) zijn. TenneT dient zelf de omvang van de herstelvoorzieningen te bepalen. De herstelvoorzieningen moeten in verschillende regio’s in het land worden gecontracteerd. De verplichtingen van TenneT volgen uit Verordening (EU) 2017/2196. Op grond hiervan heeft TenneT op 18 december 2018 een ‘bescherm-en herstelplan’ ingediend bij de ACM. In dit plan geeft TenneT nati
	Een bijzonder aspect van herstelvermogen is dat het gaat om een gebeurtenis met een kleine kans en een zeer grote impact (een black-out). Het is de vraag of een mogelijk kleine efficiëntiewinst opweegt tegen de kans dat TenneT door een te sterke efficiëntieprikkel onvoldoende herstelvoorzieningen treft. Gegeven de grote impact zou een kleine verslechtering van de kwaliteit naar de mening van de ACM al onwenselijk zijn. 
	Bovenstaande overwegende komt de ACM tot het voorstel om de inkoopkosten voor herstelvermogen na te calculeren. De overwegingen dat een (te) sterke prikkel ertoe kan leiden dat TenneT onvoldoende herstelverzieningen treft en dat de impact van een black-out zeer groot is, zijn hierbij doorslaggevend. NB: dit is een wijziging ten opzichte van de huidige methode, waarin gedeeltelijk wordt nagecalculeerd. 
	Figure
	Netverliezen en congestiemanagement zijn zowel relevant voor TenneT als voor de RNB’s. Om de consistentie te waarborgen behandelt de ACM deze twee onderwerpen gezamenlijk voor TenneT en de RNB’s. De ACM komt hier in een latere KBG-bijeenkomst op terug. In deze KBG-bijeenkomst doet de ACM alleen een voorstel voor blindvermogen. 
	Figure
	Blindstroom betreft te hoge of te lage spanning op het elektriciteitsnet en is relevant bij hogere netvlakken (HS en EHS). Te lage spanning kan bijvoorbeeld ontstaan doordat een verbinding lang is, te hoge spanning kan ontstaan doordat veel producenten dicht bij elkaar invoeden. Blindstroom heeft een sterk regionaal karakter. 
	Er zijn twee manieren om het spanningsprobleem op te lossen. Bij de eerste manier plaatst TenneT condensatoren in het net. Bij de tweede manier sluit TenneT contracten af met producenten, die dan blindvermogen leveren. Dat leidt tot inkoopkosten voor blindvermogen. Centrales willen immers een vergoeding voor het geleverde blindvermogen, omdat zij niet maximaal kunnen draaien. 
	Omdat blindstroom een sterk regionaal karakter heeft, sluit TenneT via regionale tenders contracten af met aanbieders. Het regionale karakter heeft tot gevolg dat er weinig concurrentie is tussen aanbieders van blindvermogen. TenneT moet een optimale balans vinden tussen de inkoop van blindvermogen en investeren in eigen voorzieningen om de spanning in het net op het juiste niveau te houden. Het is om die reden zinvol om TenneT een financiële prikkel te geven om blindvermogen doelmatig in te kopen. Als de A
	De ACM overweegt dat de methode van tariefregulering weinig invloed heeft op de verplichting van TenneT om de spanning op het juiste niveau te houden. Deze verplichting is vastgelegd in artikel 9.15 van de Netcode elektriciteit. Dit artikel beschrijft van TenneT moet doen als het bereik voor het blindvermogen onvoldoende is. 
	De ACM overweegt ook dat TenneT een afweging moeten maken tussen de inkoop van blindvermogen en het installeren van condensatoren in haar net. Het is belangrijk dat TenneT hier een zuivere afweging maakt. Als de ACM de inkoop van blindvermogen nacalculeert dan wordt deze zuivere afweging verstoord. 
	De historische gegevens (volume en prijzen) lijken op basis van realisaties in het verleden niet heel representatief voor de toekomst. Dit geldt met name voor het EHS-net. 
	Het bovenstaande overwegende stelt de ACM voor om de kosten voor blindvermogen niet langer na te calculeren. Het uitgangspunt voor de ACM is ‘niet nacalculeren tenzij’. In dit geval gaat het om een relatief geringe kostenpost (8 á 9 miljoen Euro per jaar). De methode leidt weliswaar niet tot een exacte schatting van deze kostenpost, maar de ACM kan op basis hiervan niet concluderen dat ze als gevolg van de ontwikkelingen op deze kostenpost de verwachte efficiënte kosten niet goed kan schatten. Bovendien is 
	Figure
	Figure
	Tijdens de KBG-bijeenkomst van 25 mei 2020 presenteerde NBNL haar visie op de komende regulering. Tijdens de presentatie bleek er onvoldoende ruimte om alle openstaande vragen van de ACM aan NBNL te bespreken. Om die reden heeft de ACM na afloop van deze bijeenkomst NBNL aanvullende vragen gesteld per email. De middagsessie van de KBG-bijeenkomst vandaag zal in het teken staan van de schriftelijke beantwoording van NBNL. 
	In deze KBG-bijeenkomst zal de ACM eerst uitleg geven over haar beoordelingskader en wat de ACM beoogt te bereiken met tariefregulering. Vanuit dit kader zal de ACM haar reactie op de presentatie van NBNL en de beantwoording van de vragen door NBNL bespreken. In de presentatie heeft de ACM een aantal momenten ingebouwd voor vragen en discussie. 
	Figure
	Figure
	Op grond van de wet, de parlementaire geschiedenis daarbij en rechterlijke uitspraken concludeert de ACM dat de gekozen methode ertoe moet leiden dat: 
	1. 
	1. 
	1. 
	De tarieven die netgebruikers betalen voor uitvoering van de wettelijke taken door NB’s de verwachte efficiënte kosten inclusief een redelijk rendement weerspiegelen (doelmatige bedrijfsvoering); 

	2. 
	2. 
	Een redelijk rendement behaald kan worden, een redelijk rendement is een rendement dat in het economisch verkeer gebruikelijk is (doelmatige bedrijfsvoering / redelijk rendement); 

	3. 
	3. 
	Netbeheerders voldoende ruimte hebben om te investeren in (i) doelmatige transportkwaliteit, (ii) voorzieningszekerheid en (iii) duurzaamheid. 


	De ACM geeft invulling aan deze wettelijke uitgangspunten door voor de RNB’s tariefregulering toe te passen. Voor de regionale netbeheerders is dit ingevuld door middel van een price-cap met volumerisico voor de netbeheerder. 
	Figure
	De ACM dient met haar methode de wettelijke uitgangspunten verder in te vullen. Bij de uitwerking van zo’n methode kijkt de ACM naar de bredere context van tariefregulering. Daarbij streeft de ACM naar een redelijk verhouding tussen prijs en kwaliteit, voor nu en in de toekomst. 
	Tariefregulering kan daaraan bijdragen door: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Monopoliewinsten te voorkomen, 

	2. 
	2. 
	RNB’s een financiële prikkel te geven om (te innoveren en daarmee) kostenverlagingen door te voeren, 

	3. 
	3. 
	RNB’s waar nodig een financiële prikkel te geven om (te innoveren en daarmee) de optimale kwaliteit en kwantiteit te leveren, en 

	4. 
	4. 
	RNB’s voldoende inkomsten te geven om hun wettelijke taken nu en in de toekomst uit te voeren door tarieven op een voldoende niveau vast te stellen. 


	Figure
	De individuele uitgangspunten kunnen als volgt bereikt worden: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Om monopoliewinsten te voorkomen, is van belang dat de inkomsten die de netbeheerder mag verkrijgen . 
	niet hoger zijn dan de eigen kosten (inclusief een redelijk rendement)


	2. 
	2. 
	Om RNB’s een financiële prikkel te geven tot kostenverlaging, is van belang dat de inkomsten die de NB mag verkrijgen de NB realiseert. 
	niet direct afhankelijk zijn van de kosten die 


	3. 
	3. 
	Om RNB’s, wanneer dat past binnen het wettelijk kader en wenselijk is, een financiële prikkel te geven om de optimale kwaliteit en kwantiteit te realiseren, is van belang dat de inkomsten die de RNB mag verkrijgen . 
	afhankelijk zijn van de mate waarin de RNB de optimale kwaliteit en kwantiteit realiseert


	4. 
	4. 
	Om RNB’s voldoende inkomsten te geven om hun diensten nu en in de toekomst aan te bieden, is van belang dat de inkomsten die een RNB mag verkrijgen . 
	niet lager zijn dan de eigen kosten (inclusief een redelijk rendement)



	Deze eigenschappen zijn onverenigbaar in één methode, zodat het noodzakelijk is voor de ACM om een afweging te maken tussen de verschillende achterliggende doelen. Uit de wettelijke uitgangspunten volgt een zekere weging van verschillende eigenschappen. Het wettelijk kader schrijft immers voor dat de ACM uit moet gaan van de verwachte efficiënte kosten (inclusief een redelijk rendement. Dat betekent dat een inefficiënte netbeheerder niet al zijn kosten kan terugverdienen. Een cost-plus methode past dus niet
	Door uit te gaan van verwachte efficiënte kosten en een rendement dat in het economisch verkeer gebruikelijk is, moet de ACM de inkomsten die RNB’s krijgen baseren op kosten inclusief een redelijk rendement die “een fictieve efficiënte concurrent” in zijn situatie naar verwachting zou maken. De ACM noemt deze kosten in haar methodebesluit de “verwachte efficiënte kosten inclusief een redelijk rendement”. 
	Door uit te gaan van de verwachte efficiënte kosten inclusief een redelijk rendement van een fictieve efficiënte concurrent: -Voorkomt de methode monopoliewinsten (1), -Krijgt de RNB een prikkel om (bij een gelijk niveau van dienstverlening) minder 
	kosten te maken dan de fictieve efficiënte concurrent (2), -Krijgt de RNB een prikkel om een betere kwaliteit en kwantiteit van dienstverlening te realiseren dan de fictieve efficiënte concurrent (3), 
	-Verkrijgt de RNB voldoende inkomsten, ook met het oog op voorzieningszekerheid en duurzaamheid, om zijn wettelijke taken nu en in de toekomst uit te voeren, zolang de NB minstens even efficiënt werkt als de fictieve efficiënte concurrent (4). 
	Figure
	De ACM geeft met maatstafregulering op basis van price-cap voor regionale netbeheerders invulling aan deze afweging. 
	Maatstafregulering op basis van het sectorgemiddelde maakt de tarieven/inkomsten grotendeels onafhankelijk van de eigen kosten van een individuele RNB. Daaruit volgt een prikkel om de kosten per eenheid output te minimaliseren. Tegelijkertijd verdient sector als geheel zijn kosten inclusief een redelijk rendement terug. Een ander gevolg van tariefregulering is dat de inkomsten afhankelijk zijn van de output die de RNB realiseert. Omdat extra output tot extra inkomsten leidt is er een prikkel voor RNB’s om e
	Figure
	Figure
	Figure
	Op basis van de presentatie van NBNL en de discussie in de KBG-bijeenkomst van 25 mei 2020 identificeert de ACM de volgende mogelijke belemmeringen bij tijdig investeren: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Om tijdig te kunnen investeren is voldoende kapitaal nodig. Om te voorkomen dat een netbeheerder onvoldoende kapitaal heeft, is van belang is dat een netbeheerder voldoende inkomsten in het vooruitzicht kan stellen om kapitaalverschaffers een marktconform rendement te kunnen bieden. 

	2. 
	2. 
	Tijdig investeren loont op korte termijn niet binnen de maatstaf. Om dit probleem te voorkomen is van belang dat tijdig investeren (niet te vroeg, niet te laat) tot een hoger rendement leidt dan te vroeg of te laat investeren. Dit is het “maatstafprobleem” dat in het vooronderzoek proactief verzwaren door de ACM geïdentificeerd is. Wachten met investeren leidt (op korte termijn) tot een hoger rendement dan tijdig investeren, omdat een netbeheerder daarmee een hogere benuttingsgraad realiseert en er geen str


	Figure
	De ACM streeft een methode na die (1) netbeheerders prikkelt om tijdig te investeren (niet onnodig vroeg en niet te laat) en die (2) een netbeheerder die tijdig investeert een marktconform rendement biedt zodat de aan vermogen kunnen komen om tijdig te investeren. Door een methode na te streven die een marktconform rendement (WACC) biedt aan een efficiënte netbeheerder wordt deze in staat gesteld om kapitaal aan te trekken. 
	De rol van tariefregulering is het vergoeden van de verwachte efficiënte kosten inclusief een redelijk rendement. 
	Figure
	De ACM heeft hiervoor twee instrumenten aangedragen om tijdig investeren te belonen (te laat investeren te bestraffen) binnen de maatstaf: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Het introduceren van ‘virtuele output’, waarbij positieve output wordt toegevoegd aan de output van een NB die tijdig geïnvesteerd heeft. 

	2. 
	2. 
	Het invoeren van een capaciteitsprestatie, waarbij negatieve output wordt toegevoegd aan de output van een NB die te laat of niet geïnvesteerd heeft. 


	Van beide instrumenten heeft NBNL aangegeven geen meerwaarde te zien in de methode, omdat de maatstafregulering voor de netbeheerders geen reden is om te wachten met investeren. Vanuit NBNL lijkt er dus geen behoefte meer te zijn om de maatstaf aan te passen. De ACM merkt op dat het hier om een grote verandering gaat ten opzichte van het eerdere standpunt van NBNL. 
	Figure
	NBNL beschrijft in haar presentatie en begeleidende notitie de centrale wens van de RNB’s om gedurende de reguleringsperiode rekening te houden met een lange periode van stijging van investeringsniveaus die de stijgingen van output ruimschoots overschrijden. 
	De ACM heeft NBNL verzocht te onderbouwen waarom de kosten sneller stijgen dan de output, met inachtneming van de voorgenomen oplossingsrichtingen zoals voor groei DCO en toe te lichten waarom de toename van investeringen en kapitaallasten binnen de huidige reguleringsmethode volgens NBNL tot problemen leidt. Uit het antwoord van NBNL signaleert de ACM dat het probleem niet een van tijdig investeren is. De door NBNL geschetste problematiek ziet de ACM als een mogelijk schattersprobleem. 
	Tegenover de investeringen zal ook nieuwe output staan. Door middel van de tariefregulering ontvangt de NB hiervoor dus automatisch al extra inkomsten. De ACM vindt deze relatie onderbelicht in het verhaal van NBNL. 
	Het uitgangspunt voor het schatten van de toekomstige efficiënte kosten in de methode is op basis van het verleden. Daar waar de ACM ziet dat de huidige methode niet langer tot een goede schatting leidt gaat de ACM daarmee aan de slag (bijvoorbeeld groei DCO). 
	Figure
	Figure
	Figure
	Op de KBG-bijeenkomst van 23 april 2020 heeft de ACM onder de noemer schattingen m.b.t. ontwikkelingen tijdens de periode (“vooruitkijkend schatten”) voor vier onderwerpen oplossingsrichtingen gepresenteerd om zo in de regulering rekening te houden met in de toekomst verwachte ontwikkelingen. Dit waren: 
	• 
	• 
	• 
	Verdeling kapitaalkosten (gas) 

	• 
	• 
	Afnemende volumes (gas) 

	• 
	• 
	Afschrijvingsklif 

	• 
	• 
	Groei DCO 


	Voor alle vier van deze onderwerpen geldt dat deze in het vervolgtraject verder worden uitgewerkt. In deze presentatie staan wij van deze onderwerpen alleen stil bij de onderwerpen ‘Afschrijvingsklif’ en ‘groei DCO’ omdat de bijdrage van de netbeheerders, en de vragen van de ACM en beantwoording door de netbeheerders hiertoe aanleiding geven. 
	Daarnaast hebben de netbeheerders aangegeven dat zij voor een aantal andere onderwerpen ook een noodzaak zien om maatregelen te nemen in de reguleringsmethode. Het gaat daarbij om: 
	• 
	• 
	• 
	Inkoopkosten bovenliggende netbeheerder 

	• 
	• 
	WACC: vaststelling en stelselkeuze 

	• 
	• 
	Tijdelijke nacalculatie van kapitaalkosten 

	• 
	• 
	Kosten congestiemanagement/ flexibiliteit (elektriciteit) 

	• 
	• 
	Verwijderingskosten (gas) 

	• 
	• 
	Desinvesteringen (gas) 


	In het vervolg zal de ACM ingaan op alle onderwerpen die op deze slide vet zijn gedrukt. Hierbij wordt per onderwerp aangegeven wat de netbeheerders concreet voorstellen en wordt een reactie gegeven door de ACM. 
	NB: De ACM heeft meer RNB-onderwerpen geïdentificeerd voor REG2022 die nog niet behandeld zijn in de KBG-bijeenkomsten. Denk daarbij aan netverliezen gas, de productiviteitsverandering en de toepassing van het nacalculatiekader voor RNB’s. 
	Figure
	De regionale netbeheerders zijn van mening dat, gelijktijdig met de correctie voor het wegvallen van de afschrijvingen van de Start-GAW (de afschrijvingsklif), het meenemen van bovengemiddelde toenames van kapitaalkosten in schatters een instrument kan zijn om effecten van proactief investeren te vertalen naar toegestane inkomsten. 
	De ACM beschouwt de afschrijvingsklif als een losstaand schattersprobleem waarbij een specifieke oplossing vereist is. 
	Bij de afschrijvingsklif is de ACM voornemens om de schatting van de efficiënte kosten per eenheid output te verbeteren door de kostenbasis van de individuele netbeheerder waarbij de klif plaatsvindt op neutrale wijze te schonen. 
	Het verschil tussen de start-GAW en andere investeringen is dat de relatie met output anders is. Bij de afschrijvingsklif vallen in één keer veel kosten weg, zonder dat er een significante verandering van output mee gepaard gaat. Bij nieuwe investeringen is de verwachting dat ze benut zullen worden en nodig zijn om te voldoen aan de vraag naar transportcapaciteit. Dit leidt tot extra output en dus extra inkomsten. 
	Figure
	In de beantwoording op de vragen omtrent groei DCO stelt NBNL dat naast de investeringen t.b.v. DCO, er ook netverzwaringen nodig zullen zijn om grotere gelijktijdige belasting van het net mogelijk te kunnen maken. Tegelijkertijd stelt NBNL dat hier veelal geen nieuwe of verzwaarde aansluitingen tegenover staan. 
	Deze ontwikkeling is nog niet eerder genoemd binnen REG2022. De ACM vraagt NBNL in meer detail toe te lichten welke netverzwaringen nodig zijn, waarbij aansluitingen ongewijzigd blijven. De ACM zal op basis daarvan overwegen of dit eventueel om een methodische wijziging vraagt en dit afhankelijk daarvan tijdens een latere KBG-bijeenkomst behandelen. 
	Figure
	In de presentatie en beantwoording van NBNL pleit zij voor twee aanpassingen op de WACC: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Ten eerste de vaststellingsmethode. NBNL stelt dat de voorziene daling van de vergoeding voor het Eigen Vermogen niet in lijn is met de onzekere ontwikkelingen in de komende reguleringsperiode. De ACM begrijpt dat met onzekere ontwikkelingen de energietransitie bedoeld wordt. 

	2. 
	2. 
	Ten tweede stelt NBNL dat een overgang op een nominaal stelsel voor de WACC bij zowel gas als elektriciteit zorgt voor een vergoeding van geïnvesteerd vermogen dat beter aansluit bij de werkelijke nominale kosten van geïnvesteerd vermogen. 


	De ACM zal de wenselijkheid en noodzakelijkheid van beide aanpassingen nader onderzoeken in het najaar. 
	Figure
	Op 25 mei 2020 heeft NBNL het aanvullende onderwerp ‘inkoopkosten bovenliggende netbeheerder’ gepresenteerd. NBNL stelt specifiek als oplossing voor om de voorcalculatie inkoopkosten zoveel mogelijk te baseren op het (voorlopige) tariefvoorstel van de bovenliggende netbeheerder voor datzelfde jaar. 
	Op 25 mei 2020 heeft NBNL het aanvullende onderwerp ‘inkoopkosten bovenliggende netbeheerder’ gepresenteerd. NBNL stelt specifiek als oplossing voor om de voorcalculatie inkoopkosten zoveel mogelijk te baseren op het (voorlopige) tariefvoorstel van de bovenliggende netbeheerder voor datzelfde jaar. 


	De ACM begrijpt de wens van NBNL op dit onderwerp en zal dit meenemen in de verdere voorbereiding van de methodebesluiten voor de RNB’s. 
	Figure
	Een van de mogelijkheden die NBNL in haar presentatie van 25 mei 2020 heeft aangedragen is om de groeicomponent van de kapitaalkosten in de productiviteitsverandering te vervangen door nacalculatie. Dit zou betekenen dat alle individuele netbeheerders tijdelijk de kapitaalkosten van hun (uitbreidings)investeringen individueel vergoed krijgen. 
	De ACM merkt op dat deze oplossingsrichting strijdig is met tariefregulering. Het volledig nacalculeren van kosten, al dan niet tijdelijk, neigt namelijk naar cost-plus regulering. Op basis van het eerder geschetste kader, acht de ACM dit niet wenselijk. Bovendien leidt deze nacalculatie tot een dubbele vergoeding in combinatie met de extra inkomsten die de NB zal ontvangen bij de nacalculatie van groei DCO. Op basis van de door NBNL verstrekte beantwoording ziet de ACM niet in welk probleem in de regulerin
	Meer algemeen, zoals eerder in deze presentatie al genoemd, benadrukt de ACM dat tariefregulering al tot extra inkomsten leidt als output stijgt. 
	Bij andere onderwerpen wordt ook de optie tot nacalculatie overwogen. De ACM benadrukt hierbij dat nacalculatie niet het uitgangspunt is. Bij voorkeur kiest de ACM voor een oplossing binnen de maatstaf. Bijvoorbeeld in het geval van groei DCO bleek nacalculatie een realistische oplossing binnen de regulering. 
	Figure
	De ACM begrijpt dat netbeheerders de kosten van 
	congestiemanagement / flexibiliteit beschouwen als 
	nieuwe en extra kosten bovenop kapitaalkosten van 
	nieuwe en extra kosten bovenop kapitaalkosten van 
	uitbreidingsinvesteringen. Daarnaast begrijpt de ACM dat congestiemanagement als tijdelijke oplossing wordt ingezet voor het creëren van extra transportcapaciteit op het net. Het besluit tot netverzwaring is volgens de RNB’s dan al genomen. 
	Overigens ziet de ACM in de inbreng van de netbeheerders geen duidelijke afbakening van de begrippen congestiemanagement en flexibiliteit en vraagt zich af hoe deze begrippen zich volgens de netbeheerders onderscheiden. De ACM constateert dat in de bijdrage van de netbeheerders met name wordt gesproken over congestiemanagement. 
	De ACM stelt zich op het volgende standpunt: 
	• 
	• 
	• 
	De regionale netbeheerders hebben de wettelijke taak om voldoende transportcapaciteit ter beschikking te stellen. De mate waarin regionale netbeheerders te maken krijgen met kosten voor congestiemanagement is beïnvloedbaar door tijdig investeren. 

	• 
	• 
	Binnen de tariefregulering leidt congestiemanagement tot extra inkomsten voor de 


	netbeheerders die congestiemanagement toepassen. De regionale netbeheerder 
	krijgt hierdoor dus (efficiënte) kosten vergoed. 
	• Hierbij merkt de ACM op dat de voorgenomen maatregel om groei DCO al tijdens de reguleringsperiode mee te nemen bij het bepalen van de inkomsten leidt tot een (extra) bijdrage in de dekking van kosten die direct of indirect door DCO worden veroorzaakt. Dit kunnen kapitaalkosten voor uitbreidingsinvesteringen zijn, maar ook kosten voor congestiemanagement. 
	• De kosten die de regionale netbeheerders tijdelijk maken voor congestiemanagement zijn mogelijk minder efficiënt dan de kosten van tijdig investeren. Dit biedt de regionale netbeheerders een prikkel om tijdig te investeren om zo kosten van congestiemanagement te vermijden. De ACM acht dit een wenselijke prikkel binnen de huidige regulering. 
	Figure
	In de presentatie van NBNL op de KBG -bijeenkomst van 25 mei 2020 stellen de netbeheerders voor om in de aanpassingen in het kader van HOGAN een maatregel op te nemen zodat nieuwe kosten voor verwijdering en desinvesteringen van gasnetten en gasaansluitingen worden meegenomen in de schattingsmethode voor de toegestane inkomsten. Deze slide gaat in op desinvesteringen, op de volgende slide wordt ingegaan op de verwijderingskosten. 
	De ACM erkent dat de voorgestelde maatregelen in het kader van HOGAN (versneld afschrijven, desinvesteringen verwijderen uit de activabasis, overstappen op een nominale WACC) een verdere uitwerking behoeven in de methode van het schatten van toekomstige efficiënte kosten en het bepalen van de toegestane inkomsten. In de KBG-bijeenkomst van 23 april 2020 heeft de ACM daarom mogelijke oplossingsrichtingen besproken die zij hierbij ziet. De ACM zal deze oplossingsrichtingen verder uitwerken en tijdens een late
	Figure
	In de presentatie van NBNL op de KBG bijeenkomst van 25 mei 2020 stellen de netbeheerders voor om in de aanpassingen in het kader van HOGAN een maatregel op te nemen zodat nieuwe kosten voor verwijdering van gasnetten en gasaansluitingen worden meegenomen in de schattingsmethode voor de toegestane inkomsten. 
	Ten aanzien van de kosten voor het verwijderen van gasheeft de ACM in de KBG -bijeenkomst van 30 maart 2020 het volgende standpunt ingenomen: 
	netten 

	• 
	• 
	• 
	Hoewel het verwijderen van gasnetten geen expliciete wettelijke taak is, verbiedt de Gaswet het netbeheerders ook niet om gasnetten te verwijderen. Milieuwetgeving (Wbm/Wbb) kan netbeheerders daarnaast verplichten om gasnetten te verwijderen als zij niet meer in gebruik zijn. 

	• 
	• 
	Met het oog hierop vindt de ACM het redelijk dat netbeheerders kosten die samenhangen met het verwijderen van gasnetten, vergoed kunnen krijgen via de tarieven. 

	• 
	• 
	De ACM vindt het, zeker met het oog op de beoogde grootschalige verwijdering van gasnetten, onwenselijk dat er geen expliciete wettelijke basis voor het verwijderen van gasnetten bestaat. De ACM heeft EZK gevraagd om deze basis te maken in de Energiewet. 

	• 
	• 
	Verder vroeg de ACM zich af of het grootschalig verwijderen van gasnetten in de toekomst ook 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. 
	Wat betreft de verwijderingskosten van gasgeldt dat EZK momenteel een wijziging van de Gaswet en MR tariefstructuren in voorbereiding heeft, die regelen dat de helft van de verwijderingskosten van gasaansluitingen bij de verzoeker tot verwijdering in rekening worden gebracht, en de andere helft wordt gesocialiseerd via de tarieven voor instandhouding van de aansluiting. Daarmee komt er een wettelijke basis om deze kosten ook in tariefregulering mee te nemen. 
	aansluitingen 

	De ACM zal nog gaan uitwerken hoe deze kosten het beste in de schattingsmethode opgenomen zouden kunnen worden. Hierover zal tijdens een latere KBG-bijeenkomst gesproken worden. 
	Figure



