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1 Inleiding 

1. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) stelt met dit besluit de toegestane inkomsten vast 

van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) als netbeheerder van het net op zee met ingang van 

1 januari 2022 voor het uitvoeren van haar wettelijke taken (hierna: toegestane inkomsten). De ACM 

is hiertoe bevoegd op grond van artikel 42e, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet).  

 

2. In dit besluit licht de ACM eerst de achtergrond en systematiek van de regulering toe (hoofdstuk 2), 

gevolgd door een beschrijving van de procedure voor de totstandkoming van dit besluit (hoofdstuk 3), 

en de totstandkoming van de toegestane inkomsten (hoofdstuk 4). Daarna stelt de ACM de 

toegestane inkomsten vast in het dictum (hoofdstuk 5). Dit besluit bevat daarnaast drie bijlagen. 

Bijlage 1 betreft de rekenmodule voor het jaar 2022. Dit is een Excelbestand dat de ACM publiceert 

op www.acm.nl. Bijlage 2 bevat de relevante wettelijke bepalingen. Bijlage 3 bevat een uitwerking van 

de formules die de ACM gebruikt bij het berekenen van de vergoeding voor de vermogenskosten en 

(totale) kosten voor de RCR-investeringen. De bijlagen bij dit besluit vormen een integraal onderdeel 

van dit besluit. 

 

3. Tot slot wijst de ACM erop dat het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) op 

2 september 2021 een uitspraak1 heeft gedaan over de onafhankelijkheid die een nationale 

regulerende instantie (NRI), zoals de ACM, op basis van de Europese Elektriciteits- en Gasrichtlijnen 

moet hebben bij de vaststelling van de aansluit- en transporttarieven. Uit deze uitspraak blijkt dat de 

wetgever niet mag voorschrijven hoe een NRI invulling geeft aan deze bevoegdheid. Dit is aan de 

NRI. De ACM ziet in deze uitspraak geen aanleiding om bij de vaststelling van de toegestane 

inkomsten in dit inkomstenbesluit inhoudelijk af te wijken van bestaande regelgeving en de 

reguleringsmethode die de ACM op basis daarvan heeft ontwikkeld en in het methodebesluit 

Netbeheerder van het Net op Zee 2022-20262 (hierna: methodebesluit) en het x-factorbesluit 

Netbeheerder van het Net op Zee 2022-20263 (hierna: x-factorbesluit) heeft vastgelegd. Gelet hierop 

verwijst de ACM in dit inkomstenbesluit net als in de inkomstenbesluiten van voorgaande jaren voor 

de duidelijkheid naar wettelijke bepalingen. De ACM past deze voorschriften uit eigen beweging toe 

binnen haar tariefregulering.  

  

 
1 HvJ EU 2 september 2021, ECLI:EU:C:2021:662. 
2 Besluit met kenmerk: ACM/UIT/556554. 
3 Besluit met kenmerk: ACM/UIT/561190. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=F7EFB609D32242182AA7EC111D6C3E39?text=&docid=245521&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33963286
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2 Achtergrond en systematiek 

2.1 Achtergrond 

4. Elektriciteit wordt getransporteerd via elektriciteitsnetten. De netbeheerder voert ten aanzien van het 

door hem beheerde net wettelijke taken uit. Voor TenneT als netbeheerder van het net op zee4 gaat 

het om de taken zoals neergelegd in artikel 16, eerste lid, a tot en met l en q, van de E-wet. De 

netbeheerder van het net op zee voert zijn taken uit in overeenstemming met het ontwikkelkader5 als 

bedoeld in artikel 16e, eerste lid, van de E-wet. Deze netbeheerder heeft een wettelijk monopolie. Om 

ervoor te zorgen dat de afnemer niet teveel betaalt, stelt de ACM de toegestane inkomsten vast van 

TenneT als netbeheerder van het net op zee voor de uitvoering van de wettelijke taken. Met dit besluit 

stelt de ACM de toegestane inkomsten vast voor TenneT met ingang van 1 januari 2022.  

2.2 Systematiek 

5. De toegestane inkomsten komen als volgt tot stand. Allereerst stelt de ACM de methode van 

regulering voor TenneT als netbeheerder van het net op zee vast in een methodebesluit. Met de 

methode van regulering voor TenneT beoogt de ACM de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en de 

meest doelmatige kwaliteit van de uitvoering van deze taken te bevorderen. De ACM heeft op 

16 september 2021 de methode voor de reguleringsperiode 2022-2026 vastgelegd in het 

methodebesluit. Het methodebesluit is van toepassing op dit inkomstenbesluit. 

 

6. Op basis van het methodebesluit wordt de x-factor vastgesteld. Voor de netbeheerder van het net op 

zee is de x-factor voor de reguleringsperiode 2022-2026 vastgesteld bij besluit van 16 september 

2021 (x-factorbesluit). Om de toegestane inkomsten vast te stellen, berekent de ACM eerst de totale 

inkomsten exclusief correcties. Deze worden berekend met de formule uit artikel 42d, eerste lid 

onderdeel d, van de E-wet en de toevoegingen als bedoeld in artikel 42d, eerste lid, van de E-wet. 

Vervolgens bepaalt de ACM welke correcties hierop moeten worden aangebracht om tot de totale 

inkomsten inclusief correcties te komen. 

 

7. De totale inkomsten inclusief correcties zijn de toegestane inkomsten die de netbeheerder mag 

ontvangen. De netbeheerder is verplicht om een voorstel voor de toegestane inkomsten in te dienen. 

De ACM beoordeelt dit inkomstenvoorstel en stelt vervolgens de toegestane inkomsten vast. 

 

8. Voor een uitgebreide toelichting van de systematiek en de samenhang tussen de bovengenoemde 

besluiten verwijst de ACM naar hoofdstuk 4 van het methodebesluit. 

 

 
4 Artikel 15a, eerste lid, van de E-wet definieert het net op zee: Het net op zee omvat de netten die bestemd zijn voor het  
transport van elektriciteit en die één of meer windparken op zee verbinden met het landelijk hoogspanningsnet met  
uitzondering van leidingen en daarmee verbonden hulpmiddelen ten behoeve van het transport van elektriciteit die één of  
meer windparken op zee verbinden met het landelijk hoogspanningsnet en waarvoor voor 1 januari 2016 een vergunning  
op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of op grond van artikel 6.5 van de Waterwet is verleend. 
5 De ministerraad heeft op 20 mei 2020 het geactualiseerde ontwikkelkader windenergie op zee vastgesteld. Hierdoor is de 

taak van de netbeheerder van het net op zee uitgebreid naar de projecten die onder fase II van het net op zee vallen (de 
kavels vanaf Hollandse Kust West Alpha en verder).  
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3 Procedure voor de totstandkoming van dit besluit 

9. De netbeheerder van het net op zee moet uiterlijk voor 1 oktober een voorstel voor de toegestane 

inkomsten aan de ACM sturen.  

 

10. Een deel van de gegevens die ACM gebruikt voor het berekenen van de inkomsten van TenneT 

komen uit de reguleringsdata die TenneT jaarlijks aan de ACM verstrekt. De ACM heeft de 

reguleringsdata van het jaar 2020 ontvangen op 25 juni 2021. Voor het vaststellen van dit besluit is de 

ACM onder andere van deze gegevens uitgegaan. 

 

11. De ACM heeft op 22 september 2021 een definitieve rekenmodule inclusief invulinstructie ten 

behoeve van het indienen van het inkomstenvoorstel aan TenneT gestuurd. De rekenmodule is een 

Excelbestand waarin de toegestane inkomsten worden berekend. De ACM heeft TenneT verzocht de 

rekenmodule in te vullen conform te invulinstructie. 

 

12. Op 30 september 2021 heeft de ACM het inkomstenvoorstel, voorzien van een toelichting, voor het 

jaar 2022 van TenneT ontvangen. De ACM heeft het inkomstenvoorstel op 13 oktober 2021 

gepubliceerd op haar website (www.acm.nl), waarbij bedrijfsvertrouwelijke gegevens onleesbaar zijn 

gemaakt. 

 

13. De ACM heeft belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een reactie te geven, ten behoeve van de 

vaststelling van de toegestane inkomsten. De ACM heeft geen reacties ontvangen op het voorstel van 

TenneT. 

 

14. De ACM heeft op 25 oktober 2021 vragen gesteld aan TenneT naar aanleiding van haar 

inkomstenvoorstel. Op 4 november 2021 heeft de ACM antwoorden ontvangen op deze vragen. 

 

4 Totstandkoming van de toegestane inkomsten 

15. De vaststelling van de toegestane inkomsten voor TenneT bestaat uit drie stappen. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen de berekening van de totale inkomsten voor fase I en fase II van het net 

op zee.6 De ACM maakt in dit inkomstenbesluit onderscheid tussen fase I en fase II omdat nog 

onduidelijk is of de inkomsten van fase II via een subsidie worden gedekt of in rekening worden 

gebracht bij de landelijke netbeheerder.7 De eerste stap betreft de berekening van de totale 

inkomsten exclusief correcties (paragraaf 4.1). Stap twee is de berekening van de hoogte van de 

correcties (paragraaf 4.2). Ten slotte volgt de bepaling van de toegestane inkomsten (paragraaf 4.3).  

 

 
6 De kavels tot en met Hollandse Kust Noord behoren tot fase I. De kavels vanaf Hollandse Kust West Alpha en verder 
behoren tot fase II. 
7 Zoals voorgesteld door TenneT worden deze kosten voorlopig in rekening gebracht bij de landelijk netbeheerder. Dit wordt 
verder uitgewerkt in het Tarievenbesluit TenneT 2022, met kenmerk ACM/UIT/563796.  
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Een cijfermatige uitwerking van de berekening van de toegestane inkomsten is te vinden in bijlage 1 

bij dit besluit. 

4.1 Totale inkomsten exclusief correcties 

16. De totale inkomsten exclusief correcties die TenneT in het jaar 2022 mag ontvangen zijn het startpunt 

voor de berekening van de toegestane inkomsten. Deze inkomsten exclusief correcties bestaan uit:  

1. de toepassing van de wettelijke formule (artikel 42d, eerste lid, onderdeel a, van de E-wet);  

2. de geschatte vermogenskosten voor nog niet in gebruik genomen RCR-investeringen 

(artikel 42d, eerste lid, onderdeel d, van de E-wet);  

3. en de geschatte kosten voor RCR-investeringen die in gebruik worden of zijn genomen 

(artikel 42d, eerste lid, onderdeel e, van de E-wet). 

4.1.1 Toepassing van de wettelijke formule 

17. De wettelijke formule in artikel 42d van de E-wet luidt als volgt:  

 

𝑻𝑰𝒕 = (𝟏 +  
𝒄𝒑𝒊 − 𝒙

𝟏𝟎𝟎
) 𝑻𝑰𝒕−𝟏 

 

waarbij 

TIt  de totale inkomsten in het jaar t; 

TIt-1  de totale inkomsten in het jaar voorafgaande aan het jaar t; 

cpi  de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex (alle huishoudens), berekend uit het 

quotiënt van deze prijsindex, gepubliceerd in de vierde maand voorafgaande aan het jaar 

t, en van deze prijsindex, gepubliceerd in de zestiende maand voorafgaande aan het jaar 

t, zoals deze maandelijks wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek; 

x   de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering; 

 

18. De ACM berekent de toegestane inkomsten op basis van de begininkomsten, de x-factor en de CPI. 

De begininkomsten zijn de inkomsten in het jaar voorafgaand aan de reguleringsperiode, welke de 

ACM op 16 september 2021 in het x-factorbesluit heeft vastgesteld op 138.730.004 euro. Dit is TIt-1 

zoals bedoeld in randnummer 17. 

 

19. De ACM baseert zich op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna: CBS) voor de 

bepaling van de hoogte van de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex. De hoogte van de 

relatieve wijziging van de consumentenprijsindex voor het jaar 2022 bedraagt 2,4%.8 

 

20. De x-factor voor de periode 2022-2026 heeft de ACM vastgesteld in het x-factorbesluit. De x-factor 

voor TenneT is vastgesteld op 1,20% per jaar.  

 

 
8 CBS, tabel “Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963”, jaarmutatie CPI 2021 augustus. 
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21. Uit de toepassing van de wettelijke formule volgt dat de totale inkomsten exclusief correcties 

140.394.764 euro bedragen voor het jaar 2022. Dit bedrag bestaat uit twee delen: 128.931.332 euro 

voor fase I en 11.463.432 euro voor fase II. 

4.1.2 Geschatte vermogenskosten voor RCR-investeringen 

22. Op grond van artikel 42d, eerste lid, onderdeel d, van de E-wet neemt TenneT in haar 

inkomstenvoorstel de geschatte vermogenskosten in acht die zij zal maken met betrekking tot nog 

niet in gebruik genomen investeringen, waarop de procedure, bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, 

aanhef en onderdeel c, van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is (hierna: RCR-

investeringen). Dit is conform het methodebesluit.  

 

23. TenneT heeft in haar voorstel de geschatte waarden op 1 januari 2022 en 31 december 2022 van de 

activa in aanbouw opgegeven en toegelicht. De ACM berekent hiermee de geschatte 

vermogenskosten voor 2022 voor RCR-investeringen die nog niet in gebruik zijn genomen.9 Dit 

resulteert in een toevoeging voor het jaar 2022 van 14.021.366 euro voor fase I en 12.431.533 euro 

voor fase II. 

4.1.3 Geschatte kosten voor RCR-investeringen 

24. Op grond van artikel 42d, eerste lid, onderdeel e, van de E-wet neemt TenneT in haar 

inkomstenvoorstel de geschatte kosten in acht die zij zal maken voor RCR-investeringen die in 

gebruik zijn of worden genomen. Dit is conform het methodebesluit.  

 

25. De ACM berekent de geschatte kosten op basis van de gestandaardiseerde activawaarde (hierna: 

GAW) van de RCR-activa, de afschrijvingen, de reëel-plus WACC voor nieuw vermogen10, de 

algemene operationele kosten en de inkoopkosten voor energie en vermogen. TenneT heeft in het 

inkomstenvoorstel de verwachte investeringsuitgaven, de verwachte afschrijvingen en verwachte 

inkoopkosten voor energie en vermogen ingevuld. Voor de schatting van de algemene operationele 

kosten neemt de ACM de schatting uit het onderzoek van DNV over. DNV heeft in dit onderzoek een 

schattingsmethode gemaakt voor de incrementele operationele kosten die ontstaan na ingebruikname 

van een nieuwe verbinding van het net op zee, zoals beschreven in paragraaf 9.2.1 van het 

methodebesluit.  

 

26. De ACM berekent de geschatte kosten in 2022 voor RCR-investeringen die in gebruik zijn of worden 

genomen.11 Dit resulteert in een toevoeging voor het jaar 2022 van 52.720.201 euro voor fase I. Voor 

fase II zijn er geen RCR-investeringen die in 2022 in gebruik zijn of worden genomen.  

 
9 Zie formules (1) t/m (3) van bijlage 3 bij dit besluit.  
10 De ACM heeft in het methodebesluit Netbeheerder van het Net op Zee 2022-2026 bepaald dat zij in deze 
reguleringsperiode niet de volledige maar de helft van de inflatie uit de WACC zal halen en in de GAW zal opnemen. Hierdoor  
wordt een deel van de inflatievergoeding die vermogensverschaffers eisen direct vergoed. Hierdoor hebben netbeheerders 
meer financieringsruimte en meer ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen.  
11 Zie formules (8) t/m (10) van bijlage 3 bij dit besluit 
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4.1.4 Conclusie  

27. Gelet op het bovenstaande komt de ACM op een bedrag van 195.672.899 euro aan totale inkomsten 

exclusief correcties voor TenneT voor het jaar 2022 voor fase I en een bedrag van 23.894.965 euro 

aan totale inkomsten exclusief correcties voor TenneT voor het jaar 2022 voor fase II. Dit komt 

overeen met het voorstel van TenneT. 

4.2 Correcties  

28. De ACM kan de toegestane inkomsten corrigeren. Hiertoe berekent de ACM in deze paragraaf de 

som van de correcties. Deze som voegt de ACM toe aan de toegestane inkomsten. 

 

29. De ACM onderscheidt in hoofdstuk 9 van het methodebesluit correcties op grond van de algemene 

wettelijke bevoegdheid zoals neergelegd in artikel 42e, tweede lid, van de E-wet en correcties 

waarvoor een specifieke wettelijke bevoegdheid is verleend. 

4.2.1 Correcties op grond van de algemene wettelijke bevoegdheid 

30. De ACM past voor dit inkomstenbesluit de volgende correcties toe op grond van de algemene 

wettelijke bevoegdheid: 

1. Correctie toevoeging vermogenskosten RCR-investeringen 2020 in 2022 (fase I en fase II); 

2. Correctie algemene operationele kosten 2020 in 2022 (fase I en fase II); 

 

31. Op 23 augustus 2019 heeft TenneT de niet-reguliere uitbreidingsinvestering Borssele Alpha in 

gebruik genomen. De ACM heeft deze investering, samen met de investering Borssele Beta, op 

doelmatigheid beoordeeld. De ACM verwerkt de uitkomsten van deze beoordeling nog niet in het 

inkomstenbesluit 2022. De reden is dat de ACM de uitkomsten van de beoordeling integraal wil 

verwerken voor Borssele Alpha en Beta. Aangezien Borssele Beta op 28 juli 2020 in gebruik is 

genomen, zijn  de gerealiseerde afloopinvesteringen nog niet bekend.12 De ACM zal de uitkomst 

hiervan integraal in het eerstvolgende inkomstenbesluit verwerken waarbij zij wel over deze 

gerealiseerde gegevens beschikt.  

 

32. Als de ACM kosten of opbrengsten uit het jaar t vergoedt in de inkomsten van het jaar t+x wordt 

daarbij ook rekening gehouden met de financieringslasten of -baten die achteraf uit deze vergoeding 

volgen door toepassing van een heffingsrente. De heffingsrente is een vergoeding van gemiste rente. 

In voorgaande inkomstenbesluiten maakte de ACM gebruik van de belastingrente als heffingsrente. 

Echter, voor de belastingrente wordt standaard een minimumwaarde van 4% gehanteerd. De ACM 

acht dit percentage geen goede weerspiegeling van de financieringslasten. Dit percentage is namelijk 

duidelijk hoger dan de financieringslasten die netbeheerders/netgebruikers moeten maken. 

Bovendien is de belastingrente in 2020 in verband met de coronacrisis tijdelijk gelijkgesteld aan 

0,01%. Ook deze gelijkstelling acht de ACM geen goede weerspiegeling van de financieringslasten.  

 

 
12 De gerealiseerde afloopinvesteringen worden pas twee jaar na ingebruikname via de reguleringsdata opgegeven.  
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De ACM acht het onwenselijk dat nacalculaties effectief een verdienmodel dan wel kostenpost 

worden voor netbeheerders, zonder dat het afhangt van hun prestaties of efficiëntie. De ACM heeft 

daarom besloten om in het inkomstenbesluit de wettelijke rente voor niet-handelstransacties als 

heffingsrente te hanteren.13 Evenals de belastingrente wordt de wettelijke rente vastgesteld op basis 

van de ECB-rente. Sinds 2015 staat de wettelijke rente voor niet-handelstransacties op 2%. Een en 

ander maakt dat de ACM een rente zonder een ondergrens van 4% beter vindt aansluiten bij de 

doelstellingen van regulering.  

 

33. De wettelijke rente voor niet-handelstransacties wordt vanaf het inkomstenbesluit 2022 gehanteerd 

als heffingsrente. Mede vanuit het oogpunt van rechtszekerheid worden de inkomstenbesluiten uit 

eerdere jaren niet herzien. Nacalculaties in reeds genomen besluiten blijven dus ongemoeid. 

 

Correctie vermogenskosten RCR-investeringen 2020 in 2022 

34. De ACM calculeert de vermogenskosten voor RCR-investeringen in aanbouw na, op basis van de 

algemene wettelijke bevoegdheid. De ACM berekent hiervoor het verschil tussen de geschatte 

vermogenskosten van RCR-investeringen in aanbouw die in de toegestane inkomsten 2020 zijn 

verwerkt en de realisaties van deze vermogenskosten.14 TenneT heeft de gerealiseerde waarden op 

1 januari 2020 en 31 december 2020 van de activa in aanbouw opgegeven in de reguleringsdata 

2020. Op basis van deze data berekent de ACM de gerealiseerde vermogenskosten 2020.  

 

35. De geschatte vermogenskosten 2020 van RCR-investeringen in aanbouw voor fase I zijn in 2020 

vergoed. De gerealiseerde vermogenskosten 2020 van RCR investeringen in aanbouw wijken hiervan 

af. De ACM corrigeert het verschil tussen de geschatte en de gerealiseerde vermogenskosten. Dit 

resulteert, na toepassing van de wettelijke rente, in een correctie van 1.785.704 euro die in mindering 

wordt gebracht op de toegestane inkomsten 2022 voor fase I.  

 

36. De geschatte vermogenskosten 2020 van RCR-investeringen in aanbouw voor fase II zijn in 2021 

vergoed.15 De gerealiseerde vermogenskosten 2020 van RCR-investeringen in aanbouw voor fase II 

wijken hiervan af. De ACM corrigeert het verschil tussen de geschatte en gerealiseerde 

vermogenskosten. Dit resulteert, na toepassing van de wettelijke rente, in een correctie van 

308.480 euro die wordt opgeteld bij de toegestane inkomsten 2022 voor fase II.  

 

  

 
13 Hierbij doelt de ACM op de wettelijke rente, bedoeld in artikel 119 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 
14 Zie formules (4) t/m (7) van bijlage 3 bij dit besluit. 
15 TenneT heeft in 2021 zowel de vermogenskosten voor RCR-investeringen van fase II voor 2020 als 2021 vergoed 
gekregen. Deze investeringen werden in 2021 voor het eerst in het inkomstenbesluit opgenomen, doordat de ministerraad op 
20 mei 2020 het geactualiseerde ontwikkelkader net op zee heeft vastgesteld.  
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Correctie algemene operationele kosten 2020 in 2022 

37. De ACM heeft in het Gewijzigde methodebesluit net op zee TenneT 2017-2021 bepaald dat de 

forfaitaire vergoeding van 1% van de totale efficiënte investeringen enkel nog op de algemene 

operationele kosten ziet, niet op de kosten voor correctief onderhoud. Tevens werd bepaald om de 

kosten voor correctief onderhoud na te calculeren voor zover deze kosten zich daadwerkelijk voor 

hebben gedaan en niet op een andere wijze worden vergoed. Vervolgens heeft het CBb in zijn  

einduitspraak op 28 november 2019 bepaald dat ACM de kosten voor zowel preventief als correctief 

onderhoud op zee dient na te calculeren voor zover deze kosten zich daadwerkelijk hebben 

voorgedaan en niet op een andere wijze worden vergoed. De ACM interpreteert deze uitspraak zo dat 

het geheel van ‘algemene operationele kosten’ nagecalculeerd dient te worden, omdat de 1% 

schatter daar betrekking op had. Dit betekent dat alle algemene operationele kosten voor het net op 

zee in 2020 volledig nagecalculeerd dienen te worden.  

 

38. De geschatte algemene operationele kosten 2020 voor fase I zijn in 2020 vergoed. De gerealiseerde 

algemene operationele kosten 2020 wijken hiervan af. De ACM corrigeert het verschil tussen de 

geschatte en gerealiseerde algemene operationele kosten. Dit resulteert, na toepassing van de 

wettelijke rente, in een correctie van 18.087.793 euro die wordt opgeteld bij de toegestane inkomsten 

2022 voor fase I.  

 

39. Voor de algemene operationele kosten 2020 voor fase II is geen schatting opgenomen in een eerder 

inkomstenbesluit. Dit betekent dat het verschil tussen de realisatie en de schatting gelijk is aan de 

hoogte van de realisatie. Dit resulteert, na toepassing van de wettelijke rente, in een correctie van 

10.381.654 euro die wordt opgeteld bij de toegestane inkomsten 2022 voor fase II. 

4.2.2 Conclusie  

40. Gelet op het bovenstaande komt de ACM op een bedrag van 16.302.089 euro inclusief wettelijke 

rente aan correcties van de toegestane inkomsten voor het jaar 2022 voor fase I en op een bedrag 

van 10.690.134 euro inclusief wettelijke rente aan correcties van de toegestane inkomsten voor het 

jaar 2022 voor fase II. Dit bedrag komt overeen met het voorstel van TenneT. 

4.3 Toegestane inkomsten 

41. In paragraaf 4.1.4 is uitgewerkt dat de totale inkomsten exclusief correcties voor TenneT in het jaar 

2022 195.672.899 euro voor fase I en 23.894.965 euro voor fase II bedragen. In paragraaf 4.2.2 is 

vastgesteld dat de correcties inclusief wettelijke rente voor TenneT in het jaar 2022 16.302.089 euro 

voor fase I en 10.690.134 euro voor fase II bedragen. Bij elkaar opgeteld vormen deze de toegestane 

inkomsten. De toegestane inkomsten komen hiermee uit op 211.974.988 euro voor fase I en 

34.585.099 euro voor fase II. Deze bedragen komen overeen met het inkomstenvoorstel van TenneT. 

De onderstaande tabel bevat een samenvatting van de inkomsten en correcties. In bijlage 1 wordt de 

opbouw van deze inkomsten weergegeven 
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5 Dictum 

42. Op grond van artikel 42e, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 stelt de Autoriteit Consument en 

Markt de toegestane inkomsten voor het jaar 2022 van TenneT TSO B.V. als netbeheerder van het 

net op zee vast op 211.974.988 euro voor fase I en 34.585.099 euro voor fase II.  

 

43. Van dit besluit zal de Autoriteit Consument en Markt mededeling doen in de Staatscourant. Voorts zal 

zij dit besluit publiceren op haar website (www.acm.nl) en ter inzage leggen ten kantore van de 

Autoriteit Consument en Markt.  

 

44. De toegestane inkomsten treden in werking op 1 januari 2022. 

 

 

 

Den Haag,  

Datum: 25 november 2021 

 

Autoriteit Consument en Markt,  

namens deze:  

 

w.g.  

mr. P.C.M. Bijlenga  

Teammanager Directie Energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde 

bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den 

Haag. Graag ontvangen wij uw bezwaarschrift binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is 

gemaakt. In uw bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met 

rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. 
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Bijlage 1 – Rekenmodule inkomstenbesluit TenneT 2022 

1. ACM heeft op haar website (www.acm.nl) het Excelbestand “Rekenmodule inkomstenbesluit TenneT 

2022” gepubliceerd met daarin de berekening van de toegestane inkomsten voor het jaar 2022. Dit 

bestand is gepubliceerd als bijlage bij dit inkomstenbesluit en maakt hier integraal onderdeel van uit. 

Bijlage 2 – Relevante wettelijke bepalingen 

Artikel 42a 

 

1. De netbeheerder van het net op zee brengt geen tarief waarvoor het transport van elektriciteit wordt 

uitgevoerd, bedoeld in artikel 29, en geen tarieven voor de diensten ter uitvoering van de taken, 

bedoeld in artikel 40, in rekening bij zijn afnemers. 

2. De jaarlijkse toegestane inkomsten van de netbeheerder van het net op zee voor de uitvoering van de 

taken genoemd in artikel 16, zestiende lid, worden overeenkomstig de artikelen 42b tot en met 42e 

vastgesteld.  

3. Indien de subsidie in een jaar het bedrag, genoemd in artikel 77g, tweede lid, niet of niet geheel dekt, 

brengt de netbeheerder van het net op zee het deel dat niet door de subsidie wordt gedekt, in 

rekening bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.  

 

Artikel 42d 

 

1. De netbeheerder van het net op zee zendt jaarlijks voor 1 oktober aan de Autoriteit Consument en 

Markt een voorstel voor de toegestane inkomsten voor de uitvoering van de taken genoemd in artikel 

16, zestiende lid, met inachtneming van:  

a. de formule  

 

𝑻𝑰𝒕 = (𝟏 +  
𝒄𝒑𝒊 − 𝒙

𝟏𝟎𝟎
) 𝑻𝑰𝒕−𝟏 

 
waarbij  

TIt = de totale inkomsten in het jaar t;  

TIt-1 = de totale inkomsten in het jaar voorafgaande aan het jaar t;  

cpi = de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex (alle huishoudens), berekend uit het 

quotiënt van deze prijsindex, gepubliceerd in de vierde maand voorafgaande aan het jaar t, en 

van deze prijsindex, gepubliceerd in de zestiende maand voorafgaande aan het jaar t, zoals deze 

maandelijks wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek;  

x = de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering; de gemaakte kosten voor 

investeringen;  

 

 

 

 

http://www.acm.nl/
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b. de gemaakte kosten voor investeringen, bedoeld in artikel 20d, derde lid, voor zover de kosten 

doelmatig zijn;  

c. een schadevergoeding als bedoeld in artikel 16f;  

d. de geschatte vermogenskosten die de netbeheerder van het net op zee in het jaar waarop het 

voorstel betrekking heeft zal maken met betrekking tot nog niet in gebruik genomen 

investeringen, waarop de procedure, bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel c, 

van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is;  

e. de geschatte kosten die de netbeheerder van het net op zee heeft voor investeringen die in het 

jaar waarop het voorstel betrekking heeft, in gebruik worden of zijn genomen, waarop de 

procedure, bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Wet ruimtelijke 

ordening van toepassing is.  

2. Indien sprake is van grove nalatigheid van de netbeheerder van het net op zee, wordt in afwijking van 

het eerste lid, onderdeel c, het totaal aan schadevergoedingen tot een bedrag van ten hoogste € 10 

miljoen per jaar niet in de toegestane inkomsten verdisconteerd. Het totaal aan schadevergoedingen 

die het bedrag van € 10 miljoen in één jaar overstijgt wordt in dit geval betrokken bij het vaststellen 

van de inkomsten.  

3. De Autoriteit Consument en Markt stelt een beleidsregel vast betreffende de beoordeling van 

doelmatigheid, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b.  

 

Artikel 42e  

 

1. De Autoriteit Consument en Markt stelt de toegestane inkomsten, met in achtneming van artikel 42d, 

eerste en tweede lid, van de netbeheerder van het net op zee, jaarlijks vast.  

2. De Autoriteit Consument en Markt kan de toegestane inkomsten die zullen gelden in het jaar t 

corrigeren, indien vastgestelde inkomsten in dat jaar of de jaren voorafgaand aan het jaar t:  

a. bij rechterlijke uitspraak of met toepassing van artikel 6:19 of 7:11 van de Algemene wet 

bestuursrecht zijn gewijzigd;  

b. zijn vastgesteld met inachtneming van onjuiste of onvolledige gegevens en de Autoriteit 

Consument en Markt, indien zij de beschikking had over juiste of volledige gegevens, inkomsten 

zou hebben vastgesteld die in aanmerkelijke mate zouden afwijken van de vastgestelde 

inkomsten;  

c. zijn vastgesteld met gebruikmaking van geschatte gegevens en de feitelijke gegevens daarvan 

afwijken;  

d. zijn vastgesteld met gebruikmaking van gegevens omtrent kosten voor bepaalde diensten, terwijl 

de netbeheerder van het net op zee die diensten in het jaar t of een gedeelte van jaar t niet heeft 

geleverd of voor die diensten geen of minder kosten heeft gemaakt;  

e. zijn vastgesteld op basis van de geschatte kosten als bedoeld in artikel 42d, eerste lid, 

onderdelen d en e, en de gerealiseerde efficiënte kosten die daarvan afwijken.  

3. Indien een voorstel niet binnen de termijn, bedoeld in artikel 42d, eerste lid, aan de Autoriteit 

Consument en Markt is gezonden, stelt deze de toegestane inkomsten voor de netbeheerder van het 

net op zee uit eigen beweging vast met inachtneming van artikel 42d, eerste en tweede lid.  

4. (…)  
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Bijlage 3 – Formulebijlage RCR-investeringen 

Voor RCR-investeringen geldt t-0 regulering; in deze bijlage werkt de ACM uit hoe dit in detail werkt.  

 

Stap 1: Toevoeging geschatte vermogenskosten 

TenneT mag schattingen opnemen in het inkomstenvoorstel voor vermogenskosten van RCR-

investeringen die in aanbouw zijn. 

 

De ACM berekent de geschatte vermogenskosten op basis van schattingen van TenneT. Hiervoor vraagt 

de ACM aan TenneT per RCR-investering per jaar de volgende informatie, zonder 

accountantsverklaring: 

− Naam RCR-investering; 

− Startdatum in aanbouw; 

− Verwachte datum van ingebruikname (IBN); 

− Verwachte waarde activa in aanbouw op 1 januari of 1 april in 2016 (wanneer projecten vóór 

deze datum zijn gestart) of op start; 

− Verwachte waarde activa in aanbouw op IBN of 31 december (activawaarde zonder 

afloopinvesteringen). 

 

Voor de schatting van de vermogenskosten voor RCR i in jaar t hanteert de ACM de volgende formules: 

(1)  𝑆𝑐ℎ𝑎𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑅𝐶𝑅𝑖,𝑡 = ((1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑒𝑢𝑤 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑡)𝐴𝑖,𝑡 − 1) ∙ 𝐵𝑖,𝑡 

(2)  𝐴𝑖,𝑡 =
𝑠𝑐ℎ𝑎𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑎𝑎𝑛𝑏𝑜𝑢𝑤 𝑖𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡
 

(3)  
𝐵𝑖,𝑡 = (𝑠𝑐ℎ𝑎𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑜𝑝 1 𝑗𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟𝑖 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡 𝑜𝑓 𝑜𝑝 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑖𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡

+ 𝑠𝑐ℎ𝑎𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑜𝑝 𝐼𝐵𝑁 𝑖𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡 𝑜𝑓 𝑜𝑝 31 𝑑𝑒𝑐𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡)/2 

 

 

Over het algemeen schat TenneT vermogenskosten voor hetzelfde jaar als het jaar waarop het 

inkomstenvoorstel betrekking heeft. Bijvoorbeeld: TenneT schat in het inkomstenvoorstel 2022 de 

vermogenskosten die TenneT verwacht in 2022. De schatting van de vermogenskosten is dan gelijk aan 

de toevoeging van de vermogenskosten. Er komt geen wettelijke rente aan te pas. 

 

NB:  

De ACM en TenneT hebben afgesproken dat TenneT pas RCR-investeringen opneemt in het 

inkomstenvoorstel als TenneT het Gate 2-besluit voor deze RCR-investering heeft genomen. Dit leidt 

ertoe dat TenneT voor de periode tussen de start van een project en het Gate 2-besluit nog geen 

vergoeding voor de vermogenskosten heeft ontvangen. De ACM en TenneT hebben afgesproken dat 

TenneT bij het eerste inkomstenvoorstel na het Gate 2-besluit deze vermogenskosten alsnog kan 

opgeven. Omdat TenneT de kosten dan in een later jaar vergoed krijgt dan wanneer zij de kosten maakt, 

gebruikt de ACM de wettelijke rente om hiervoor te compenseren. 
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Voorbeeld:  

 

− Het project is gestart op 15 juli 2020.  

− Het Gate 2-besluit is genomen op 15 augustus 2021.  

− TenneT verwacht IBN op 15 augustus 2023.  

− In het inkomstenvoorstel 2022 geeft TenneT de schatting van de vermogenskosten 2021 én 2022 

op. Over 2020 zijn er al realisaties van de activawaarden beschikbaar. De ACM berekent de 

nacalculatie vermogenskosten 2020 in het tarievenbesluit 2022.  

 

Stap 2: Realisatie en nacalculatie vermogenskosten  

De ACM mag de schattingen van de vermogenskosten van RCR-investeringen in aanbouw nacalculeren 

op basis van realisaties.  

 

De ACM berekent de vermogenskosten op basis van realisaties. Hiervoor vraagt de ACM aan TenneT per 

RCR-investering per jaar de volgende informatie, met accountantsverklaring:  

− Naam RCR-investering;  

− Startdatum in aanbouw;  

− Datum van ingebruikname (IBN);  

− Waarde activa in aanbouw op 1 januari of 1 april in 2016 (wanneer projecten vóór deze datum 

zijn gestart) of start;  

− Waarde activa in aanbouw op IBN of 31 december (activawaarde zonder afloopinvesteringen).  

 

Voor de realisatie vermogenskosten voor RCR i in jaar t hanteert de ACM de volgende formules: 

(4)  𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑅𝐶𝑅𝑖,𝑡 = ((1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑒𝑢𝑤 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑡)𝐴𝑖,𝑡 − 1) ∙ 𝐵𝑖,𝑡 

(5)  𝐴𝑖,𝑡 =
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑒 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑎𝑎𝑛𝑏𝑜𝑢𝑤 𝑖𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡 

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡
 

(6)  
𝐵𝑖,𝑡 = (𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑜𝑝 1 𝑗𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟𝑖 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡 𝑜𝑓 𝑜𝑝 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑖𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡

+ 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑜𝑝 𝐼𝐵𝑁 𝑖𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡 𝑜𝑓 𝑜𝑝 31 𝑑𝑒𝑐𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡)/2 

 

De gerealiseerde gegevens zijn pas beschikbaar een aantal maanden nadat het jaar is afgelopen. Dit 

betekent dat realisaties over jaar t pas bekend worden gedurende jaar t+1 en pas kunnen worden 

verwerkt in het inkomstenbesluit voor jaar t+2.  

 

Voor de correctie berekent de ACM eerst het verschil tussen de realisatie en de schatting van de 

vermogenskosten, volgens de volgende formule: 

(7)  
𝑉𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑖𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑅𝐶𝑅𝑖,𝑡

= 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑅𝐶𝑅𝑖,𝑡 − 𝑆𝑐ℎ𝑎𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑅𝐶𝑅𝑖,𝑡 

 

Omdat TenneT het verschil verrekend krijgt in jaar t+2 (of mogelijk nog een ander jaar) gebruikt de ACM 

de wettelijke rente om hiervoor te compenseren. 
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Stap 3: Toevoeging geschatte totale kosten  

TenneT mag schattingen opnemen in het inkomstenvoorstel voor de totale kosten van RCR-investeringen 

die in gebruik zijn of worden genomen.  

 

De ACM berekent de geschatte totale kosten op basis van schattingen van TenneT. Hiervoor vraagt de 

ACM aan TenneT per RCR-investering per jaar de volgende informatie, zonder accountantsverklaring:  

− Naam RCR-investering;  

− Verwachte datum van ingebruikname (IBN);  

− Verwachte waarde activa op IBN (inclusief afloopinvesteringen);  

− Schatting afschrijvingen;  

− Schatting inkoopkosten energie en vermogen. 

 

Voor de schatting totale kosten voor RCR i in jaar t hanteert de ACM de volgende formules: 

(8)  

𝑆𝑐ℎ𝑎𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑅𝐶𝑅𝑖,𝑡

= 𝑉𝑒𝑟𝑤𝑎𝑐ℎ𝑡𝑒 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒𝑖,𝑡 ∙ Reëel-plus 𝑊𝐴𝐶𝐶 𝑛𝑖𝑒𝑢𝑤 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑡

+ 𝑆𝑐ℎ𝑎𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓𝑠𝑐ℎ𝑟𝑖𝑗𝑣𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖,𝑡 + 𝑆𝑐ℎ𝑎𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑜𝑝𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝐸&𝑉𝑖,𝑡

+ 𝑆𝑐ℎ𝑎𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖,𝑡 

(9)  

𝑉𝑒𝑟𝑤𝑎𝑐ℎ𝑡𝑒 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒𝑖,𝑡

= 𝑉𝑒𝑟𝑤𝑎𝑐ℎ𝑡𝑒 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒𝑖,𝑡−1 ∙ (1 + 𝐶𝑃𝐼𝑡)

+ 𝑉𝑒𝑟𝑤𝑎𝑐ℎ𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖,𝑡 − 𝑆𝑐ℎ𝑎𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓𝑠𝑐ℎ𝑟𝑖𝑗𝑣𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖,𝑡 

(10)  

𝑆𝑐ℎ𝑎𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖,𝑡

= 𝑆𝑐ℎ𝑎𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑢𝑖𝑡 𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑧𝑜𝑒𝑘 𝐷𝑁𝑉𝑖
16

∙ (1 + 𝐶𝑃𝐼2020→𝑡 ) ∙ (1 − 𝐹𝑟𝑜𝑛𝑡𝑖𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡2020→𝑡) 

 

 

 
16 Deze schatting is in prijspeil 2020. 
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