
 
   

  
 

  

 

   
   

 
   

    
            

      
  
 

              

            

             

               

               

              

                

     

 

                 

                

              

            

              

                 

                

             

            

    

 

                 

             

           

 

  

             

                 

               

              

            

              

Aanvullende vragen 

Aan Netbeheer Nederland 
Van Projectteam REG2022 

Ons kenmerk ACM/UIT/534771 
Datum 3 juni 2020 
Onderwerp Aanvullende vragen naar aanleiding van de presentatie van Netbeheer Nederland in 

de klankbordgroep van 25-5-2020 

Op 25 mei 2020 heeft Netbeheer Nederland (hierna: NBNL) een presentatie gegeven over de 

algemene visie van de regionale netbeheerders, waarbij specifiek op ‘proactief verzwaren’ en 

‘vooruitkijkend schatten’ is ingegaan. Zoals tijdens de klankbordgroep aangegeven heeft de ACM een 

aantal vragen en opmerkingen over de presentatie nog niet gesteld of gemaakt, vanwege de beperkte 

tijd. Onderstaand heeft de ACM haar vragen per onderwerp opgenomen. Een aantal van deze vragen 

zijn al kort aan de orde gekomen. De ACM heeft deze volledigheidshalve opnieuw opgenomen omdat 

de in tijd beperkte discussie gedurende de klankbordgroep bijeenkomst nog te weinig ruimte liet om tot 

concrete standpunten te komen. 

De ACM wijst er op dat zij in verband met een zorgvuldige voorbereiding van de methodebesluiten nog 

beperkte tijd heeft om nieuwe onderwerpen te onderzoeken. De ACM wil NBNL meegeven dat zij, op 

basis van de presentatie en de antwoorden op de vragen, op verschillende punten onvoldoende 

onderbouwing van standpunten heeft gehoord om deze onderwerpen te agenderen voor REG2022. 

De ACM nodigt de regionale netbeheerders met deze vragen uit haar stellingen en standpunten 

voldoende te onderbouwen. De ACM verzoekt NBNL deze input uiterlijk aan te leveren op 11 juni. De 

ACM zal vervolgens bepalen of en hoe zij de door NBNL aangedragen onderwerpen zal agenderen bij 

de voorbereiding van de methodebesluiten. Dit betekent dat bij onvoldoende onderbouwing de ACM, 

in verband met een zorgvuldige voorbereiding van de methodebesluiten, ertoe zal besluiten 

onderwerpen niet te agenderen. 

Ten behoeve van transparantie is de ACM voornemens om zowel de vragen als de reactie van de 

netbeheerders op deze vragen te delen met de andere klankbordgroepleden. Deze worden vervolgens 

in de klankbordgroep bijeenkomst van 22 juni 2020 (middagblok) besproken. 

Proactief investeren 

In het vooronderzoek ‘proactief verzwaren’ gaven de regionale netbeheerders aan dat de regulering 

niet prikkelt tot proactief investeren. Dit is het gevolg van het effect dat een netbeheerder die ten 

opzichte van andere netbeheerders lang wacht met investeren beter uit de maatstaf zou komen. Een 

netbeheerder die proactief investeert maakt namelijk wel kosten, maar daar staat nog geen output 

tegenover. Dat standpunt lijkt gewijzigd, aangezien NBNL aangeeft de oplossingsrichtingen die dit 

probleem aanpakken niet meer nodig te vinden. Bovendien is door VEMW tijdens de klankbordgroep 
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bijeenkomst de vraag gesteld of de netbeheerders nu geen prikkel ervaren om proactief te investeren. 

Tijdens de klankbordgroepbijeenkomst was er onvoldoende ruimte daarop te reageren. 

NBNL beschrijft op slide 14 en 15 van haar presentatie haar visie op de oplossingsrichtingen die de 

ACM eerder heeft voorgesteld voor het probleem van onvoldoende prikkels voor netbeheerders voor 

proactief investeren. NBNL geeft aan dat er sprake is van een nieuwe realiteit. De ACM merkte tijdens 

de klankbordgroep bijeenkomst hierover op dat de netbeheerders suggereren dat het 

maatstafprobleem niet meer aanwezig is. NBNL gaf in een reactie aan dat er nog steeds een 

maatstafprobleem kan optreden, maar dat de netbeheerders zien dat zij nu allemaal in meer of 

mindere mate fors meer moeten investeren en dat daarom het maatstafprobleem zal meevallen. Uit 

deze reactie maakt de ACM op dat het de wens van de netbeheerders is om het onderwerp 

‘Maatstafprobleem ten aanzien van proactief verzwaren’ geen vervolg te geven binnen REG2022. 

1. Ziet NBNL nog steeds het probleem dat de maatstaf er toe prikkelt om te wachten met 

investeren? 

2. Vindt NBNL dat dit onderwerp nog vervolg moet krijgen binnen REG2022? Waarom wel/niet? 

Op slide 16 beschrijft NBNL wat volgens haar het doel voor REG2022 moet zijn, namelijk voldoende 

stimulans bieden aan regionale netbeheerders om proactief aan de investeringsopgave te kunnen 

voldoen. Hiervoor noemt zij zes instrumenten. Energie Nederland stelde tijdens de klankbordgroep 

bijeenkomst de vraag hoeveel sneller de netbeheerders kunnen werken als alle voorgestelde 

aanpassingen op de methode gehonoreerd worden. Uit het antwoord van NBNL maakte de ACM op 

dat de netbeheerders bij investeringen niet zo zeer belemmerd worden door de prikkels in de 

regulering, maar dat zij tijdig beloond willen worden. 

3. Is deze interpretatie van de ACM hier correct? Zo nee, welke belemmeringen ziet NBNL dan 

om tijdig te investeren? Zo ja, wat verstaat NBNL onder een tijdige beloning? 

Groei DCO 

Op meerdere punten in de presentatie wordt een veranderende verhouding tussen kosten en output 

aangedragen als (toekomstig) probleem. Gedurende de klankbordgroep bijeenkomst heeft de ACM 

gevraagd of NBNL hier een probleem ziet dat verder gaat dan het probleem en de voorgestelde 

oplossingsrichting binnen Groei DCO. Als reactie hierop gaf NBNL aan dat de toename van de 

investeringen en kapitaallasten daarin onderbelicht blijft. De trend in kosten per output wordt volgens 

NBNL doorbroken in de komende reguleringsperiode. De kosten zullen volgens NBNL sneller stijgen 

dan de kosten ten opzichte van de huidige peiljaren. 

4. De ACM verzoekt NBNL te onderbouwen waarom de kosten volgens NBNL sneller stijgen dan 

de output, met inachtneming van de voorgenomen oplossingsrichtingen zoals voor Groei 

DCO. 

5. Aanvullend verzoekt de ACM NBNL toe te lichten waarom de toename van investeringen en 

kapitaallasten binnen de huidige reguleringsmethode volgens NBNL tot problemen leidt. 

Nacalculatiekader 

NBNL gaf gedurende haar presentatie aan dat zij van mening is dat ook bij de keuze voor nacalculatie 

de prikkel voor efficiënt netbeheer bestaat. 
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6. De ACM vraagt NBNL deze stelling te onderbouwen. 

Afschrijvingsklif 

Op slide 20 lijkt NBNL de door de ACM voorgestelde oplossingsrichtingen voor de afschrijvingsklif 

breder te trekken dan hoe de ACM deze eerder heeft gepresenteerd. 

7. De ACM vraagt NBNL toe te lichten welke relatie zij ziet tussen proactief investeren en de 

afschrijvingsklif. 

Op slide 28 geeft NBNL aan mee te willen denken over de wijze waarop de afschrijvingsklif neutraal 

kan worden verwerkt. 

8. De ACM verzoekt NBNL om toe te lichten wat zij bedoelt met een neutrale verwerkingswijze. 

Congestiemanagement/flexibiliteit 

De schattingen voor de kosten voor congestiemanagement/flexibiliteit lopen volgens NBNL op tot 

boven de € 100 miljoen (slide 31). 

9. De ACM verzoekt NBNL deze schatting kwalitatief en kwantitatief te onderbouwen. 

NBNL stelt dat het noodzakelijk is om een mogelijkheid te creëren voor verwerking van kosten van 

congestie en flexibiliteit in tarieven. De ACM stelt zich op het standpunt dat de huidige methode al 

ruimte biedt voor het vergoed krijgen van de efficiënte kosten van congestiemanagement/flexibiliteit. 

Deze kosten vallen onder operationele kosten. 

10. De ACM verzoekt NBNL om te beschrijven welk probleem zij ziet ten aanzien van de 

vergoeding van kosten voor congestiemanagement. 
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