
 

   
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

  
            

 

 

 

 

 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

   

  

 
 

 
  
     
    

 

                
               

                  
                

               
        

Hoofdpuntenverslag  
Klankbordgroepbijeenkomst  methodebesluiten  2022  

d.d.  20  april  2020,  via  Webex  

Dit hoofdpuntenverslag dient gelezen te worden in combinatie met de bijbehorende presentatie. 
Aanwezigen 

Partij 

EFET 

Energie-Nederland 

Enexis 

Gasunie Transport Services B.V. 

Liander NV 

Netbeheer Nederland 

NOGEPA 

NVDE 

NWEA 

Stedin 

TenneT 

VEMW 

Vereniging Gasopslag Nederland 

Westland Infra 

ACM 

Agenda 
1. Opening 
2. Kaptiaalkosten: doorrollen + bijschatten 
3. Rondvraag en afsluiting 

1.  Opening  
De ACM opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De ACM licht toe dat deze 
vergadering bedoeld is als wettelijk vooroverleg. Vervolgens geeft de ACM een korte toelichting op de 
agenda van de KBG-bijeenkomst van 23 april a.s. De ACM heeft met verzenden van de agenda op 
14 april jl. wellicht de indruk gewekt dat er een strikte onderverdeling van onderwerpen in het 
ochtendgedeelte en middaggedeelte bestaat, dit is niet geval. De beoogde agenda is als volgt: 
Ochtendsessie van 10.00 uur tot 12.00 uur: 

•  Algemene  uitleg  regulering  RNB’s  
•  Vooruitkijkende  PV:  

o  Verdeling  kapitaalkosten  (gas)  
o  Afnemende  volumes  (gas)  
o  Afschrijvingsklif  

 
Middagsessie  van  14.00  uur  tot  16.00  uur:   

•  Vooruitkijkende  PV  (vervolg  ochtendsessie):  
o  Groei  DCO  

•  SO  RNB’s  (invoeding  groen  gas/  invoeding  HS).  
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2.  Kapitaalkosten:  doorrollen  +  bijschatten  
De ACM licht het doel en de agenda van de presentatie toe. Vervolgens licht de ACM de huidige 
methode van de LNB’s en de methode van de LNB’s op basis van doorrollen en bijschatten toe. 

TenneT heeft een aantal vragen over de slide ‘Huidige methode van de LNB’s’. Er wordt in de slide 
gesteld dat de ACM de kosten op het juiste niveau moet schatten. Er wordt gesteld dat er geen 
volumerisico is voor de netbeheerders. TenneT benadrukt dat de ACM ook de verwachte efficiënte 
kosten moet schatten indien er wel volumerisico zou zijn. 

• De ACM antwoordt dat in het geval van volumerisico vooral per eenheid output moet 
worden geschat. Als de output toeneemt, terwijl de totale omzet toeneemt, dan kunnen de 
kosten per eenheid output gelijk blijven. Als er geen volumerisico is, dan is dit niet het 
geval. 

TenneT geeft aan dat de ACM zegt dat het ideaalcomplex voor het eerst wordt verlaten door de 
overstap naar een methode van doorrollen en bijschatten. Het ideaalcomplex is echter al eerder 
verlaten, namelijk vanaf het moment dat de reguliere uitbreidingsinvesteringen werden bijschat. 
Daarnaast komt TenneT terug op een punt uit de KBG-bijeenkomst van 9 april jl. De huidige RCR-
investeringen zijn nagenoeg voor 100% uitbreidingsinvesteringen, dus de aanname van het ideaal-
complex over vervangingsinvesteringen klopt. 

• De ACM antwoordt dat er tot nu toe nog niet van het ideaalcomplex wordt afgeweken. De 
toevoeging voor de geschatte kosten van reguliere uitbreidingsinvesteringen is een 
uitzondering op de aanname van het ideaalcomplex. De ACM gaat nu niet de discussie 
over de RCR-investeringen, die tijdens de KBG-bijeenkomst van 9 april jl. is gevoerd, 
herhalen. De ACM denkt nog steeds dat dit voor bepaalde gevallen wel anders is. 

De ACM licht de eerste stelling in slide 9 toe: ‘Doorrollen en bijschatten leidt tot een betere schatting 
dan de huidige methode omdat het beter om kan gaan met bekende ontwikkelingen van de efficiënte 
kosten’. De ACM licht vervolgens toe dat dit niet per definitie stellingen zijn waarmee de ACM het eens 
is. Het doel van de stellingen is om de KBG-leden aan het woord te laten om erachter te komen wat de 
partijen van de voorgestelde methode vinden. 

NOGEPA is het met deze stelling eens. Zij onderschrijft de argumenten op de slide. Hiermee wordt 
ervoor gezorgd dat niet alleen begin- en eindjaar, maar ook de tussenliggende jaren worden 
beschouwd. 

TenneT maakt een algemene opmerking. Zij vindt het moeilijk om op de stellingen te reageren, omdat 
het alternatief dat nu wordt gepresenteerd alleen nog maar globaal uitgewerkt is. TenneT wil eerst een 
gedetailleerd en uitgewerkt voorstel van doorrollen en bijschatten zien. Hierna kan zij beter reageren 
op de stellingen. TenneT is nog niet overtuigd van de noodzaak van verandering van de methode. Een 
aantal veranderingen, dat nu wordt voorzien, kan volgens haar ook in de huidige methode worden 
geïmplementeerd. 

TenneT vindt dat bij twijfel niet moet worden overgestapt naar een nieuwe methode. 
• De ACM vraagt wat volgens TenneT precies een meer gedetailleerde uitwerking is. Tijdens de 

KBG-bijeenkomst van 9 april jl. heeft de ACM namelijk slides gepresenteerd met een 
gedetailleerde uitwerking van de nieuwe methode. 

TenneT antwoordt dat er nog best veel vragen zijn over de toepassing van een aantal parameters. 
• De ACM vraagt over welke specifieke parameters dit gaat. 
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Zij noemt de toepassing van de efficiëntieparameters en de toepassing van de OPEX. Daarover zijn 
veel opmerkingen gemaakt. Daarnaast is het de vraag hoe er daadwerkelijk gaat worden bijgeschat. 
Een schatting op basis van historische gegevens is volgens TenneT geen betere schatting van de 
efficiënte kosten. De investeringen van TenneT nemen namelijk toe. Zij vraagt zich af of de nieuwe en 
oude methode niet met elkaar kunnen worden vergeleken. Daarnaast vindt TenneT een betere 
schatting van de efficiënte inkomsten naar de toekomst los staan van de twee alternatieven die wij nu 
bespreken. Dit zou namelijk ook geïmplementeerd kunnen worden in de oude methode. TenneT 
vraagt zich af waarom er een noodzaak is om de methode te wijzigen. Zij zou de nieuwe methode 
graag doorgerekend zien, want pas als een financieel model zichtbaar wordt, wordt het echt duidelijk 
hoe de nieuwe methode werkt. TenneT merkt dat de ACM de wens heeft een snelle beslissing te 
nemen in verband met het methodebesluit van GTS dat eerder genomen moet worden. TenneT heeft 
echter nog veel vragen en zou willen dat het verder uitgewerkt is, voordat er verder kan worden 
gegaan met de discussie. 

• De ACM antwoordt dat zij de nieuwe methode tijdens de KBG-bijeenkomst van 9 april jl. 
al in detail heeft laten zien. TenneT was het er alleen niet mee eens. De ACM vraagt of 
het voorstel dan niet duidelijk was. 

TenneT geeft aan dat het niet duidelijk is hoe de benadering van de OPEX uitpakt. Het is ook niet 
duidelijk hoe bijschatten recht doet aan een efficiënte bijschatting als het op basis van historische 
kosten gebeurt. Hiervoor is verdere invulling nodig. 

• De ACM vraagt waar die invulling dan uit zou moeten bestaan. 

TenneT wil graag zicht op de exacte toepassing van de thèta en de frontier shift in een financieel 
model. 

• De ACM geeft aan bij de ontwerpmethodebesluiten ook concept X-factormodellen te 
delen. Tijdens deze KBG-bijeenkomst is de ACM voornamelijk op zoek naar een methode 
die op basis van principes een goede methode is. Uiteindelijk zullen de effecten in de 
modellen duidelijk worden. De methodische wijziging kent waarschijnlijk zowel opwaartse 
als neerwaartse tariefeffecten, waarvan het totale effect op voorhand niet te bepalen is. 

TenneT is het ermee eens dat de principes die aan de methode ten grondslag liggen, de keuze 
moeten bepalen en niet het uiteindelijke resultaat van een financieel model. Zij vindt dat die principes 
ook in de huidige methode kunnen worden toegepast. Daarnaast zijn er een aantal toepassingen waar 
TenneT het niet mee eens is, bijvoorbeeld de toepassing van de thèta. TenneT heeft ook nog vragen 
over de operationele kosten. Het financiële model is wel de uiteindelijke check of wij elkaar goed 
begrijpen. Zij vraagt zich af of de nieuwe methode wel leidt tot een betere schatting. Voorop staat dat 
de methode de efficiënte kosten van investeringen zou moeten vergoeden. Het lijkt erop dat het 
doorrollen en bijschatten naar microprecisie leidt. TenneT denkt dat de elementen die men met 
doorrollen en bijschatten wil bereiken ook met de huidige methode kunnen worden bereikt. Het 
belangrijkste punt is hoe het bijschatten wordt ingevuld. 
Als dit wordt gebaseerd op gegevens uit het verleden, dan bereikt men de doelstelling van een betere 
schatting niet. Dit is in de ogen van TenneT geen betere manier van schatten. 

• De ACM vraagt of TenneT het er wel mee eens is als de methode meer gebaseerd zou 
zijn op een meer vooruitkijkende manier van schatten. 

TenneT antwoordt dat dit heel goed zou zijn. Maar dat element hebben wij nog niet met elkaar 
besproken. De vraag is ook in hoeverre de ACM hiervoor de investeringsplannen als basis ziet. Dit is 
wel een element dat TenneT graag wil verkennen. Is er daarnaast niet een mogelijkheid om na te 
calculeren als men het wil baseren op gegevens uit het verleden? 
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De prikkel om doelmatig te investeren, blijft namelijk aanwezig omdat investeringen in de benchmark 
worden meegenomen. Uiteindelijk bepaalt de kwaliteit van de schatter of er moet worden 
nagecalculeerd. 

• De ACM vraagt aan TenneT of doorrollen en bijschatten een goede methode is mits 
bijschatten op een goede manier wordt ingevuld. 

Zij antwoordt dat er gekeken moet worden naar een goede bijschatting van de investeringen. Zij vindt 
dat dit in beide methodes kan. In de methode doorrollen en bijschatten zitten wel meer onzekerheden. 

• De ACM vraagt hoe dat zou werken in het ideaalcomplex. Het ideaalcomplex 
veronderstelt namelijk een hele specifieke schatting van de vervangingsinvesteringen, die 
zijn gelijk aan de afschrijvingen. Iets anders past daar niet in. 

TenneT geeft aan dat men een schatting zou moeten maken van de vervangingsinvesteringen en hoe 
dit zich verhoudt tot het ideaalcomplex. Vervolgens kunnen uitbreidings- en vervangingsinvesteringen 
bij elkaar worden opgeteld. 

• De ACM vraagt of dit niet hetzelfde is als doorrollen en bijschatten. 

TenneT antwoordt dat het van belang is dat er goed wordt bijgeschat. Dit staat los van de 
fundamentele keuze om de hele systematiek te veranderen. 

GTS geeft aan dat doorrollen en bijschatten kan leiden tot een betere schatting van de kapitaalkosten, 
maar dat dit afhangt van de invulling van de schatters. Het gaat vooral om de bijschatting. In de kern 
verandert alleen de schatter van vervangingsinvesteringen. GTS ziet een mogelijkheid om voor de 
bijschatting de huidige NRUI-methodiek toe te passen. Het zou goed zijn om dit nog een keer in de 
afweging mee te nemen. De omvang wordt dan bepaald door de investeringsplannen. GTS geeft aan 
dat zij een discussie over stellingen zinvoller vindt als er zicht is op concretere berekeningen. GTS wil 
tijdens de KBG-bijeenkomst van 8 juni a.s. graag een concept X-factormodel ontvangen. 

• De ACM antwoordt dat zij ernaar streeft om op 8 juni a.s. een X-factormodel te delen. 

Enexis is het met TenneT eens dat de kwaliteit van de bijschatting bepalend is of de nieuwe methode 
een verbetering is. 

VGN is het in principe eens met deze stelling. Men komt tot een betere schatting van de 
kapitaalkosten. VGN voegt hieraan toe dat de OPEX ook beter geschat kan worden. Men kan hiervoor 
naar de schatting van de CAPEX kijken. VGN vraagt of de link tussen de goedkeuring van het 
investeringsplan en de tarieven nu sterker wordt. 

• De ACM vraagt of VGN kan uitleggen wat zij bedoelt met een vergelijkbare methode voor 
het schatten van de OPEX. 

VGN geeft aan hierover al eerder een e-mail naar de ACM te hebben gestuurd. Het principe is dat er 
zo goed mogelijk wordt geschat wat de toekomstige kosten zijn, dan kan dit ook voor de OPEX worden 
toepast. 

E-NL vraagt wat de invloed is op de stabiliteit van de tarieven. Daarvan heeft E-NL geen duidelijk 
beeld. 

• De ACM antwoordt dat een wijziging effect heeft op de tarieven. Het precieze effect is nog 
niet duidelijk tot dit is gemodelleerd. Voorspelbaarheid van de tarieven komt in latere 
stelling terug, dit onderwerp wordt daarom geparkeerd. 
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Vervolgens vraagt de ACM de KBG-leden wat zij vinden van de tweede stelling (slide10): ‘De ACM 
stelt dat doorrollen en bijschatten het mogelijk maakt om rekening te houden met veranderende 
investeringsniveaus en wat dat betreft leidt tot een verbetering van de methode’. 

TenneT zegt dat het belangrijk is om goed te kijken naar het onderdeel bijschatten. Er moet een 
forward looking element in zitten en de investeringsplannen kunnen hierbij helpen. TenneT denkt dat 
de huidige methode hierin ook kan voorzien. 

NOGEPA is het met deze stelling eens. Bij gas ziet zij een daling van de investeringen. Een voorbeeld 
is het programma dat rekening houdt met besparing van assets bij GTS. 

GTS geeft aan dat met doorrollen en bijschatten een toe- of afname mogelijk is. GTS denkt echter dat 
de huidige systematiek hiermee ook deels rekening kan houden. GTS snapt de relatie tussen de 
energietransitie en het ideaalcomplex niet. Het ideaalcomplex was vooral een schatting van de 
omvang van de vervangingsinvesteringen. GTS is het er ten principale mee eens dat het belangrijk is 
dat de methode rekening houdt met verandering van de investeringsniveaus. Daarvoor is het wel 
belangrijk om te weten of de invulling van de bijschatting tot verbetering leidt, het kan wel tot meer 
flexibiliteit leiden. 

VGN is het met de stelling van de ACM eens. 

E-NL vraagt zich naar aanleiding van de opmerking van GTS af hoe de energietransitie hierop geen 
invloed heeft. De energietransitie heeft namelijk invloed op de gasvraag. 

GTS antwoordt dat zij in de voorspellingen op lange termijn wel effect ziet. Op korte termijn ziet GTS 
dat de Groningen-discussie meer effect heeft dan de energietransitie. GTS begrijpt niet hoe de 
energietransitie effect heeft op het in stand houden van het net. 

E-NL vraagt zich af of het misschien zit in het woord ‘in stand houden’. E-NL vraagt zich af of GTS ook 
de overgang naar waterstof bedoelt. 

GTS antwoordt dat het volgens haar duidelijk is hoe GTS en de markt tegen waterstof aankijken, dat is 
een ander onderwerp. 

De ACM vraagt de KBG-leden wat zij vinden van de derde stelling (slide 11), te weten: ‘De ACM stelt 
dat doorrollen en bijschatten onzekerheid met zich meebrengt en dat het daarom onwenselijk is’. 

E-NL geeft aan dat dit wel iets is dat speelt, ook in reactie op de vorige stellingen. E-NL heeft nu 
namelijk geen goed beeld van wat er precies gaat gebeuren. 

Zij heeft sterk de indruk dat er nu gepresenteerd wordt dat doorrollen en bijschatten op zichzelf een 
wondermiddel is, en dat alle zaken die in de toekomst gaan spelen daarmee opgelost zijn. 

• De ACM vraagt of op basis van de huidige methode wel goed kan worden voorspeld wat 
de tarieven zullen worden in de komende reguleringsperiode. 

E-NL antwoordt dat er existentiële vragen zijn over het ideaalcomplex. Alternatieven kunnen bekeken 
worden, maar of het wordt opgelost met doorrollen en bijschatten is de vraag. 
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TenneT begrijpt heel goed dat het de wens is van netgebruikers om voorspelbare tarieven te krijgen. 
Tegelijkertijd verwijst TenneT naar wat hierover wordt beschreven in de Verordening. In principe zijn 
voorspelbare tarieven geen vereisten volgens de Verordening. De tarieven moeten wel een 
afspiegeling zijn van de efficiënte kosten van een vergelijkbare netbeheerder. De methode moet ook 
passende stimulansen bieden voor een netbeheerder. TenneT denkt daarom dat voorspelbaarheid 
geen voorwaarde is die volgt uit de Verordening. In de Verordening staat wel dat de methode van de 
tariefberekening transparant moet zijn. Daarom heeft TenneT ook vragen gesteld over hoe doorrollen 
en bijschatten precies gaat werken. Op dit moment kan men namelijk nog niet zeggen dat de nieuwe 
methodiek transparant is. 

• De ACM antwoordt dat de methode uiteraard volledig uitgewerkt zal worden in het 
methodebesluit, is het dan wel voldoende transparant? 

TenneT beaamt dit. 

VGN geeft aan dat indien zij moet kiezen tussen voorspelbaarheid van tarieven en nauwkeurigheid 
van de schattingen, zij nauwkeurigheid belangrijker vindt. 

GTS geeft aan dat voorspelbaarheid belangrijk is, maar stabiliteit op lange termijn is ook belangrijk. Zij 
ziet dat vooral nacalculaties als gevolg van rechtszaken tot grote tariefschommelingen leiden. Daarom 
kan het misschien een streven zijn om een breed gedragen methodebesluit te hebben. Het doorrollen 
en bijschatten brengt volgens GTS niet meer of minder onzekerheid over de tariefstabiliteit met zich 
mee dan de huidige methode. 

NOGEPA is het niet eens met de stelling. Er is onzekerheid voorafgaande aan het methodebesluit, 
maar als het besluit is genomen, dan is die zekerheid er wel. Voor NOGEPA is het belangrijker dat de 
tarieven laag zijn dan dat deze voorspelbaar zijn. 

VEMW sluit zich bij VGN aan; nauwkeurigheid van de schattingen is belangrijker dan voorspelbaarheid 
van de tarieven. 

E-NL geeft aan dat deze stelling heel erg focust op voorspelbaarheid, maar de hoogte van de tarieven 
is voor E-NL net zo belangrijk. 

De ACM vraagt de KBG-leden wat zij vinden van de vierde stelling (slide 12), te weten: ‘De ACM stelt 
dat doorrollen en bijschatten leidt tot een verslechtering van de methode omdat het de afwegingen van 
netbeheerders tussen verschillende kostensoorten (bijvoorbeeld OPEX en CAPEX) verstoort’. 

TenneT geeft aan nu niet goed te kunnen overzien hoe de prikkels in doorrollen en bijschatten precies 
werken. Waarom zou het tot een verbetering of verslechtering van de afweging tussen OPEX en 
CAPEX leiden? 

• De ACM antwoordt dit uit de opmerkingen van GTS en TenneT over de OPEX-schatting 
tijdens de KBG-bijeenkomst van 9 april jl. te halen. De ACM vraagt aan TenneT en GTS 
of deze stelling een goede weergave is van hun standpunt in de KBG-bijeenkomst. 
Zien TenneT en GTS dit zo? Waarom? Waaraan ligt dit dan precies? 

TenneT antwoordt dat de netbeheerder uiteindelijk de prikkel moet krijgen om een TOTEX-afweging te 
maken. De incentive moet zijn om voor de laagst mogelijke kosten te gaan. Bij een oude asset die aan 
het einde van zijn levensduur zit, moet een netbeheerder de afweging maken tussen en hogere OPEX 
of vervanging. In de discussie ‘verzwaren tenzij’ komt dit ook terug. 
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Wanneer moet een netbeheerder investeren en wanneer zet een netbeheerder flexibiliteit in? Als een 
alternatieve methode verkend wordt, moet er goed gekeken worden of deze methode de juiste 
TOTEX-incentives heeft. Uiteindelijk moet er bekeken worden of dit niet leidt tot een verslechtering van 
de methode. TenneT denkt dat deze problemen zowel in de huidige als in de nieuwe methode 
opgelost kunnen worden. 

• De ACM vraagt in hoeverre het voorstel tijdens de KBG-bijeenkomst van 9 april jl. anders 
is dan huidige methode. In hoeverre voldoet het ideaalcomplex wel aan de TOTEX-
afweging en de nieuwe methode niet? 

TenneT antwoordt dat er in ieder geval bekeken moet worden of een netbeheerder de prikkel heeft om 
voor het alternatief te gaan. Zijn de prikkels binnen de context van de regulering de juiste? Op het 
moment dat een netbeheerder in de huidige methode kiest voor levensduurverlenging - dus extra 
onderhoud accepteren - dan zitten die kosten in het basisjaar. Er is natuurlijk het risico dat die kosten 
niet als doelmatig worden gezien, maar in principe worden deze extra kosten wel toegestaan in het 
basisjaar. In doorrollen en bijschatten is de regulatorische werkelijkheid dat als iets afgeschreven is, er 
een prikkel aan de netbeheerder gegeven wordt voor zijn gedrag. TenneT vindt het belangrijk dat de 
regulering de juiste prikkels geeft voor een TOTEX-afweging. TenneT moet veel vervangen in verband 
met een relatief oude asset base. De vervangingen hebben vooral betrekking op stations. Daarnaast 
heeft TenneT een groot uitbreidingsprogramma. Hiermee moet in elke methode rekening worden 
gehouden. 

GTS is het met TenneT eens dat op TOTEX moeten worden gestuurd. De netbeheerder moet in staat 
gesteld worden om optimaal te sturen op efficiëntie. Alles wat niet op TOTEX wordt gestuurd, is in 
principe in de verkeerde richting. De ACM moet daarnaast consistent zijn over langere periode. De 
netbeheerders moeten niet zomaar bij een nieuwe periode afgerekend worden op andere prikkels. 
GTS ziet niet direct een link tussen doorrollen en bijschatten en verschillende prikkels voor OPEX en 
CAPEX. GTS kan daarom de logica van de stelling niet helemaal volgen. 

• De ACM geeft aan dat GTS tijdens de KBG-bijeenkomst van 9 april jl. zei dat de OPEX-
systematiek die daar gepresenteerd werd een verkeerde prikkel geeft. 

GTS antwoordt dat het voorstel in de KBG-bijeenkomst van 9 april jl. niet logisch was en volgens haar 
niet klopt. GTS kan daarnaast niet volgen waarom dit nodig is als gevolg van doorrollen en bijschatten. 
GTS vindt dit een arbitraire keuze. GTS vindt dat dit niet moet worden aangepast. 

TenneT vindt het voorstel over de OPEX in de KBG-bijeenkomst van 9 april jl. echt een verslechtering 
van de methode. Het geeft geen prikkel om een juiste afweging tussen OPEX en CAPEX te maken. 

VGN vindt dit nog lastig te overzien. VGN kan dit beter beoordelen op basis van de uitwerking van het 
financiële model. 

VEMW en NOGEPA sluiten zich bij VGN aan. 

TenneT heeft nog een opmerking over ‘verzwaren tenzij’. De netbeheerders dienen straks hun 
investeringsplannen in. Het kan best zijn dat er een aantal zaken zijn waarin een netbeheerder in 
eerste instantie een investering wil doen maar uiteindelijk toch flexibliteit wil inzetten. Niet alle 
ontwikkelingen zijn juist te voorspellen. TenneT heeft nog niet gezien hoe doorrollen en bijschatten de 
relatie tussen ‘verzwaren tenzij’ en hoe er met energie en vermogen wordt omgegaan raakt. 
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Uiteindelijk zou er de mogelijkheid moeten zijn om congestiemanagement in te zetten als dat tot de 
laagste kosten leidt. 

• De ACM geeft aan dat het overzicht in juni duidelijker zal worden als alle aanpassingen bij 
elkaar gevoegd zijn en het financiële model uitgewerkt is. 

De ACM vraagt de KBG-leden wat zij vinden van de vijfde stelling (slide13), te weten: ‘De ACM stelt 
dat het goed is dat doorrollen en bijschatten wijzigingen in afschrijvingstermijnen en -methodes en een 
verandering naar het nominale stelsel mogelijk maakt’. 

GTS is het hiermee eens, maar vindt de manier waarop de stelling is geformuleerd een open deur. 
GTS denkt dat een wijziging naar een nominaal stelsel en het verkorten van afschrijvingstermijnen ook 
in de huidige methode mogelijk is. 

• De ACM geeft aan dat de maatregelen de kosten anders verdelen in de tijd. De 
ontwikkeling van de kosten is daardoor een niet-gelijkmatig patroon. Kosten worden naar 
voren gehaald: de kosten stijgen eerst, en daarna dalen zij. Dat is een afwijking van het 
ideaalcomplex. Het is niet totaal onmogelijk, maar het wordt heel snel heel ingewikkeld 
om met een ideaalcomplex-aanname dit te bewerkstelligen. 

GTS heeft het gevoel dat er een koppeling tussen doorrollen en bijschatten en deze maatregelen 
wordt gecreëerd. GTS heeft niet het gevoel dat deze koppeling er zo direct is. Het doorrollen en 
bijschatten is volgens GTS vooral een verandering van de schatting van vervangingsinvesteringen. 
GTS denkt dat deze maatregelen ook in het huidige systeem kunnen worden genomen. 

• De ACM vraagt of GTS een uitwerking kan sturen hoe het ideaalcomplex toch een goede 
schatting kan zijn met deze maatregelen. 

GTS wil het liever omdraaien door zo snel mogelijk een discussie te houden over het X-factormodel 
van GTS. 

• De ACM geeft aan nagedacht te hebben over hoe deze maatregelen in het huidige 
systeem (dat wil zeggen het ideaalcomplex) zouden kunnen passen en denkt dat dit erg 
ingewikkeld wordt. 

GTS zegt dat doorrollen en bijschatten wat haar betreft geen vereiste is om deze maatregelen door te 
voeren. 

• De ACM ziet niet hoe het mogelijk is om het ideaalcomplex hiermee te combineren, dus 
de ACM wil hierover graag uitleg van GTS. 

GTS zegt dat men bijvoorbeeld prima de afschrijvingstermijnen kan verkorten of verlengen zonder dat 
dit tot problemen in het ideaalcomplex leidt. 

• De ACM ziet dit echt anders: als de afschrijvingstermijn verkort wordt, dan gaan de 
afschrijvingen omhoog. Door het verkorten van de afschrijvingstermijnen veronderstelt de 
ideaalcomplex-aanname dat de vervangingsinvesteringen in die periode omhoog gaan. 
Dat is een vreemde uitkomst, de kosten worden naar voren verschoven, maar de 
investeringen nemen niet toe. Het ideaalcomplex kan hiermee dus niet omgaan. Daarom 
moeten dan correcties op de ideaalcomplexaanname worden berekend. Hiermee wordt 
het erg ingewikkeld. Als GTS dit heeft uitgewerkt dan ziet de ACM dat graag tegemoet. 

GTS gaat hierover nadenken maar stelt voor op basis van het concrete model de discussie te voeren. 

Tennet sluit zich bij de opmerkingen van GTS aan. TenneT maakt daarbij de kanttekening dat de 
voorbeelden in de slides vooral voor GTS relevant zijn. 
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De onderwerpen die bij TenneT spelen, zouden goed in de huidige methode kunnen passen. Dit gaat 
vooral om het bijschatten van uitbreidings-investeringen. TenneT is ‘Methode-neutraal’, veranderingen 
kunnen zowel in de huidige als een nieuwe methode plaatsvinden. TenneT ziet nog wel een aantal 
tekortkomingen in de methode van het doorollen en bijschatten. 

VGN is het met de stelling eens. Het maakt de schatting van de efficiënte kosten nauwkeuriger. VGN 
is het daarnaast niet eens met alle veranderingen. VGN is bijvoorbeeld tegen het degressief 
afschrijven. VGN wil de discussie over de wijziging naar doorrollen en bijschatten en de noodzaak om 
kosten anders te verdelen over de tijd gescheiden houden. VGN is het niet eens met de maatregelen 
om kosten anders te verdelen over de tijd en wil daar graag nog over in discussie. 

• De ACM beaamt dat die discussie onder het onderwerp HOGAN valt. 

NOGEPA vindt dat in het kader van HOGAN de GAW afgewaardeerd moet worden op basis van 
stranded assets en een stringente toepassing van de benchmark. Zij vraagt of haar voorstel in zowel 
de huidige methodiek als de nieuwe methodiek mogelijk is. 

• De ACM antwoordt dat zij dit nu niet met zekerheid kan zeggen. De eerste inschatting is 
dat als men een deel van de GAW als stranded asset wil schrappen, dat er dan een 
schattingsmethode nodig is die dit automatisch goed meeneemt. Het is niet zeker of dit in 
de huidige methode misgaat. De inschatting is wel dat het in nieuwe methode vanzelf 
goed gaat. Het doorrollen en bijschatten rekent namelijk preciezer uit wat de 
kapitaalkosten zijn op basis van de investeringen, GAW, afschrijvingstermijnen, 
afschrijvingsmethode en WACC. 

NOGEPA, EN-NL en VEMW sluiten zich bij VGN aan. 

Liander kijkt naar de stelling van de ACM en vraagt zich af waarom de huidige methode hierin niet zou 
kunnen voorzien. Het is ervan afhankelijk of de investeringsniveaus sterk gaan afwijken. Dan stuit men 
op de vraag hoe er zal worden geschat. Tegen welk probleem loopt de ACM precies aan met de 
huidige methode? In deze KBG-bijeenkomst is de ACM redelijk hoog over gegaan (zij kijkt nog niet 
naar de modellen). Liander geeft aan dat het lijkt alsof de ACM kan duiden waar het dan precies mis 
gaat. 

• De ACM geeft aan hierover tijdens vorige KBG-bijeenkomsten al het een en ander te 
hebben gezegd. Als deze maatregelen ingaan, dan leidt dit tot een stijging in het eerste 
jaar. Dit gaat fout in de aannames van de schattingen van het ideaalcomplex. De 
aanname dat de kapitaalkosten gelijk blijven klopt dan niet meer. 

Liander geeft het voorbeeld van een investering met een afschrijving van 50 jaar. Als men in een 
volgend jaar een hogere afschrijving doet dan op basis van die afschrijftermijn, wat zou er dan mis 
gaan? 

• De ACM zegt dat als een netbeheerder elk jaar hetzelfde investeert de aanname van het 
ideaalcomplex niet meer klopt. Als de afschrijvingenstermijnen worden verkort, dan leidt 
dat tot een verhoging van afschrijvingen in een jaar. Met het ideaalcomplex leidt dit tot 
een hogere schatting van de vervangingsinvesteringen. 

Liander zegt dat de kosten er dan wel zijn. 
• De ACM vraagt of het klopt dat de investeringen dan gelijk blijven. Men ziet in 

verschillende scenario’s wel dat de kapitaalkosten vanaf een bepaald punt stabiliseren. 

Liander antwoordt dat het gaat om de invulling van de schatting, uiteindelijk hangt het daar vanaf of de 
nieuwe methode gaat werken. 
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De ACM vraagt de KBG-leden wat zij vinden van de zesde stelling (slide 14), te weten: ‘De wijziging 
naar doorrollen en bijschatten schaadt de rechtszekerheid - omdat het leidt tot een wijziging van de 
methode op teveel onderdelen – en is daarom onwenselijk’. 

TenneT is het met deze stelling eens. Zij denkt dat de verandering naar doorrollen en bijschatten echt 
een grote wijziging is ten opzichte van de eerdere beleidslijn van de ACM. TenneT is niet overtuigd 
van de noodzaak voor een nieuwe methode. Zij ziet vooralsnog geen bewijs dat geborgd is dat zij 
daadwerkelijk de efficiënte kapitaalkosten vergoed krijgt. TenneT begrijpt nog niet alles van de nieuwe 
methodiek, dit komt onder andere door de complexiteit ervan. Zij begrijpt de huidige methodiek, maar 
dit is misschien voor een buitenstaander ook al moeilijk te begrijpen. Bijvoorbeeld de aanpassing van 
de begininkomsten wordt erg complex. TenneT vindt dat er bij een overgang naar iets nieuws duidelijk 
bewijs moet zijn dat het beter is. Er moet ook rekening worden gehouden met mogelijke 
overgangsperikelen. TenneT noemt als voorbeeld het ontbreken van een ‘uitgroei effect’, terwijl er wel 
een ingroei-effect is geweest. Dit gaat over een vertraagde vergoeding van een investering in de 
tariefinkomsten. 

• De ACM geeft aan nog niet te begrijpen wat TenneT met het ‘uitgroei-effect ‘bedoelt. De 
ACM kan dit niet terugvinden in oude methodebesluiten. Zij verzoekt TenneT om uit te 
werken wat het probleem is. 

TenneT geeft aan dit uit te zullen werken. 

NOGEPA is het niet eens met de stelling. Zij is het er wel mee eens dat de voorgestelde verandering 
op veel onderdelen leidt tot wijziging van de methode. Voor haar is het van belang dat er duidelijkheid 
is ten tijde van het besluit. Op dat moment is de rechtszekerheid gewaarborgd. Als dit niet zo is dan 
kan er nooit iets worden veranderd aan de methodiek. NOGEPA vindt dat deze verandering leidt tot 
betere schattingen, zoals besproken is in de eerdere stellingen. Aanpassingen van HOGAN staan 
hierbuiten. 

VGN vindt dat de rechtszekerheid niet geschaad is, en is het met NOGEPA eens. VGN is blij met de 
extra nauwkeurigheid van de nieuwe methode. 

VEMW en E-NL sluiten zich bij NOGEPA en VGN aan. 

GTS zegt dat er een nieuwe methode wordt geïntroduceerd die duidelijk afwijkt van de huidige 
methode. De motivatie die daarbij hoort is goed. Er is een mogelijkheid om geschade rechtszekerheid 
te minimaliseren, de maatregelen in totaliteit moeten goed in verhouding tot elkaar staan. GTS heeft 
nog steeds niet genoeg informatie om stelling in te nemen. GTS vindt dat de discussie in deze KBG-
bijeenkomst niet heel veel toevoegt ten opzichte van de discussies in de vorige KBG-bijeenkomsten. 

• De ACM vindt dat deze KBG-bijeenkomst wel veel heeft toegevoegd. Het is nu duidelijker 
waar de pijnpunten zitten en waar er afwegingen gemaakt moeten worden. Tijdens de 
KBG-bijeenkomst van 9 april jl. is er meer ingezoomd op de uitwerking van de methode 
op basis van doorrollen en bijschatten. 
Op 9 april jl. wilde de ACM het vooral hebben over de wijzigingen als geheel. Deze KBG-
bijeenkomst geeft de ACM hierin meer inzicht. In juni komt de ACM terug met 
gedetailleerde uitwerkingen. 

GTS ziet de principes niet los van detailkeuzes. Het gaat om het geheel aan principes en keuzes die 
gemaakt worden. 

• De ACM is op zoek naar een reactie of de partijen het niet eens zijn met de wijziging 
vanwege wat nu voorgesteld is of dat zij het principieel niet eens zijn met een wijziging. 
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TenneT vraagt of er tussen nu en juni nog een keer over dit onderwerp gesproken kan worden. Zij 
heeft een aantal oproepen gedaan voor meer duidelijkheid. Kan dit bijvoorbeeld in mei nog een keer in 
de KBG-bijeenkomst besproken worden? 

• De ACM antwoordt de tussentijd te gebruiken om intern keuzes te maken over de 
verandering van de methode, en over welke vorm. In een KBG-bijeenkomst in juni wordt 
voor GTS het geheel gepresenteerd. 

TennetT vraagt of de mogelijkheid openstaat om de nieuwe methodiek voor GTS toe te passen en 
voor TenneT de oude methodiek. 

• De ACM antwoordt dat er een aantal dingen voor TenneT niet zullen veranderen 
(bijvoorbeeld de afschrijvingstermijnen), maar dat dit niet betekent dat er voor TenneT 
geen aanleiding is om de methode te veranderen. 

TenneT geeft aan dat wat haar betreft TenneT en GTS niet op dezelfde manier gereguleerd hoeven 
worden, omdat er hoe dan ook verschillen zullen gaan ontstaan tussen de regulering van GTS en 
TenneT. Met name omdat er bij TenneT vooral sprake is van een toename en bij GTS van een 
afname. 

• De ACM antwoordt veel waarde te hechten aan consistentie, maar niet ten koste van 
alles. De ACM vindt het niet nodig om dit onderwerp in mei nog een keer te bespreken in 
een KBG-bijeenkomst. 

3.  Rondvraag  en  afsluiting  
Van dit agendapunt wordt geen gebruikt gemaakt. De ACM sluit om 12.05 uur de vergadering. 

11/12 



 

 

             
                

                
              

      
 

 
                 

               
             

     
 

                 
              
           

  
 

                  
          

 
                 

             
 

 
                 

           
 

                
                   

               
      

 
 

                    
               
   

 
             
    

 
               

 
                  

    
 
 
 
 
 

Reacties  op  Hoofdpuntenverslag  Klankbordgroepbijeenkomst  methodebesluiten  2022  
d.d.  20  april  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. 

Enexis 
Pagina 2, derde alinea, de passage: TenneT geeft aan dat de ACM zegt dat het ideaalcomplex voor 
het eerst wordt verlaten door de overstap naar een methode van doorrollen en bijschatten. Het 
ideaalcomplex is echter al eerder verlaten, namelijk vanaf het moment dat de reguliere 
uitbreidingsinvesteringen werden bijschat. 
Aanpassen 
‘TenneT geeft aan dat de ACM zegt dat het ideaalcomplex voor het eerst wordt verlaten door de 
overstap naar een methode van doorrollen en bijschatten. Het ideaalcomplex is echter al eerder 
verlaten, namelijk vanaf het moment dat de reguliere uitbreidingsinvesteringen werden bijschat 
bijgeschat’. 

Pagina 5, negende alinea, de zin: GTS antwoordt dat het volgens haar duidelijk is hoe GTS en de 
markt tegen waterstof aankijken, dat is een ander onderwerp. 
Aanvullen 
‘GTS antwoordt dat het volgens haar duidelijk is hoe GTS en de markt tegen waterstof aankijken, dat 
is een ander onderwerp. Waterstof is komende reguleringsperiode bovendien nog niet echt van 
invloed’. 

Pagina 9, laatste alinea, de zin: Liander antwoordt dat het gaat om de invulling van de schatting, 
uiteindelijk hangt het daar vanaf of de nieuwe methode gaat werken. 
Toevoegen 
‘Enexis: Het gaat niet zozeer om de theoretische methode, maar om de kwaliteit van de schattingen 
gezien het belang van het slagen van de energietransitie. Als je niet zeker bent van de juistheid van de 
uitkomsten van de methode, zullen andere instrumenten moeten worden ingezet om bij te sturen bij 
grote afwijkingen tussen realisaties en schattingen’. 

NOGEPA 
Pagina 5, 2e stelling, 3e alinea, de zin: NOGEPA is het met deze stelling eens. Bij gas ziet zij een 
daling van de investeringen. Een voorbeeld is het programma dat rekening houdt met besparing van 
assets bij GTS. 
Aanpassen 
‘Een voorbeeld is het kostenbesparingsprogramma van GTS dat werkt met een risk-based methode 
voor vervanging van assets’. 

Pagina 9, stelling, 4e alinea, de zin: NOGEPA, EN-NL en VEMW sluiten zich bij VGN aan. 
Aanpassen 
‘NOGEPA sluit zich voor de rest aan bij VGN. EN-NL sluit zich bij VGN aan. VEMW sluit zich bij VGN 
en NOGEPA aan’. 
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