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In de huidige reguleringssystematiek geldt de aanname dat de afschrijvingen op de 

gestandaardiseerde activa waarde (hierna: GAW) van aansluitingen een goede 

voorspeller zijn voor vervangingsinvesteringen ten aanzien van deze aansluitingen. 

In de voorbereiding van REG2017 bleek dat deze aanname echter niet opging voor de 

aansluitdienst. De netbeheerders gaven namelijk aan dat er een grootschalige 

vervangingsgolf van aansluitingen aankwam. De GAW bevat echter slechts een deel van 

de historische uitgaven van de investeringen gedaan voor de aansluitingen. Een deel van 

de initiële uitgave voor een aansluiting wordt gedekt door een klantbijdrage. Deze 

bijdrage wordt van de investering afgetrokken. Dit leidt tot de netto GAW. Deze netto 

GAW zou geen goede voorspeller zijn voor de benodigde vervangingsinvesteringen. Er 

zou tijdelijk sprake zijn van een hoger niveau aan vervangingsinvesteringen ten aanzien 

van aansluitingen. De ACM zag reden om de regulering op dit punt aan te passen. 

De ACM heeft destijds overwogen om de kosten van de aansluitdienst te betrekken bij 

de PV-meting gas. Dit werd niet mogelijk geacht. De ACM beschikte niet over voldoende 

representatieve gegevens van de aansluitdienst. Kostenstijgingen in de PV-meting 

werden onder andere veroorzaakt door deze stijging in de GAW, niet door een 

verandering in de productiviteit. 

Omdat het een tijdelijk probleem is, heeft de ACM voor een tijdelijke oplossing binnen 

REG2017 gekozen. Deze oplossing betreft het bijschatten van additionele kapitaalkosten 

voor de vervangingsinvesteringen van aansluitingen. 
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De ACM beschouwt de bijschatting van de kapitaalkosten voor de aansluitdienst in 

REG2017 als een tijdelijke oplossing voor een tijdelijk probleem. 

Voor REG2022 kijkt de ACM of een bijschatting nogmaals gerechtvaardigd is. Dit is het 

geval wanneer de afschrijvingen geen goede schatter vormen voor 

vervangingsinvesteringen. 

De ACM neemt hierbij in overweging de signalen vanuit HOGAN (afnemend gasverbruik) 

en de investeringsplannen. Uit de investeringsplannen van de drie grootste RNB’s blijkt 

niet dat zij nog grootschalige vervangingen uit zullen voeren in de periode 2022-2026. 

De ACM ziet daarom geen noodzaak om opnieuw een bijschatting op de kapitaalkosten 

te maken. 

Delen de KBG-leden de conclusie dat er geen noodzaak is om een bijschatting te maken 

op de kapitaalkosten van de aansluitdienst in REG2022? 
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Tot aan huidige reguleringsperiode viel alleen het aansluitpunt van de 

grootverbruikersaansluiting onder de wettelijke taak van de RNB’s. Met ingang van wet 

VET per 1 januari 2020 hebben de RNB’s de wettelijke taak (artikel 10, zesde lid van de 

Gaswet) om de gehele gasaansluiting met een doorlaatwaarde groter dan 40 m3(n) per 

uur (hierna: grootverbruikersaansluiting), aan te leggen, te beheren en onderhouden, te 

wijzigen en verwijderen. 

Bij vaststelling van methodebesluit en x-factorbesluiten voor de periode 2017-2021 kon 

nog geen rekening gehouden worden met deze uitgebreide aansluittaak. Om die reden 

heeft de ACM voor de tarieven 2020 en 2021 een correctie gemaakt op de totale 

inkomsten (TI) voor de efficiënte kosten van de uitgebreide aansluittaak. 

Voor REG2022 dient de ACM deze uitgebreide aansluittaak op te nemen in het 

methodebesluit en de x-factorbesluiten. 
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De ACM stelt voor om de huidige regulering op het aansluitpunt vanaf REG2022 toe te 

passen op de gehele grootverbruikersaansluitingen. Dit houdt in dat de ACM 

maatstafregulering toepast op de kosten en volumes. Als uitgangspunt hierbij gaat de 

ACM uit van drie historische peiljaren, tenzij er vanuit HOGAN voor een andere 

peilperiode wordt gekozen. In dat geval zal de peilperiode uit HOGAN ook leidend zijn 

voor de grootverbruikersaansluitingen. 

Voor de wegingsfactoren zal de ACM gebruik maken van de 2021 tarieven. In het kader 

van deze tarievenbesluiten heeft de ACM de RNB’s verzocht om kostenonderbouwingen 

voor de periodieke aansluitvergoeding (PAV) en eenmalige aansluitvergoeding (EAV). 

Daarmee acht de ACM de tarieven voor 2021 bruikbaar om de wegingsfactoren te 

berekenen. 

Voorwaarde voor het voorstel van maatstafregulering is dat de historische kosten 

representatief zijn. De ACM stelt om die reden de volgende vragen aan de KBG-leden: 

- In hoeverre zijn de historische kosten van de grootverbruikersaansluitingen 

representatief voor de maatstaf? 

- In hoeverre zijn de historische kosten van de grootverbruikersaansluitingen 

representatief voor een historische PV-meting? 

Daarnaast vraagt de ACM de KBG-leden wat zij vinden van het voorstel van de ACM? 
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In de reguleringsmethode gebruikt de ACM de productiviteitsverandering om in te 

schatten hoeveel doelmatiger de bedrijfsvoering kan worden. Hiermee wordt het niveau 

van de (verwachte) efficiënte kosten van een netbeheerder aan het einde van een 

reguleringsperiode bepaald. 

In de huidige reguleringssystematiek wordt de PV gemeten op de transportdienst. In het 

verleden heeft de ACM de kosten van de aansluitdienst niet meegenomen in de PV-

meting omdat: 

1. De jaren niet representatief waren voor een PV-meting over de aansluitdienst. Op 

basis van onderzoek door CEPA (2012) verwachtte de ACM een initiële efficiëntieslag 

in de eerste vijf jaar van de regulering (vanaf 2011). Wat de jaren 2011-2016 niet 

representatief maakte. 

2. De kosten waren niet representatief voor een PV-meting over de aansluitdienst. In 

de eerste jaren van de regulering vond er een verschuiving in tariefruimte plaats van 

de PAV naar de EAV. Dit maakte de kosten niet representatief. 

3. De historische PV gemeten op de transportdienst achtte de ACM representatief voor 

de verwachte PV op de aansluitdienst. De transportdienst vertegenwoordigt het 

grootste deel van de kosten (en output) bij gas. De technologie en vorm van 

bedrijfsvoering bij de transportdienst en aansluitdienst zijn sterk vergelijkbaar. Dit 

maakt dat de ACM de dynamische efficiëntie gemeten op de transportdienst ook 

representatief achtte voor de verwachte dynamische efficiëntie op de 

aansluitdienst. 
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Voor REG2022 heeft de ACM de hiervoor genoemde redenen om de aansluitdienst niet 

mee te nemen bij de PV opnieuw bekeken. De ACM komt tot de volgende voorlopige 

conclusies. 

Inmiddels beschikt de ACM over voldoende representatieve jaren. De initiële 

efficiëntieslag als gevolg van de regulering van de aansluitdienst heeft immers in 2011-

2016 plaats gevonden. De ACM heeft dus voldoende representatieve jaren vanaf 2016. 

De afgelopen jaren heeft een grootschalige vervangingsgolf plaatsgevonden. Dit heeft 

tot een stijging van de kosten per eenheid geleid. Deze kostenstijging wordt echter niet 

veroorzaakt door een productiviteitsverandering, maar door een stijging in de GAW. De 

ACM vraagt zich af in hoeverre deze kostenontwikkeling ook tijdens de komende 

reguleringsperiode zal voortzetten. 

Deze kostenontwikkeling speelt zich alleen af op de aansluitdienst. Deze ontwikkeling 

acht de ACM niet representatief voor de te verwachte dynamische efficiëntie bij de 

transportdienst. Opname van de aansluitdienst in één PV-meting voor gas leidt tot 

mogelijke kruissubsidiëring. Daarnaast vraagt de ACM zich af in hoeverre de PV op de 

transportdienst representatief is voor de aansluitdienst. Met afnemend gasverbruik en 

het wegvallen van de aansluitplicht spelen specifieke ontwikkelingen die mogelijk 

verschillen voor de transportdienst en de aansluitdienst. 
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De ACM overweegt de volgende opties ten aanzien van de PV gas: 

A. De PV gemeten op de transportdienst toepassen op zowel de transportdienst als 

aansluitdienst. Dit is de bestaande praktijk bij gas. 

B. Het opnemen van de kosten en SO van de aansluitdienst in één PV-meting gas. Dit is 

de bestaande praktijk bij elektriciteit. 

C. De domeinen los behandelen. Dat wil zeggen: 

i. De ACM berekent een aparte PV op de transportdienst en past deze enkel 

toe op de transportdienst. 

ii. De ACM berekent een aparte PV op de aansluitdienst en past deze enkel 

toe op de aansluitdienst. 

Om tot een goede beslissing te komen, legt de ACM de volgende vragen voor aan de 

KBG: 

Achten de KBG-leden de kosten van de aansluitdienst, inclusief vervangingsgolf, 

representatief voor een PV-meting? 

Achten de KBG-leden de PV op de transportdienst representatief voor de verwachte PV 

op de aansluitdienst? 

Achten de KBG-leden de PV op de aansluitdienst representatief voor de verwachte PV op 

de transportdienst? 
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